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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 
 

Kursens namn: 
Byggnadsmaterial 

Ladokkod: 
A147TG 

Antal högskolepoäng: Period (ex P1 2018):  
P2 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Bygging. program 

 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
Studentvärdering utfördes på nästsista undervisningstillfället och presenterades för studenterna vid 
sista undervisningstillfället. 33 studenter har svarat på kursvärderingen, totalt registrerade studenter på 
kursen var 68. En sammanfattning av studenternas kursvärdering ges som bilaga.  

Analys av: 
Studenternas resultat och prestationer 

Av de 68 tillmälda studenterna har mindre än 30 deltagit aktivt vid föreläsningar och i lärarledd 
övningsräkning. Flera tillmälda studenterna hade utan att uppfylla förkunskapskrav givits skriftlig 
tillåtelse av studierektor att delta i kursen utan att motivera för kursansvarig. Denna gruppen har 
inte bidragit till undervisningen utan varit en börda för alla inblandade. Tentamensresultat för 
denna grupp är skrämmande dåligt. Detta är alltså spill av tid för alla inblandade utom möjligtvis 
studierektorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innehåll, undervisningsformer och examination 

Kursen är en grundläggande kurs i byggnadsmaterial. Undervisning ges som föreläsningar baserade 
på byggnadsmaterial och läroboken i samma ämne (det krävs att de studerande läser ca. 50 sidor i 
läroboken inför varje föreläsning). Direkt efterföljande föreläsningar ges lärarledd övningsräkning i 
byggnadsmaterial.. Examinationen är i form av en individuell inlämningsuppgifter (1.5 hp) och en 
fyra timmars tentamen (6 hp) 
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Forskningsanknytning 
Kursen är en grundläggande kurs i byggnadsmaterial, den forskning som idag bedrivs inom ämnet 
byggnadsmaterial kräver ofta en matematisk kunskap som de studerande inte besitter. Dock är 
föreläsaren en aktiv forskare som gärna visar på rudimentära forskningsresultat för att engagera och 
intressera.  

Övriga kommentarer 
Den generiska kunskapen att skriftligen rapportera anses av de studerande att vara utan värde. Enligt 
dem själva är det en uttalad mening av lärare på byggprogrammets årskurs 1 att i praktiken dvs. ute i 
verkligheten skriver man aldrig (från genomgång av kursvärdering i plenum). Det är tråkigt att det 
finns lärare på byggprogrammet som tror att detta är sant och att man vill förmedla det till 
studerande. 

 
 

Eventuella förslag till förändringar 

Man kan bara inte tillåta studenter som ej uppfyller kursens 
förkunskapskrav att delta. Det är en björntjänst för studenterna, 
undervisningen och utbildningen. 
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Studenternas kursvärdering av Kurs i Byggnadsmaterial  
2018 L2 
Ansvarig lärare, Staffan Svensson 
Övningsassistenter, Rasmus Elm och Anton Magnusson (bygg3)  
33 svarande av 69 
Del A  
A.1) I kursen har det hållits 14 föreläsningar, hur många har du varit på? 
□ 11 eller fler 
□ 8 till 10 
□ 4 till 7 
□ färre än 4 
 
 
A.2) Till varje föreläsning har det följt lärarledda övningar. Hur många övningar har du 
deltagit i? 
□ 11 eller fler 
□ 8 till 10 
□ 4 till 7 
□ färre än 4 
 
 
A.3) Kursen har för mycket lärarledd undervisning. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
 
A.4) Hur många timmar i veckan har du arbetat med kursen totalt? 
□ mer än 20 timmar i veckan 
□ 15 timmar i veckan till 20 timmar i veckan 
□ 8 timmar i veckan till 15 timmar i veckan 
□ 4 timmar i veckan till 8 timmar i veckan 
□ mindre än 4 timmar i veckan  
 
 
A.5) Har du avlönat arbete vid sidan av studier? 
□ ja, jag jobbar mer än 20 timmar i veckan 
□ ja, jag jobbar mellan 10 timmar till 20 timmar i veckan 
□ ja, jag jobbar mellan 5 timmar till 10 timmar i veckan 
□ ja, jag jobbar mindre än 5 timmar i veckan 
□ nej jag jobbar inte  
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Del B 
B.1) Jag har lärt mig mycket i denna kurs. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
 
B.2) Kursens plan med föreläsning direkt följt med övningar har gjort att jag deltagit aktivt. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
 
B.3) I kursen ingår ca. 650 sidor text och inför varje föreläsning ska ca 50 sidor text läsas av 
studenten. Jag har förberett mig genom att läsa anvisat material innan jag deltagit i 
föreläsningar. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
 
B.4) Jag tycker att undervisningsmaterialet (böcker, extra material, övningar, 
föreläsningsnoter) varit bra. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
 
B.5) Min förkunskap från kurserna på byggingenjörsprogrammet är på nivå med vad som 
kursen kräver. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
 



  STSV 

s. 3 / 3 
 

B.6) Det är bra att det ingår inlämningsuppgifter i kursen. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
B.7) Inlämningsuppgifter har gett mig fördjupade kunskaper i byggnadsmaterial 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
 
B.8) Mina förkunskaper i speciellt statistisk databehandling och presentation är på nivå med 
vad som kursen kräver. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
 
B.9) Under kursens gång har jag vetat hur jag legat kunskapsmässigt. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
 
B.10) Jag tycker att läraren har varit god till att förmedla kursens innehåll och satt det i 
perspektiv med yrkesrollen som byggare. 
□ helt enig 
□ nästan helt enig 
□ lite enig 
□ inte helt enig 
□ oenig  
 
B.11) I kursen har extra resurser lagts på lärare vid övningarna. Är det bra att det finns flera 
lärare under övningstillfällen?  
□ bra men kunde varit fler lärare 
□ bra och tillräckligt med två extra lärare 
□ lite onödigt med flera lärare 
□ schemalagd övning utan lärare är att föredra 
□ schemalagd övning är onödigt 
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