
 

  

 
 
 

 

 

Kursrapport Fakulteten för teknik och samhälle 
 
Kursrapporten baserar sig på studenternas synpunkter och inlämnade kursvärderingar, 

tentamensresultat och lärarnas förslag till utveckling. Kursrapporten publiceras på 

kurssidan och på Canvas. 

 
Kursnamn Mekanisk provning och mikroskopi 

Kurskod MT148A 

Termin HT22 

Antal registrerade 14 

Kursansvarig Lindsay Merte 

 

 Kursrapporten är publicerad på kurstillfällets Canvas-sida 

 Kursrapporten är publicerad på kursens webbplats 

 

Kursvärdering 

Antal svar på obligatorisk kursvärdering 8 

 

Obligatorisk kursvärdering har skett genom: 

X Endast standardmall via SSR (Sunet Survey and Report) 

 Standardmall utökad med egna frågor via SSR 

 I egen regi av kursansvarig 

Om kursvärdering skett i egen regi av kursansvarig beskrivs tillvägagångssätt här. 

 

 

Eventuella ytterligare värderingsmoment som skett under kursen 

 Separat enkät 

 Muntligt i helklass  

 Muntligt i mindre grupper  

 Annat sätt 

Om ”annat sätt” är ikryssat ovan beskrivs tillvägagångssätt här. 

 

 

Kommentarer till kursvärderingar 

Evaluations were positive regarding all aspects of the course. The students 

especially liked the lab exercises and visits to external facilities. The visit 

to MAX IV was mentioned as a significant highlight. The students would 

like to see even more of these activities if possible. Suggestions for 

improvements included strengthened links to the students’ possible future 

careers and a switch to computer-based exams. These suggestions should 

be considered. The instructor found the students to be active and engaged 
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in class; they were willing to interrupt and ask questions when things were 

confusing. The atmosphere in class felt friendly and relaxed and the 

students seemed to enjoy learning about the experimental methods we 

discussed. 

 

 

 

 

 

Examinationsresultat 

X Examinationsresultat ser ut som förväntat 

 Examinationsresultat avviker från förväntat 

Exam performance was good, consistent with expectations based on the 

high level of engagement of the students in class. 

 

 

 
Rekommendationer och prioriteringar för kursutveckling  

No major changes to the course are needed, but effort should be made to 

increase the amount of hands-on experience, to the extent possible with 

available resources. 

 

 

 

 


