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Sammanfattning
Det sammanfattande intrycket av kursen är mycket gott (4,51 av 5). Alla delar verkar fungera
riktigt bra!

Förkunskaper och lärandemål
Studenterna upplever att de har tillräckliga förkunskaper. Kanske kan studenterna från TKTEM
anse sig mindre förberedda på vissa områden, men det är inget som stör i någon större
utsträckning.
Lärandemålen verkar ha varit väldigt tydligt uttryckta och kommunicerade.

Lärande, examination och kursadministration
Struktur, undervisning och litteratur får mycket goda omdömen i enkäten. Det var samma
föreläsningar som vanligt, fast online. Ritplatta som ”tavelsubstitut”. Föreläsningarna spelades
in och delades ut i redigerad form. Deltagandet på live-föreläsningarna avtog under kursens
gång men det var ändå kanske 50 studenter kvar mot slutet av kursen.
Examinationen får också ett mycket gott omdöme i enkäten. Det är goda resultat på kursen
jämfört med ”vanliga” år (67 % godkända mot normala cirka 50 %). Var rättningen snäll?
Studenterna kanske nu har övat in ett mer fungerande arbetssätt för distanstentamen. Bengt
har varit väldigt tydlig med vilken typ av tal som är ”typiska” för kursens tentamen.
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Administrationen i kursen har varit fantastisk. Aktiviteten på Canvas har varit mycket högre än
vanligt.

Arbetsklimat
Det är lätt och smidigt för studenterna att ställa frågor och lämna annan återkoppling via
chatten när föreläsningarna är online. Arbetsklimatet har varit gott. Samarbetet mellan lärare
och studenter har fungerat väl. Grupparbeten verkar ha fungerat bra.
Arbetsbelastningen upplevs som lagom.

Att bevara till nästa kurstillfälle
Det är en imponerande väl genomförd kurs!
-

Hög aktivitet på Canvas.
Laborationer
De inspelade föreläsningarna var till stor hjälp

Föreslagna förändringar
Det kommer framöver vara ännu tydligare redan från början av kursen vilken typ av tal som är
viktiga att kunna lösa (hänvisningar till tidigare tentamina, t.ex.).
Det är många som efterfrågar ”Balanduino”-laboration, som utgick på grund av
distansundervisning.

Övrigt
-
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