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§ 1 SAMMANFATTNING
Svarsfrekvens

55% (23/42)

Sammanfattningsbetyg

2,95

Timmar per vecka

23,2

§ 2 FAKULTETENS FRÅGOR

Majoriteten av studenterna ansåg att kursen genomförts enligt kursplan och att kursmomenten
under kursen har bidragit till att uppfylla kursmålen. Studenterna var över lag nöjda med
innehåll, arbetsform och examinationsformerna på kursen.
Den genomsnittliga tiden som lagts ner på kursen var 23,2 h/veckan vilket inte överensstämmer
väl med den tänkta tiden som är 32h/vecka då kursen går på 80% fart.

§ 3 KURSLITTERATUR

Kurslitteraturen var uppskattad och underlättade arbetet i kursen. Många ansåg att Howitts bok
räckte under kursens gång.
§ 4 FÖRELÄSNINGAR

Studenterna upplevde att föreläsningarna var givande och innehållsrika. Majoriteten av
studenterna ansåg att antalet föreläsningar var tillräckligt. Föreläsningarna var bra komplement
till kurslitteraturen samt hemtentan.

§ 5 WORKSHOP

Det var blandade åsikter kring om workshop underlättade arbetet i kursen. Många tillfällen
uteblev dock på grund av felbokning av sal. Antalet workshop var tillräckligt.

§ 6 EXAMINATION

§ 6.1 Observation- intervjuuppgiften
Dessa ansågs vara mycket lämpliga examinationsmoment, många studenter uppskattade ”prova
på det själv”.

§ 6.2 Artikelredovisningen
Artikelredovisningen ansågs mycket lämplig för kursen. Många studenter tyckte det var kul och
intressant att både få göra sin egen men även lyssna på andras.

§ 6.2 Hemtentan
Hemtentan ansågs vara mycket lämplig som ett examinerade moment.

§ 7 ÖVRGA FRÅGOR

§ 7.1 Kursinformation
Majoriteten av studenterna var nöjda med kursinformationen. Många studenter önskade bättre
planering vid workshop tillfällen samt att hela ppt ges ut.

§ 8 DISKUSSION UNDER KURSUTVÄRDERINGSMÖTE

§ 8.1 Förslag till seperata workshops, alltså inte i anslutning till tillhörande föreläsning.

§8.2 Kursintrot ska betona att studenterna måste sätta egna deadlines då allt har samma deadline.

§ 8.3 Förslag till infromation om hur mycket tid som bör läggar på varje moment.

§ 8.4 Förslag till möjlighet att lämna in sin hemtenta vid Michaels dörr.
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