
Kursvärderingar HT 19 AKPA 1 mom 2 

Antal svar: 5 

1. Flervalsfråga  

Hur lätt/svårt tycker du momentet som helhet var?   

1. Mycket lätt                     0%  
2.                                        60%                           
3.                                        40%  
4.                                           0%  
5. Mycket svårt                     0 %  
 
2. Flervalsfråga  

Vad är ditt allmänna omdöme om föreläsningarna?   

1. Dåligt          0 %  
2.                     0%  
3.                    20%      
4.                    20%      
5. Utmärkt.    60%  
 
3. Flervalsfråga  

Vilken behållning hade du av seminarierna?   

1. Ingen.          0%  
2.                     0%  
3. Så där.         0%  
4.                    60%  
5. Utmärkt.     40%  

 

 

Sammanfattning av “Efter examination”-utvärderingen; 

 

Antal svar: 29 

1. Flervalsfråga  

Överlag är jag nöjd med kursen.   

1. Instämmer inte alls   3,4%  



2                                       0%  
3                                     6,9%  
4                                    37,9%  
5 Instämmer helt           51,7%  
 
2. Flervalsfråga  

Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade studieresultaten.   

1. Instämmer inte alls    3,4 %  
2                                        0%  
3                                      3,4%  
4                                     41,4%   
5. Instämmer helt           51,7%  
 
3. Flervalsfråga  

Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade studieresultaten.   

1. Instämmer inte alls    0%  
2                                    3,4%  
3                                    3,4%  
4                                   27,6%      
5. Instämmer helt         65,4%       
 
4. Flervalsfråga  

Examinationen/-erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade studieresultaten    

1. Instämmer inte alls    0%  
2                                    3,4%  
3                                    10,3%  
4                                    34,5%  
5. Instämmer helt          51,7%  
 
5. Öppen fråga 

I genomsnitt har jag per vecka lagt ner ungefär följande antal timmar på kursen, sammanlagd tid inkl studier 

självstudier. 

• Ca 30 timmar 
• 35 h 
•  
• 25-30h/vecka. 
• 35 h/v 
• 40 timmar 
• Så svårt att beräkna men runt 25 timmar, mer intensivt tentaveckan. 
• 25 



• 25 timmar 
• 35 h i veckan 
• Vääääldigt mycket pga problem med det matematiska tänket. Jag la ner ungefär 55 h i veckan. 
•  
• 45 
• Utöver föreläsningarna (gick på alla) så la jag ner 4h/veckan ca, förutom under tentaveckan då la jag 
•  ner många fler timmar. 
• 20 
•  
• 15 h 
• 35-40 timmar 
• 20h per vecka 
• 30 
• Exkl föreläsningar har jag i snitt lagt ner 2h på självstudier 
• heltid 8h/dag. 40h 
•  
•  
• 30 timmar 
• 30 
• Utöver timmarna för föreläsning och seminarium har jag lagt cirka 2 timmar extra i veckan på att  
• studera. Under två sista veckorna inför tentan så ökade den tiden markant med cirka 16 timmar. 
• Iprincip samtliga föreläsningar (eftersom att jag läst Nek1 nyligen kunde jag utbud/efterfrågan väldigt väl 
•  och gick inte på de) samt fullt deltagande på seminarier. Självstudier väl på de, samt fullt deltagande på 
•  seminarier, självstudier ca 3-4h per dag 
• 7h 


