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• Utlagd undervisningstid 
Föreläsningar: Ca 20 timmar, fördelat på 10 föreläsningar. 
Seminarier: 6 timmar, fördelat på 3 seminarier med 
studentpresentationer. 
Frågestunder: ca 10 timmar fördelat på 10 tillfällen. 
 

• Examinationer 
Ordinarie tentamen: 18/1 2021, omtentamen: 30/3 2021. 
 

• Genomströmning (Antal registrerade; Antal examinerade; Antal 
godkända) 
Registrerade:  
Examinerade: Ordinarie tentan: 6, Omtentan: 2 
Godkända: = Ordinarie tentan: 4, Omtentan: 2 
(Dock en student som saknar godkänd seminarieuppgift, som behöver 
lämnas in för att får godkänt på kursen.) 

 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
Vi ökade antalet föreläsningar från 8 till 10, för att ge studenterna bättre 
möjlighet att bearbeta materialet. Vi ändrade också litegrand på 
upplägget tidsmässigt, så att studenterna fick bättre möjlighet att hinna 
med undervisningen av särskilt de kvantitativa metoderna, samt hinna 
med uppgifterna inför seminarierna.  
 



• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
Ingen kursutvärdering genomfördes eftersom det var mycket få 
studenter. 
 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
 

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
Mitt intryck är att kursen har fungerat väl, och att studenterna har lärt sig 
mycket och följt med väl i undervisningen. Kursen är ganska intensiv, och 
kräver aktivt deltagande, särskilt om studenterna är ovana vid att 
använda matte. Under kursomgången HT20 hade några av studenterna 
svårt att hänga med i tempot på särskilt de delar som behandlar 
kvantitativ analys, men under VT21 anpassade vi schemat så att lite mer 
tid lades på dessa delar, och detta verkar ha hjälpt. (Det kan dock sägas att 
studenterna under båda terminerna klarade tentan väl, så de verkar 
kunna tillgodogöra sig materialet.) 
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Det som vi kan behöva fundera på inför en nästa omgång är hur vi kan 
hjälpa de studenter som är ovana vid att använda matte, så att de kan 
tillgodogöra sig de delar av kursen som går igenom kvantitativa metoder 
på bästa vis. 


