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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Eftersom få har besvarat enkäten för kursutvärderingen (endast 9 av 51) är det inte möjligt att göra en bedömning av hur
flertalet studenter uppfattade kursen. Baserat på de kommentarer och synpunkter som har kommit in verkar dock många
studenter ha upplevt att hemtentamen var mycket svår. Möjligen är en del av förklaringen till den upplevelsen att detta var
den första hemtentamen för många av studenterna. Baserat på kommentarerna och synpunkterna som kommit in, där flera
nämnde att de ansåg att tentamensfrågorna var svåra att förstå, finns det emellertid anledning att arbeta mer med att skapa
tydlighet runt tentamensfrågorna. En del studenter önskade också tydligare läshänvisningar till kurslitteraturen. Jag anser
dock att det är viktigt att studenterna lär sig att sovra i litteraturen, varför jag medvetet valde att inte ge alltför detaljerade
läshänvisningar. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Om den som kommer att ha kursen framöver väljer att ha en hemtentamen skulle en möjlig åtgärd, syftande till att öka
tydligheten runt frågorna och vad som förväntas av studenterna, kunna vara att dela ut tentamen vid det näst sista
föreläsningstillfället och ge studenterna möjlighet att ställa frågor på eventuella oklarheter vid det sista föreläsningstillfället.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


