
Möte med studerande representanter 2018 - anteckningar 

 

Vid mötet 2/5 -18 deltog en student från varje övningsgrupp (4st), övningsledarna och kursansvarig 

(P-E A). Mycket av mötet handlade om övningarna som utgör 50% av schemalagd tid. Att döma av 

svaren på de förberedande frågorna finns det ca 130-140 aktiva i kursen på V och Bi, men endast 

hälften (ca 65 i snitt) går på övningarna. Eftersom lösning av övningsuppgifterna är avgörande för att 

ta till sig metodiken i kursen och det viktigaste momentet för att behärska kursinnehållet, känner jag 

en oro över att många därmed inte räknar igenom uppgifterna i övningsprogrammet.    

Det skall nämnas att jag, som nytt för i år, har lagt övningarna för V och Bi på samma tid och 

åtminstone i parvis sammanhängande salar. Detta för att övningsledarna skall kunna samarbeta 

mellan salarna och öka effektiviteten och vi gör ingen åtskillnad på V och Bi. Dessutom är samtliga 

externa övningsledare nya för i år efter ett generationsskifte.  

Vi har fått signaler om att det är svårt att få hjälp vid övningarna och diskuterade vad som kunde 

göras för att öka närvaron på övningarna. Åtgärder: 

 En extra övningsledare har satts in  

 Vi skall upprätta kölistor i varje sal för de som behöver hjälp 

 Försöka vara mer exekutiva och spendera mindre tid per student 

 Studenter som räknar i förväg och behöver hjälp prioriteras inte 

 Studenter som inte har tagit till sig av aktuellt teoriavsnitt hänvisas till kursmaterialet 

 Om det blir ojämn fördelning i salarna försöker vi hänvisa till andra salar 

För att utröna hur övningsmaterialet tillgodogörs planerar jag en enkät om studievanor. Eventuellt 

får vi omvärdera upplägget för övningarna. 

Vi konstaterade att det är långt mellan sista övningen och tentamen. Därför lägger vi in ett extra 

övningstillfälle/frågestund strax innan tentamen som inte krockar med ordinarie tentor på V eller Bi, 

den 30/5 kl 10-12. 

Slutligen tog vi upp att det är bra att bekanta sig med kursboken även om det finns mycket material 

på hemsidan. En god anledning är att den är tillåtet hjälpmedel på tentans problemdel. 
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