
Denna enkät är en obligatorisk uppgift och ska lämnas in vid reflektionsseminariet i period 4. Enkäten är anonym, så
skriv inte ditt namn på den.
Om du vill skriva kommentarer så går det bra att göra till höger om frågan.

Vilken årskurs går du i?

 Årskurs 1 på D.  Årskurs 1 på Simuleringsteknik och virtuell design.
 Årskurs 2, gick prosam även i ettan (DD1390).  Årskurs 2, men gick inte prosam i ettan (DD1391).

Reflektioner och reflektionsseminarierna

I år har ni fått reflektionsfrågor på olika nivåer och en beskrivning av nivåerna. Studenterna i årskurs 2 och 3 har
uppmuntrats att reflektera på högre nivåer.

1.

Endast årskurs 1: Inspirerade de äldre studenternas reflektioner dig när du skulle skriva dina egna reflektioner?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Vet inte.

2.

Endast årskurs 2: Har reflektionsnivåerna påverkat hur du kunnat lösa uppgiften att skriva reflektioner?

 Det är ingen skillnad.  Det är lättare.  Det är svårare.  Vet inte.

3.

Endast årskurs 2: Har reflektionsnivåerna påverkat diskussionerna vid reflektionsseminarierna?

 Det är ingen skillnad.  De är mer givande.  De är mindre givande.  Vet inte.

4.

Har den återkoppling du fått från mentorn på dina reflektionsdokument varit givande?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Har inte fått någon återkoppling.

5.

Vilka två teman tycker du som helhet varit mest givande?
Årskurs 1 och den som går DD1391 har inte deltagit i tema 2-4 nedan och ska inte kryssa i något av dom.

 Studiemotivation och studieteknik
 Kvalitet i utbildningen - vad är det? (bara prosam11)
 Plugga och jobba utomlands (bara prosam11)
 Generella färdigheter och bildning (bara prosam11)
 Studentinflytande
 Prokrastinering
 Egenutveckling under en yrkeskarriär - livslångt lärande

6.

Är det något tema du skulle vilja ändra på eller något nytt tema du skulle vilja införa i kursen?7.

Har Prosam bidragit till att du vet mer om vilka kurser som ingår i utbildningen och varför de ingår?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Vet inte.

Studievanor och studiestrategi

8.

Har Prosam bidragit till att du analyserat och anpassat dina studievanor?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Vet inte.

9.
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Markera vilket påstående som passar bäst på din studiestrategi vad gäller...

...en normal mattekurs:

 Jag siktar på att klara kursen oavsett betyg.
 Jag siktar på att lära mig så mycket som möjligt av kursen.
 Jag siktar på att få betyg E och försöker optimera mina studier i kursen med tanke på det.
 Jag siktar på ett specifikt betyg mellan A och D och försöker optimera mina studier med tanke på det.

10.

...en normal datakurs:

 Jag siktar på att klara kursen oavsett betyg.
 Jag siktar på att lära mig så mycket som möjligt av kursen.
 Jag siktar på att få betyg E och försöker optimera mina studier i kursen med tanke på det.
 Jag siktar på ett specifikt betyg mellan A och D och försöker optimera mina studier med tanke på det.

11.

...en kurs som inte är matte eller data:

 Jag siktar på att klara kursen oavsett betyg.
 Jag siktar på att lära mig så mycket som möjligt av kursen.
 Jag siktar på att få betyg E och försöker optimera mina studier i kursen med tanke på det.
 Jag siktar på ett specifikt betyg mellan A och D och försöker optimera mina studier med tanke på det.

12.

Betygskriterier är regler som specificerar vad som krävs för att få varje betyg. Tror du att det vore värdefullt om
betygskriterier infördes i alla kurser på KTH?

 Ja, mycket värdefullt.  Ja, ganska värdefullt.  Spelar ingen roll.
 Nej, bättre att inte ha betygskriterier.  Vet inte.

Prosamkursen som helhet

13.

Har Prosam som helhet varit givande?

 Ja, i hög grad.  Ja, i viss grad.  Nej, inte alls.  Vet inte.

14.

Har du ändrat uppfattning om Prosam under kursens gång?

 Ja, mer positiv nu än vid kursstart.  Nej, ingen förändring.  Ja, mer negativ nu än vid kursstart.
 Vet inte.

15.

Eventuell kommentar om prosamkursen:16.

Prosamkursen ska bidra till uppfyllelsen av följande mål för civilingenjörsexamen: Studenten ska visa förmåga
att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. Till hur stor del bedömer
du att du just nu uppfyller det målet?

 Helt och hållet.  Till stor del.  Till liten del.  Inte alls.  Vet inte.

17.
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