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How helpful was it for your learning that you had access to the recordings of the
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13. Motivera gärna din svar om inspelade föreläsningar. Förklara gärna varför och hur de var till
hjälp eller inte var till hjälp. Antal svarande: 9
Det var bra att kunna gå tillbaks och lyssna igen. Kompletterade boken bra när man skulle läsa in sig på
något och/eller lösa uppgifter.
Jag som pendlar drygt fem timmar per dag slapp åka ibland. Plus det jag skrev ovan.
Det var kanon att kunna se efter och inte behöva skriva samtidigt utan att kunna fokusera på föreläsningens
innehåll. Bra att kunna stoppa och gå tillbaka vid behov.
Detta var kursens höjdpunkt!
Jag kollade säkert på varje föreläsning 2‐4 gånger (vissa flera gånger än så). Att kunna backa tillbaka till
föreläsningarna för att följa bevis och olika räkneexempel var en källa till att förståelse uppstod, detta var
helt enkelt grymt! Att dessutom kunna pausa (vid behov av eftertanke eller för att kolla upp något man inte
direktförstod) var en möjlighet man inte ges vid en "liveföreläsning".
Vid kursens slut fungerade dessa inspelningar som en utmärkt källa till repetition.
Man kunde inte närvara på varje föreläsning. Det gav också ett utmärkt underlag när man repeterade inför
tentan.
Jag pendlar över fem timmar per dag för att komma till en föreläsning, vilket ibland innebär förseningar på
tågen. Det var till mycket stor hjälp att kunna se det jag missat
Repetition är kunskapens moder!
Kunde se på föreläsningar om svåra avsnitt igen eller så en missad föreläsning.
Egentligen inte, därför att jag var närvarande på nästan alla föreläsningar:) Men jag går nu en kurs som jag
bara kan vara med på halvtid. Då skulle jag uppskatta en sån hjälp.

