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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 4 av totalt 12 tillfrågade (svarsfrekvens 33 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
Föreläsningarnas innehåll och placering har diskuterats och tdigarelagts. Vidare har vi angett 
vilka föreläsningar som främst vänder sig till GN. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
Goda vitsord vad gäller handledningen, mycket dåliga då det gäller föreläsningarna. På fråga 
4. ”Har föreläsningarna underlättat ditt arbete med uppsatsen? Gav 2 betyget 1 (stämmer 
inte alls) 2 näst sämsta betyg och en betyg 4 av 5. 
 
Fritextsvaren: 
Vad skulle du vilja ha förändrat om/när du skriver en vetenskaplig uppsats igen?  
Kortare tid mellan inlämning inför opponering och själva opponeringen.  
Längre tid mellan opponering och slutgiltiga inlämningen.  
Påminelser från mondosidan gällande datum Vid examination, att fler bör examinera 
arbetet.  
Att handledaren bör ha något att säga till om eftersom hen har varit med under hela 
processen. Jag vill att examinatorerna kommer överens om hur opponeringen ska gå till.  
Det skiljde sig åt mellan dem. Vissa lät opponenten tala till punkt, medan en annan avbröt 
vilket gjorde att man kom av sig och inte hann genomföra det man hade förberett. Jag 
önskar att jag inte lyssnat till 100% på handledaren och kört mer på min egen linje. 
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
Vi måste jobba mycket mer med föreläsningarna, både till innehåll och när i tiden de skall 
ges. 
Vi bör överväga en kortare tid mellan inlämning av arbetena och examination. 
Vi måste resonera mer kring examinatorns roll vid examinationsseminarierna. 
 
Rekommenderade åtgårder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Se över form och innehåll för föreläsningarna. 
Vi bör överväga en kortare tid mellan inlämning av arbetena och examination. 
Vi måste resonera mer kring examinatorns roll vid examinationsseminarierna. 
 
 


