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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 7 av totalt 31 tillfrågade (svarsfrekvens 17 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
 
Studenternas synpunkter avseende föresläsningarnas bristande progression har beaktats. 
Varje föreläsningstillfälle erbjuds nu på antingen GN eller AN. Vi arbetar också för att 
tydligare introducera olika metoder men de gemensamma tillfällena bjuder dessvärre inte 
möjlighet att inbjuda till workshops där de olika metoderna kan prövas i praktiken. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
 
4 av 7 svarande värderar den kunskap de fått om ”hela processen” högt. De upplever sig 
med andra ord ha fått kunskap om processen från idé till färdig uppsats. En av de svarande 
instämmer inte alls. 
 
Kunskapen om hur man kan ”värdera/granska vetenskapliga resultat, hur man använder ”ett 
speciellt teoretiskt perspektiv” samt ”hur man använder metoder” har framförallt fått ett 
medelbetyg mellan ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”.  
 
Värderingen av utrymmet att ”undersöka ett ’eget’ intresseområde” samt tillägnandet av en 
”fördjupad kunskap om detta intresseområde” har fått övervägande positiva omdömen, dvs 
de flesta ”instämmer helt”.  
 
Kunskap av betydelse ”för mitt arbete som lärare” har av majoriteten fått ett medelbetyg. 
 
Handledningen har värderats högt i likhet med ”kompetensen att skriva”. I det senare fallet 
instämmer dock en av studenterna inte alls. 
 
Samtliga svarande har lyssnat på någon eller flera av föreläsningarna. En svarande menar att 
föreläsningen/arna gav något medan flertalet inte alls instämmer. 
 
De flesta bedömmer sin egen arbetsinsats varit hög, de har förberett sig inför 
handledningsseminarierna och inför ventilering och examination. 
 
I de skriftliga kommentarerna framgår att man önskat en större tydlighet kring de krav som 
ställs av handledare och examinatorer vid HSD men också i en samsyn mellan 
institutionerna. Man har uppfattat att handledare och examinator ställer helt olika krav. Det 
uttrycks en önskan att handledarens ”ja” till att lägga fram uppsatsen ska innebära ett 
garanterat E.   
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Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  
gjordes som en följd av detta under kursen): 
 
Några sådana samtal har inte genomförts. 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 
 
Några sådana kommentarer har inte insamlats. 
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
 
En större samsyn i betyg och bedömning måste ses över. 
 
En av HSD ägd metod- och teorikurs skulle vara önskvärt. 
 
Rekommenderade åtgårder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
 
Fortsatta samtal och ett fortsatt arbete i handledarkollegiet vid HSD. 


