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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 8 av totalt 15 tillfrågade (svarsfrekvens 53 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
I föregående utvärdering uttryckte flera av studenterna att föreläsningarna inte varit till 

någon stor hjälp vid skrivandet. Därför har vi denna omgång dels placerat föreläsningar 

så att de infaller i tiden där de kan vara till bättre hjälp. Vi har också betonat och 

presenterat innehåll som främst de som skriver på grundläggande nivå har glädje av som 

te x ”Vad innebär det att skriva en vetenskaplig text, Metod och Analys (kvalitativ och 

kvantitativ metod/kvalitativ intervju”.  
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
Majoriteten instämmer helt eller delvis i att de kan kritiskt värdera/granska 

vetenskapliga resultat (25 % instämmer inte alls), majoriteten instämmer helt eller 

delvis i att de kan använda ett speciellt teoretiskt perspektiv (12,2 % instämmer inte 

alls).  

Däremot uppger 50 % att de inte har kunskap om hur man använder metoder i 

vetenskaplig forskning. Majoriteten instämmer i att de dels fick tillfälle att undersöka ett 

eget  intresseområde, dels fått fördjupad kunskap om detta intresseområde. Majoriteten 

instämmer i att kursen är värdefull för deras framtida arbete som lärare. Ungefär hälften 

av studenterna är inte nöjda eller mindre nöjda med den handledning de fått.  

 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  gjordes som en 
följd av detta under kursen): Vi har fattat beslut om ett policydokument (IS) för 

handledare att följa med förtydliganden av de åtaganden som varje handledare har för 

att ytterligare betona betydelsen av handledningsprocessen och de åtaganden som ingår 

i handledarskapet. 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): Lärarna är överens om att grupphandledningstillfällena är viktiga och att 
ca 7 ggr är rimligt att ses tillsammans innan handledning av mer individuell karaktär tar vid. 
En utmaning för att utveckla kursen liksom öka samstämmigheten inom 
handledar/examinator-gruppen är att det varierar relativt mycket vilka lärare som är 
handledare, att det komer in nya utifrån som t ex doktorander, svårt med tanke kontinuitet.  
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
Vi behöver fortsätta utveckla en samsyn bland såväl handledare som examinatorer när det 
gäller de kvalitativa aspekterna på uppsatser och hur vi ser på dessa i relation till 
betygskriterier (särskilt skillnaden mellan E och F,och mellan A och B 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: Stärka föreläsningarna 
som rör Metod, såväl innehåll om kvalitativa som kvantitativa metoder. Lägga till en 
föreläsning som tar upp Teoretiskt perspektiv/centrala begrepp. Fortsätta med 
handledningskollegier där vi tar upp olika bedömningsaspekter som på sikt kan bidra till 
ökad samstämmighet när det gäller betygsättning etc.  


