
Kursrapport Självständigt arbete på avancerad nivå HT20 

UM9020, UM9021, UM9022, UM9023, UM9100 

Bakgrundsfakta 

Kursen genomförs med grupphandledning och enskild handledning. Varje grupp om vanligen 6 

studenter träffas med sin handledare vid sex seminarier om två timmar vardera. Dessutom får varje 

student enskild handledning. Fördelning av handledare gjordes genom att handledarnas 

expertisområden beskrevs och studenterna fick lämna önskemål om vilket område som var mest 

intressant för dem. Kursen genomfördes denna termin pga rådande situation helt på distans. 

Synpunkter från studenter 

Svarsfrekvensen för utvärderingen var 40% (21 av 52 studenter i kurserna UM9020-23) respektive 

61% (14 av 22 studenter i kursen UM9100). Detta är avsevärt lägre än tidigare terminer då vi haft 

examination på campus. En orsak kan vara att den avslutande examinationen på distans inte på samma 

sätt som vid ett tillfälle på campus stimulerar till att där och då fylla i utvärderingen. 

Studenterna i UM9020-23 är oftast nöjda med kursen som helhet, 75% anger instämmer helt eller 

nästan helt. Som det mest positiva framförs handledningen men några studenter framför också kritik 

mot handledningen och skriver att den varit ojämnlik. Studenterna är överlag nöjda med sin egen 

insats, de har tagit ansvar för sitt lärande och upplever att kursen har tydliga mål och relevant 

uppläggning. Hälften av studenterna uppger att de lagt ner ca 40 timmar per vecka på kursen, övriga  

studenters svar finns i hela intervallet från 16 timmar till mer än 55 timmar. Studenterna har delade 

meningar om hur väl betygskriterierna fungerar. Kursen har motsvarat de flesta studenters 

förväntningar och ca 80% anger att de kommer att ha nytta efter utbildningen av det de lärt under 

kursen. Som råd till kommande studenter anges framför allt att börja i tid. 

Studenterna i UM9100 anger även de handledningen som det mest positiva med kursen men det 

framförs också viss kritik som innefattar önskan om mer stöd. På frågan om helhetsintrycket av kursen 

ger dessa studenter svar i hela intervallet. Hälfen är nöjda men det finns också studenter som inte alls 

är nöjda. På samma sätt är svaren spridda i hela skalan när det gäller målens tydlighet, kursuppläggets 

relevans och kursens struktur. Ungefär 40% av studenterna anger att de lagt ner ca 40 timmar per 

vecka på kursen, övriga svar finns i hela intervallet från 16 timmar till mer än 55 timmar. De flesta 

anger att de kommer att ha nytta efter utbildningen av det de lärt under kursen men några studenter 

anger också att de inte alls kommer att ha det. Även studenterna i UM9100 ger rådet till kommande 

studenter att de ska börja i tid. 

Synpunkter från lärarlaget 

I kursen medverkade 14 handledare och examinatorer. Handledningen har fungerat väl på Zoom. Det 

tog dock lite längre tid att etablera handledar-studentrelationen. Skärmdelning och break-out-rooms 

har varit bra verktyg för handledningsseminarierna. Ett plus med distans var att det blev enkelt att 

boka in kortare möten för individuell handledning, detta kan vi använda även fortsättningsvis. Vi ser 

dock att studenterna blivit mer ensamma i sitt arbete under denna period när allt skett på distans. Kan 

vi hitta metoder som gör att studenterna i respektive grupp kan ta stöd i varandra? Examinationen 

fungerade mycket väl via Zoom, det blev fokuserat och tydligt, även diskussioner om respektive arbete 

fungerade väl. En synpunkt som framkommit i lärarlaget är att vi måste arbeta vidare med 

likvärdigheten mellan handledningsgrupperna. Under terminen har en träff för handledare och 

examinatorer genomförts för att öka samstämmigheten i handledning och bedömning. Inför träffen 



gjordes en inventering av hur handledarna planerade för sina grupper. Under träffen diskuterades ett 

tidigare arbete för att aklibrera betygssättning mellan examinatorerna. Detta arbete behöver fortsätta 

för att uppnå en än mer tydlig samsyn på tolkning av betygskriterierna och handledningens 

genomförande. 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Helhetsintrycket av kursen är att den uppfattas mycket olika av studenterna, flertalet är mycket nöjda 

men några är inte nöjda med kursen. Ett utvecklingsområde är att få en större likvärdighet i 

handledningssituationen mellan de olika grupperna. 

Av de 74 studenter som påbörjar kurserna genomför 53 examinationen (72%). 47 arbeten blir 

godkända, 6 arbeten bedöms med Fx. Genomströmningen innan avslutad komplettering är för 

UM9020-23 var 65% och för UM9100 59%. Om kompletteringarna godänns blir genomströmningen 

71% respektive 73%. Genomströmningen är ungefär samma som föregående hösttermin trots att flera 

studenter under kursperioden var sjuka i covid vilket påverkade deras möjligheter att bli klara under 

kurstiden. 

Inför nästa kursomgång kommer arbetet för att uppnå en god samsyn om kursrutiner, kursmål och 

bedömning att fortsätta. Möten med alla handledare och examinatorer kommer att hållas där tidigare 

studentarbeten diskuteras utgående från betygskriterierna. 
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