Kursutvärdering av självständigt arbete II/avancerad nivå, HT17
Bakgrundsfakta
Handledarens uppgift innebär att leda gruppseminarier, handleda studenter individuellt samt läsa och
kommentera studenternas arbeten. Inför denna kurs lades utvärderingen sist vid examinationstillfällena
för att öka studenternas svarsandel. Det resulterade i att 57,1 % av studenterna besvarade enkäten.

Synpunkter från studenter
Flertalet studenter är nöjda med kursen vad gäller t.ex. handledning och kursens struktur. Flera
studenter påpekar dock att de önskat mer individuell handledning och att arbetsbelastningen varit hög.
En övervägande del av studenterna anser att kursens förväntade studierresultat är tydliga och att
kursens uppläggning varit relevant för att uppnå målen. Några menar dock att målen behöver
förtydligas. Flertalet studenter anser att betygskriterierna är relevanta, med några undantag. Till största
delen motsvarade kursen studenternas förväntningar och flertalet anser att de kommer att ha nytta av
den efter utbildningen. De flesta menar också att de genomgående fått kritik på sitt arbete – under
gruppseminarier eller vid individuell handledning. Enstaka studenter har lyft vikten av att få träffa
handledaren vid ett tidigare tillfälle innan kursen startar för att kunna förbereda sig bättre. Enstaka
studenter önskar en metodkurs innan de ska skriva sitt självständiga arbete.

Synpunkter från lärarlaget
Lärarnas synpunkter kan sammanfattas sålunda:
- Projektplanen ses som ett stöd för studenterna att komma igång med sitt skrivande och något som
lärarlaget följaktligen vill fortsätta med.
- Betygskriterierna behöver revideras.
- Andelen studenter som svarar på kursutvärderingen är fortfarande låg, vilket delvis kan bero på
tekniska problem. Lärarlaget anser dock att det är bra att lägga utvärderingen sist under den muntliga
examinationen.

Sammanfattning och förslag på åtgärder
I och med att ett större utvecklingsarbete ska initieras, anser lärarlaget att vi bör avvakta resultatet av
det arbetet innan vi vidtar några större åtgärder för att utveckla kurserna i självständigt arbete
II/avancerad nivå. Helhetsintrycket av kursen är att både lärare och studenter är nöjda med sina
insatser. Genomströmningen av antalet studenter var 66%.

