Kursrapport Självständigt arbete på avancerad nivå HT18
UM9000, UM9020, UM9021, UM9022, UM9023, UM9100

Bakgrundsfakta
Kursen genomförs med grupphandledning och enskild handledning. Varje grupp om 6 studenter
träffas med sin handledare vid sex seminarier om två timmar vardera.

Synpunkter från studenter
Svarsfrekvensen för utvärderingen var 69% (UM9020-23) respektive 76% (UM9100/9000) vilket är
en avsevärd förbättring sedan tidigare år.
Studenter i kurserna UM9020-23 är relativt nöjda med sin kurs och tror att de kommer att ha nytta av
det de lärt efter utbildningen. De är nöjda med sin insats och tycker att målen för kursen varit relativt
tydliga. De flesta anser att kursens uppläggning varit relevant, att handledningen hjälpt dem att nå
målen, att de löpande fått konstruktiv kritik och att kursen varit väl strukturerad. Flera studenter anger
handledningen och stöttande studiekamrater som det bästa med kursen. På frågan om förslag på
förbättringar föreslås bland annat att seminarierna blir bättre synkade med processen, bättre samsyn
mellan handledarna om kursens upplägg, formalia och uppsatsens struktur, längre tid för
presentationen föreslås, 15 minuter är för kort, tydligare betygskriterier.
Studenterna i UM9100/9000 framför en del kritik mot kursen. Det bästa med kursen är enligt flera
studenter handledningen och seminarierna men en del studenter anger också att de är mindre nöjda
med handledningen. Studenterna visar stor spridning i hur nöjda de är med kursen som helhet, ungefär
lika många studenter anger varje steg på skalan. Samma spridning över hela skalan gäller för
studenternas uppfattning om relevansen av kursens uppläggning, betygskriteriernas relevans, hur väl
strukturerad kursen var och om undervisningen hjälpt till att nå de förväntade studieresultaten.

Synpunkter från lärarlaget
I kursen medverkade 17 handledare och examinatorer. Synpunkter som framkommit i lärarlaget är att
betygskriteriena behöver ses över och att kursinformationen behöver bli tydligare. Studenter i kursen
UM9100 har tidigare skrivit självständigt arbete inom naturvetenskap. Övergången till ämnesdidaktisk
vetenskap är en process där vi behöver ge studenterna än mer stöd, i denna kurs och genom hela KPU.
Vi behöver också än tydligare visa studenterna våra positiva förväntningar på deras arbete och tilltro
till deras arbetskapacitet.

Sammanfattning och förslag på åtgärder
Helhetsintrycket av kursen är att den fungerar väl för de studenter som tidigare skrivit ett arbete på
grundnivå, UM9020-23. För kursen UM9100 behöver visst utvecklingsarbete ske.
Av de 80 studenter som registrerats på kursen genomför 64 examinationen och 62 blir godkända.
Genomströmningen var för UM9020-23 93%, för UM9100/9000 62%. Ytterligare 8 studenter kommer
att examineras i mars, blir dessa godkända höjer det genomströmningen till 98% resp 77%.
Inför nästa kursomgång kommer betygskriterierna att justeras. Kursbeskrivningen kommer att
bearbetas för att ge samlad och tydligare information. Mallar kommer att uppdateras. Upplägget för
grupphandledningstillfällena ändras till viss del för att ge bättre stöd vid uppstarten av arbetet.
Kursteamet kommer att arbeta för att uppnå en god samsyn om kursrutiner och kursmål.

