
Kursrapport Självständigt arbete på avancerad nivå VT19 

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. Inför denna kursomgång har 

studiehandledning, betygskriterier och Mondo-sida uppdaterats. Kurserna UM9100/9000 ges denna 

termin bara för studenter som inte följt ordinarie studiegång eller omregistrerats på kursen. 

Synpunkter från studenter 

Svarsfrekvensen för utvärderingen var 71% (UM9020-23) respektive 69% (UM9100/9000) vilket är 

ungefär samma som föregående termin.  

Studenterna i UM9020-23 är relativt nöjda med sin kurs. De är nöjda med sin insats och tycker att 

målen för kursen varit relativt tydliga. De flesta anser att kursens uppläggning varit relevant, att kursen 

varit väl strukturerad och att de kunnat hitta den informationde behövt. Betygskriterierna anser de 

flesta studenterna vara relevanta. Däremot är det olika åsikter om handledningen hjälpt dem att nå 

målen, om de löpande fått konstruktiv kritik och om de uppmunttrats att reflektera över sitt lärande. 

Flera studenter anger handledningen och stöttande studiekamrater som det bästa med kursen men 

enstaka studenter är av annan åsikt. På frågan om förslag på förbättringar föreslås bland annat en bättre 

samsyn mellan handledarna om kursens upplägg och uppsatsens struktur. Önskemål om gemensamma 

föreläsningar och mer stöd genom tidsramar och struktur framförs också.  

Flertalet studenter i UM9100/9000 är nöjda med kursen som helhet men kritiska synpunkter finns. Det 

bästa med kursen är enligt flera studenter handledningen och att få fördjupa sig i ett ämne. 

Studenternas svar är spridda avseende relevansen av kursens uppläggning, tydlighet i målen, hur väl 

strukturerad kursen var och om undervisningen hjälpt dem att nå de förväntade studieresultaten. De 

flesta studenter anger att de är helt nöjda men ett par studenter är inte nöjda. Studenterna är dock eniga 

om att handledningen hjälp dem och att de löpande fått konstruktiv kritik på sitt arbete. 

Synpunkter från lärarlaget 

I kursen medverkade 12 handledare och examinatorer. Synpunkter som framkommit i lärarlaget är att 

de förändringar som gjordes inför denna kursomgång avseende studieupplägg har fungerat väl. Vi 

behöver dock fortsätta arbetet med att få till ännu bättre samstämmighet mellan handledarna om 

kursens upplägg och uppsatsens struktur. 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Helhetsintrycket av kursen är att den fungerar relativt väl. Ett utvecklingsområde är att få en bättre 

samsyn mellan handledarna om kursens upplägg och uppsatsens struktur. 

Av de 47 studenter som registrerats på kursen genomför 42 examinationen och 40 blir godkända. 

Genomströmningen var för UM9020-23 91%, för UM9100/9000 69%. 

Inför nästa kursomgång kommer kursteamet med handledare och examinatorer fortsätta att arbeta för 

att uppnå en god samsyn om kursrutiner och kursmål. En serie med träffar för handledare och 

examinatorer i självständiga arbeten kommer att vara en del av institutionens utvecklingsarbete under 

HT19. 
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