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Sammanställning av kursvärdering  
 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

 

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 
LPGY06 

Kursnamn 
Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU 

Poäng 
15 hp 

Termin 
vt 15  
 

Antal registrerade 
33 

Typ av kurs

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 
       

Schemalagd undervisningstid (total schemalagd tid och schemalagd tid för studenten)
Delkurs 1: 15 klt handledning/ student 
Föreläsningar/seminarier vid tre närträffar 15 klt 
Delkurs 2: Föreläsningar/seminarier 7,5 

Andel undervisning som utförts av disputerad 
Delkurs 1: 3,5 kl 
Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra institutioner (ange vilka institutioner) 
      

Kursansvarig 
Elisabet Olsson 

Examinator
Ann-Britt Enochsson 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 
150909 

Antal svarande 
11 

Genomförande
 På dator 
 På papper  
 Muntligt 

Sammanställningen gjord av
       

Kursens styrkor enligt studenterna 
De allra flesta tycker att informationen om lärandemålen varit tillräcklig och att kursen motsvarat 
deras förväntningar. Majoriteten tycker att innehållet varit relevant för det kommande yrket och 
att kursens mål uppfyllts. De flesta tycker också att föreläsningarna kopplade till utvceklingsarbetet 
varit till god hjälp. De flesta också nöjda med den individuella handledningen. Över 60% 
instämmer helt till att oppositionsseminariet inneburi ett lärtillfälle, 20 % instämmer i stort. 
Kravnivån har varit lagom. Majoriteten har svarat att kursinnehållet har varit angeläget och 
intressant, attt de utvecklat sitt kritiska tänkande och att de erövrat fördjupade teoretiska 
kunskaper Alla utom två tycker att de fått ökad kompetens för sitt yrke.. 
Kursens svagheter enligt studenterna 
En del inte nöjda med den individuella handledningen. Flera svarar att bedöningen inte känns 
likvärdig. 
Analys av kursvärderingens resultat 
Det råder delade meningar om grupphandledningen och studentresponsen. Likaså hurvida arbetet 
i studiegruppen varit eller ej. 
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Endast en student som gjort VFU har svarat och det resultatet redovisas inte 
Handledningen har inte fungerat så bra för vissa studenter Studenter upplever också att både 
handledare och seminarieledare ställer olika krav.. 
Planerade åtgärder 
Handledarmöte för att diskutera för att nå en bättre samsyn och skapa tydligare rutiner så att vi 
inte gör för olika och ger olika bud. 
Genomförda åtgärder 
Handledarmötet genomfört i augusti 
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?
på its 
 


