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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Upplägget (med grupphandledning) har som helhet funkat väl. Stor skillnad mellan studentgrupperna i hur de samarbetat,
bl.a. i hur de förberett sig inför gruppphandledningsträffarna. Vi handledare ser stor skillnad mellan de grupper som inför
träffarna använt fokusfrågorna, läst varandras texter och förberett sig med gemensamma frågeställningar att ta med tilll
handledningsträffar, och de grupper som kommit oförberedda och väntat sig individuelll genomgång av respektive students
text. 

Vi ser också stor skillnad mellan de studenter som arbetat full tid med kursen och de som t.ex. haft deltidsarbete parallellt
med studierna. I denna kurs blir det extra tydligt att det behövs stor (dvs. heltid) arbetsinsats och fokus på kursen för att
klara den i tid. 

Vår bedömning är dock att uppsatsernas kvalitet ökat sedan vi införde grupphandledning. Studenterna läser t.ex. mer
vetenskaplig litteratur, löser varandras texter och inspireras av andras lösningar än blir beroende av handledares
instruktioner och lägger ner mer tid på sina alster. Vi bedömer att också studenternas upplevelse av självständighet i
förhållande till handledare har stärkts. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Underlaget i enkäten är litet jämfört med den totala studentgruppen. Men det är ändå sannolikt att det finns fler än en
student (som i enkätunderlaget) som upplevt kursupplägget (med grupphandledning) som otillfredsställande. Vi behöver
därför vidareutveckla både skriftliga instruktioner och vårt beteende, framför allt i början av kursen, när vi ger instruktioner
om hur kursen är upplagd och om våra respektive roller som student och handledare. Invanda mönster för rollfördelning
mellan student och handledare från t.ex. C-uppsats skapar förväntningar som vi inte lyckats bryta för alla studenter i
kursgruppen.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


