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Av	  7	  kursmål	  uppnåddes	  6.	  Psykologiska	  perspektiv	  för	  att	  analysera	  utbildning	  framkom	  inte	  enligt	  
studenterna.	  MHO	  gör	  reflektionen	  att	  CWE	  som	  haft	  detta	  perspektiv	  förmodligen	  inte	  hade	  med	  
det	  denna	  gång.	  Att	  ha	  fåtal	  studenter	  inverkar	  på	  undervisningsstrukturen	  för	  samtliga	  föreläsare.	  
Det	  psykologiska	  perspektivet	  lär	  återkomma	  vid	  nästa	  kurstillfälle.	  Övriga	  6	  mål	  nåddes	  till	  fullo	  
vilket	  är	  mycket	  positivt.	  

Synpunkter	  på	  kurslitteratur	  och	  övriga	  läromedel:	  

Studenternas	  synpunkter	  är	  delvis	  överlappande.	  En	  gemensam	  synpunkt	  gäller	  ”Alvesson	  &	  
Sköldberg,	  2007”,	  vilken	  uppfattas	  som	  svår.	  ”Pedagogik	  i	  ett	  sociologiskt	  perspektiv”	  uppfattas	  som	  
uppslagsverk,	  men	  rörig.	  ”Illeris,	  2007”är	  intressant,	  men	  309s	  uppfattas	  som	  alltför	  omfattande.	  
Övriga	  benämns	  bra	  och/eller	  intressanta.	  

Övriga	  synpunkter	  och	  kommentarer	  

Studenterna	  tycker	  det	  är	  för	  många	  inlämningar.	  MHO	  kommenterar	  att	  diskussioner	  inte	  kan	  
ersätta	  eget	  läsande.	  Dessutom	  får	  studenterna	  1	  hp	  för	  vardera	  inlämningen.	  Tack	  vare	  detta	  blir	  
man	  förvissad	  om	  att	  litteraturen	  har	  lästs	  och	  reflekterats	  över.	  Studenterna	  menar	  också	  att	  
arbetsbelastningen	  är	  hög	  eftersom	  de	  arbetar	  heltid.	  MHOs	  kommentar:	  Jag	  har	  för	  länge	  sedan	  
påtalat	  i	  möten	  inom	  Mastern	  att	  HB	  behöver	  instrument	  för	  att	  påverka	  studenternas	  arbetsgivare	  
så	  att	  studenterna	  får	  nedsättning	  i	  tjänsten.	  Om	  masterskurserna	  förlades	  till	  dagtid	  skulle	  detta	  
bidra	  till	  att	  nedsättning	  i	  tjänsten	  blev	  en	  nödvändighet.	  Dessutom	  skulle	  studenterna	  vara	  mindre	  
trötta.	  Under	  hösten	  2014	  begärde	  4	  studenter	  studieupphåll.	  En	  började	  aldrig	  pga.	  valår,	  en	  hade	  
bara	  en	  restinlämning	  som	  inte	  hanns	  med,	  två	  pga.	  stress	  över	  sina	  arbetsförhållanden.	  	  

Sammanfattningsvis	  behöver	  vi	  bredda	  rekryteringen,	  även	  internt.	  Kursens	  huvuduppgift	  är	  att	  
skriva	  en	  sk	  pilotuppsats.	  Erfarenheten	  är	  att	  studerande	  via	  denna	  får	  en	  konstruktiv	  övning	  i	  att	  
formulera	  en	  vetenskaplig	  text	  vilken	  de	  även	  måste	  försvara.	  Termin	  3	  inkluderar	  ett	  brett	  
perspektiv	  på	  utbildningars	  beroende	  av	  interaktion	  och	  organisation.	  Kursen	  kunde	  med	  fördel	  bli	  
obligatorisk	  för	  nyanställda	  och	  blivande	  adjunkter.	  Intrycket	  är	  att	  studenter	  som	  fullgör	  kursen	  är	  
engagerade	  och	  motiverade	  för	  att	  antas	  på	  forskarutbildningen.	  

	  


