
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Examensarbete 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15 hp  
Ladok-kod: CF6E70 
Antal registrerade studenter: 60 
Program/fristående:   
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

HT14 

Kursansvarig:  Marita Cronqvist, Magnus Levinsson 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

45-02, 2017-2018 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät, pingpong 
Muntlig, lärarlag 

19 av 60, 31% 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Svarsfrekvensen är alltför låg för att kunna dra några säkra 
slutsatser om kursen men det finns några kommentarer som är 
återkommande. Det som genomgående nämns är olikheter 
mellan handledare i handledningen och mellan examinatorer i 
bedömningen. Handledare har sagt olika och gett olika 
mycket tid för handledning. Examinatorer har varit olika 
hårda och tolkat kriterier på olika sätt. Guiden sägs vara 
otydlig om exempelvis att en metoddiskussion ska ingå. Ett 
missnöje kring informationen uttrycks. Generellt är de 
svarande nöjda angående litteratur, måluppfyllelse och 
arbetsformer. 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

En muntlig utvärdering görs i lärarlaget men inte förrän den 
31 januari vilket innebär att kommentarer därifrån inte 
kommer med här.  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Det är olyckligt att olikheter mellan handledare och 
examinatorer är återkommande i utvärderingar. Det går inte att 
göra helt lika eftersom det handlar om tolkningar och 
helhetsbedömningar men vi behöver bli mer samstämmiga och 
även kunna uttrycka en slags samstämmighet. Ett problem i 
utvärderingar är att konkreta exempel på vad som bedömts 
olika sällan framkommer. Det exempel som gavs nu var olika 
syn på huruvida en metoddiskussion ska ingå.  

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  

Kurslaget behöver mötas i ett konkret textarbete kring de 
examensarbeten som presenterats och ses över utifrån de olika 
nivåer de bedömts på. Handledningsprocessen behöver 
diskuteras utifrån den instruktion som ligger i 
informationsmaterialet och utifrån vilka avvikelser som gjorts 



- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

från den gemensamma planering som finns i 
informationsmaterialet. Mål och kriterier kan behöva vissa 
revideringar för att skapa större tydlighet.  

Övrigt   
 


