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Upplägg och genomströmning 
För att få godkänd på hela kursen krävdes det att följande moment fullföljdes och godkändes: 

1) Jämförande granskning av två artiklar (1,5 hp) Betyg U eller G. 
2) Metodpaper (3 hp). Betyg VG, G eller U. 
3) Seminarium knutet till uppgift 1 (0,5 hp) Betyg U eller G. 

Kursen som helhet kan ge betyget VG, G eller U. För att uppnå betyget VG för kursen krävs 
minst betyget G på alla delmomenten samt betyget VG på delmoment 2 ovan. 

Efter första examinationstillfället hade 18 deltagare av 33 registrerade fått betyget G på första 
uppgiften, 10 hade fått betyget U. På den andra uppgiften fick 20 G eller VG och 10 U. Det är 
alltså en relativt hög genomströmning sett till antalet deltagare och många aktiva på kursen. 
25 godkändes på uppgift 3. 

Kursvärdering  
Kursen har utvärderats genom en enkät till studenterna som publicerats på kursaktiviteten i 
PingPong liksom annan återkoppling från studenter. Endast 3 av 33 campusstudenter (ca 9%) 
svarade på enkäten (efter upprepat önskemål om att fylla i den) vilket därmed inte kan anses 
som representativt för hela studentgruppen. Trots det finns värdefulla synpunkter som är av 
vikt för vidare utveckling och förbättring av kursen. Svaren sammanfattas i det följande. 

Måluppfyllelse 
Samtliga tycker att värdet av kursen i förhållande till programmet ganska relevant. De tycker 
också att de uppnått kursen mål i mycket stor eller ganska stor utsträckning. 

Undervisning och nedlagd studietid 
En student säger att hen tagit del av undervisningen i ganska liten utsträckning, medan de 
övriga menar att de gjort det i ganska stor utsträckning.  Kurslitteraturen anses av två ha varit 
till hjälp mycket stor utsträckning medan en säger i liten utsträckning. En bok sägs ha varit 
svår att få tillgång till, vilken framgår inte. En säger att hen lagt ned mellan 21-30 timmar per 
vecka medan två uppger att de lagt mellan 31-50 timmar per vecka. Två menar att 
arbetsbelastningen varit jämnt belastad i ganska stor utsträckning medan en menar att det inte 
varit det. Examinationerna anses av samtliga överensstämma med kursens mål i ganska stor 
utsträckning. Samtliga anser att kursen knutit an till profession i ganska stor utsträckning. De 
anser också att forskningsanknytningen är ganska stor eller mycket stor. 



Övrigt 
Seminariet uppskattas och anses vara till hjälp för att sedan skriva metodpaperet. Någon anser 
att det är för lätt att få godkänt på seminarer. En menar att det blir svårt att få till 
metodpaperet när det har två syften, dvs att vara en första ingång i metod och teori inför nästa 
års större metodkurs och även knyta an till efterföljande projektkurs. En önskar mer praktiska 
inslag som workshops i hur en problembeskrivning kan skrivas. En uppskattar de utförliga 
kommentarer som givits av lärare på kursen som anses vara utförliga och hjälpsamma. 

Kursansvarigas kommentarer och förslag till utveckling och förbättring 
Denna gång kursen gavs genomfördes en förändring från förra gången då studenterna var 
tvungna att välja minst en egen artikel till uppgift 1, vilket fungerade bättre i 
seminariesammanhang då det inte blev samma upprepningar för studenterna att lyssna på 
arbeten kring exakt samma artiklar. Samtidigt är det bra att vid ett seminarium få tillfälle både 
till jämförelse med hur andra ser på samma artikel och också en helt ny aspekt.  

Värt att notera i anslutning till nedlagd tid på att ta del av kursen och undervisning är att det 
vid flera tillfällen varit mycket låg närvaro vid campus-föreläsningar. Detta skulle till viss del 
kunna förklaras av tillgång på inspelade föreläsningar. 

Under kursens gång framkom att det var många frågor kring kopplingen till efterföljande 
kurs. Tidigare har det funnits två efterföljande kurser att välja på, vilket inte fanns denna 
gång. I studieplanen står det att kurserna ska relatera till varandra. Diskussion har förts mellan 
kursansvariga för projektkursen, denna kurs och den större metodkursen på tredje året och det 
finns en plan för ett annat upplägg. Detta upplägg kommer att innebära att den här kursen görs 
om med mer fokus på praktiskt akademiskt skrivande, fortfarande med ett metodfokus. På så 
sätt hoppas vi också kunna fylla detta behov som finns hos studenterna på ett tidigare sätt än 
tidigare.  

Kursansvariga juni 2017 

David Gunnarsson Lorentzen och Karin Dessne 
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Upplägg och genomströmning 
För att få godkänd på hela kursen krävdes det att följande moment fullföljdes och godkändes: 

1) Jämförande granskning av två artiklar (1,5 hp) Betyg U eller G. 
2) Metodpaper (3 hp). Betyg VG, G eller U. 
3) Seminarium knutet till uppgift 1 (0,5 hp) Betyg U eller G. 

Kursen som helhet kan ge betyget VG, G eller U. För att uppnå betyget VG för kursen krävs 
minst betyget G på alla delmomenten samt betyget VG på delmoment 2 ovan. 

Efter första examinationstillfället hade 10 deltagare av 28 registrerade fått betyget G på första 
uppgiften, 7 hade fått betyget U. På den andra uppgiften fick 15 G eller VG och 6 U. Det är 
alltså en relativt hög genomströmning sett till antalet deltagare och många aktiva på kursen. 
21 godkändes på uppgift 3. 

Kursvärdering  
Kursen har utvärderats genom en enkät till studenterna som publicerats på kursaktiviteten i 
PingPong liksom annan återkoppling från studenter. Endast 7 av 28 campusstudenter (ca 
25%) svarade på enkäten (efter upprepat önskemål om att fylla i den) vilket därmed inte kan 
anses som representativt för hela studentgruppen. Trots det finns värdefulla synpunkter som är 
av vikt för vidare utveckling och förbättring av kursen. Svaren sammanfattas i det följande. 

Måluppfyllelse 
Fem tycker att värdet av kursen i förhållande till programmet ganska relevant, en anser att det 
är ganska irrelevant. Alla sju tycker också att de uppnått kursen mål i mycket stor eller ganska 
stor utsträckning. 

Undervisning och nedlagd studietid 
En student säger att hen tagit del av undervisningen i ganska liten utsträckning, medan de 
övriga menar att de gjort det i ganska stor eller mycket stor utsträckning.  Kurslitteraturen 
anses av två ha varit till hjälp i ganska stor eller mycket stor utsträcknin. En kommenterar att 
litteraturen varit till större hjälp än föreläsningarna. En säger att hen lagt ned mellan 21-30 
timmar per vecka medan övriga uppger att de lagt mellan 31-40 timmar per vecka. Tre menar 
att arbetsbelastningen varit jämnt belastad i ganska liten eller mycket liten utsträckning medan 
resterande menar att den varit det i ganska stor utsträckning. Kommentarerna kretsar kring att 
uppgift 2 var tyngre och kunde fått lite mer utrymme i tid i relation till uppgift 1. 
Examinationerna anses av alla utom en överensstämma med kursens mål i ganska stor 



utsträckning. När det gäller hur kursen knutit an till profession är det jämnt spridda 
uppfattningar där fyra anser att anknytningen gjorts i ganska stor eller mycket stor 
utsträckning medan tre anser att det gjorts i ganska liten eller mycket liten utsträckning. 
Samtliga anser att forskningsanknytningen är ganska stor eller mycket stor. 

Övrigt 
Någon student menar att det är oklart hur det ska gå att använda sig av det som gjorts under 
denna kurs i efterföljande kurs och upplever dubbelarbete (pga att text i efterföljande kurs 
diskuterats hur den ska användas för att inte uppfattas som plagiat). En student anser att 
seminariet är bra eftersom det ingår att granska en annan grupps arbete, men önskar mer 
instruktioner.  

Kursansvarigas kommentarer och förslag till utveckling och förbättring 
Denna gång kursen gavs genomfördes en förändring från förra gången då studenterna var 
tvungna att välja minst en egen artikel till uppgift 1, vilket fungerade bättre i 
seminariesammanhang då det inte blev samma upprepningar för studenterna att lyssna på 
arbeten kring exakt samma artiklar. Samtidigt är det bra att vid ett seminarium få tillfälle både 
till jämförelse med hur andra ser på samma artikel och också en helt ny aspekt.  

Under kursens gång framkom att det var många frågor kring kopplingen till efterföljande 
kurs. Plagieringsfrågan löste sig och handlade om att på ett tydligt sätt kommunicera till 
studenterna hur de kunde göra för att återanvända text. Tidigare har det funnits två 
efterföljande kurser att välja på, vilket inte fanns denna gång. I studieplanen står det att 
kurserna ska relatera till varandra. Diskussion har förts mellan kursansvariga för 
projektkursen, denna kurs och den större metodkursen på tredje året och det finns en plan för 
ett annat upplägg. Detta upplägg kommer att innebära att den här kursen görs om med mer 
fokus på praktiskt akademiskt skrivande, fortfarande med ett metodfokus. På så sätt hoppas vi 
också kunna fylla detta behov som finns hos studenterna på ett tidigare sätt än tidigare. 

Kursansvariga juni 2017 

David Gunnarsson Lorentzen och Karin Dessne 
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