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Institutionen för pedagogik och didaktik Termin och år ht16 
  
 

Kursutvärdering för Kurskod DIA12F, Forskningsmetoder II 7,5 hp  

Kursansvarig: Eva Svärdemo Åberg (examinator) 

Antal examinerade: 11 studenter registrerades på kursen, 6 var (delvis) aktiva under kursens 
gång varav 3 blev godkända efter kursens slut. 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: Ny kurslitteratur och nya 
skrivuppgifter samt examinationer i kursen. 

Samtliga skrivuppgifter i kursen har reviderats från föregående termin. Fler stödresurser i 
form av webbföreläsningar och länkar har lagt upp på Mondo.  

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): 18% av studenterna besvarade kursutvärderingen. Studentgruppen består av 
magister-studenter. Samtliga studenter som besvarande enkäten anser att kursen har bidragit 
i hög grad till att utveckla deras kunskaper och färdigheter i relation till förväntade 
studieresultat. Samtliga av studenter har lagt ner mycket tid som motsvarar för deltidstider. 
Samtliga studenterna har varit aktiva och gjort obligatoriska moment i kursen. De anser att 
det finns en röd tråd mellan lärandemål och examination i kursen. Kursen har dessutom 
hjälpt dem att utveckla förmåga att använda vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. 
Studenterna anser att de har stora möjligheter att påverka upplägg och innehåll. Studenterna 
instämmer helt i att de har fått den information de behövt om kursen på kurshemsidan, att 
kursregistreringen har fungerat, att de fått svar på administrativa frågor och att kurssajten i 
Mondo gav dem information som har behövts. Några kommentarer som studenter angett 
om kursen: 
Behåll kurslitteratur, upplägg, läraren 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): Av kommentarerna från studenterna framgår få önskemål om förbättring av 
kursen.   
Kanske lite mindre omfång av litteratur som man behöver läsa, känns för tung. 
Lärarnas analys av kursens genomförande: Med tanke på att deltagarna är få i antal kan 
skriftlig återkoppling på individuella skrivuppgifter ges.  

Slutsatser samt förslag till förändringar:  

Stödresurser (digitala resurser) i form av t.ex. webbföreläsningar+podcast kan också 
utvecklas i relation till kursens innehåll. 

 


