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Institutionen för pedagogik och didaktik Termin och år vt17 
  
 

Kursutvärdering för Kurskod UDG 14F & DIG14U, Forskningsmetoder 

I 7,5 hp  

Kursansvarig: Eva Svärdemo Åberg 

Antal examinerade: 29 inaktiva 16 aktiva varav 15 godkända efter kursens slut. 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: Vissa skrivuppgifter i kursen har 
omformulerats i relation till föregående kursutvärdering och uppdaterad kurslitteratur. 

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

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): Endast 11 studenter 68% besvarade kursutvärdering. Majoriteten anser att 
kursen har bidragit i mycket stor och stor utsträckning (6 st) till att utveckla deras lärande i 
relation till förväntade studieresultat. Samtliga av studenter har lagt ner tid som motsvarar 
för deltidstider. Nästa samtliga studenter menar att inlämningsuppgifter och kurslitteraturen 
hjälpte dem att klara kursen. Nästan samtliga anser att det finns en tydlig röd tråd i kursen. 
Man anser även i stor utsträckning att examinationsformerna var relevant för kursensmål 
och innehåll. Studenterna instämmer helt i att de har fått den information de behöver om 
kursen på kurshemsidan, att kursregistreringen har fungerat och att de fått svar på 
administrativa frågor samt att kurssajten i Mondo gett dem den information som behövts. 
Majoriteten anser att förmåga att använda vetenskapliga arbets- och förhållningssätt har 
utvecklats i hög utsträckning i kursen. 
Några kommentarer som studenter angett kring vad de vill behålla i kursen:  
Skrivuppgifter, men mindre omfattande. 
Konkreta beskrivningarna på metodansatser och metod. 
uppgiften 1 och 7 tyckte jag var jättebra inför Uppsats PM. Så lätt sedan att skriva klart uppsatsen när man har 
redan gjort 
förberedelser. Riktigt bra! 
Allt utom den filosofiska delen 
Förberedelsen för min egna studie. Det var bra. 
 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): Av kommentarerna från studenterna framgår det önskemål om campusförlagda 
seminarier.  

Mastiga skrivuppgifter varje vecka. Att ha uppgifter varje vecka är bra, men dessa har varit väldigt omfattande 
också, inte bara många. 
Ganska tuffa hemmaläxor som ska skickas varje söndag. Tycke det var svårt att ha just detta kursen helt distans, 
tyvär 
kunde inte vara med på den extra seminarium, kanske skulle det underlätta en del. 
ta bort filosofin 
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Flera schemalagda seminarier behövs. 

Lärarnas analys av kursens genomförande och slutsats: Kursens kommer att revideras för 
kursstart ht17 avseende skrivuppgifter och kurslitteratur. Även stödresurser (digitala 
resurser) i form av tex föreläsningar kommer dessutom utvecklas.  

 


