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Kursutvärdering för DIA12F, Didaktik: Forskningsmetoder II, 7,5 hp 

Kursansvarig:  

Eva Svärdemo Åberg 

Antal examinerade: 6 

Antal godkända: 5 inom kursens ram 

Svarsfrekvens kursvärdering: 

50 % 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: 

Kursplanen har sedan VT17 reviderats i relation till förväntat studieresultat, upplägg och 
innehåll. Ny kurslitteratur har också prövats VT18 och studierna har organiserats i den nya 
lärplattformen Athena. Ett nytt fokus har varit att studenterna genomför övningar av 
datainsamling och analys inom vald metod- och analysfördjupning. Fler webinarium har 
införts i kursen och möjligheter för studenter att visa sina kunskaper genom olika 
uttrycksformer har uppmuntrats. Studenterna får återkoppling på samtliga inlämningar, av 
både lärare och studenter.  

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): 

Det finns en röd tråd i kursen, informationen har varit tydlig, arbetsformerna välfungerande, 
smärre problem med teknik, feedback från lärare och studenter har varit givande och 
innehållet relevant. 

Det har varit väldigt givande och lärorikt med fördjupning inom metodologi. Det finns många delar som jag tar 
med mig till framtiden. 
 
Webinariumen har varit jättebra. Super med feedback från både lärare och andra elever. 
 
Eftersom jag tidigare inte har läst en renodlad kurs i metodologi har kursen verkligen bidragit till mitt sätt att 
renodla syfte, frågeställningar, teori och studieobjekt och få en koherens dem emellan. 
Högst relevant kurs inför att skriva masteruppsats. 
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Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): 

Komplext innehåll som kräver ytterligare insatser från lärare för att förtydliga. 

Kanske få en sammanfattande powerpoint inför varje webinarium där det framgår tydligt hur studieobjekt, metod, 
teori etcetera används. Dvs de viktiga delar som kursen behandlar.  
Lärarnas analys av kursens genomförande: 

Kursen fick detta år en helt ny kursdesign, med ny kurslitteratur och delvis nytt innehåll. 
Efter genomförd kurs konstaterar jag att förändringarna var väl motiverade och fungerade 
väl till största del. 

Slutsatser samt förslag till förändringar: 

Några justeringar av kurslitteraturen och kursuppgifter ska göras för att klargöra innehållet i 
kursen.  
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