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

Kursansvarig:  

Eva Svärdemo Åberg 

Antal examinerade: 3 

Antal godkända: 3 inom kursens ram 

Svarsfrekvens kursvärdering: 

67% 

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. 

Komplex kurs, jag har dock utmanat mig själv vilket gjort att jag lärt mig mkt. 
Bra upplägg och innehåll, tydlig struktur! 
Med mycket bra studiestöd och vägledning från lärare! 
Väldigt bra och tydlig utformning av seminarier! 
Väldigt mycket tillmötesgående under hela kursensgång. 
Vi hade its learning vilket är andra gången jag använder har nu lärt mig den sajten och uppfattar upplägget där 
som mer 
tillgängligt än MOndo 
Ett stort tack, Eva Svärdemo Åberg för en intressant och givande kurs! 
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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. 

former för Feedforward samt nätseminarier, de har varit betydelsefulla för mig 
hela upplägget ska behållas 
 

Lärarnas analys av kursens genomförande: 

Kursen gavs för sista gången inom masterprogrammet i didaktik VT19. Efter genomförd 
kurs går det att konstatera att förändringarna var väl motiverade och fungerade mycket väl. 

Slutsatser samt förslag till förändringar: 

Några justeringar av kurslitteraturen och kursuppgifter kan komma att göras för studenter 
som omregistreras på kursen.  

 


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

