Kurs 12 kursutvärdering, HT20-VT21

Kursutvärdering Kurs 12
12:1 Vetenskapsteori, forskningsmetod & statistik, 9 hp (gäller HT20)
12:2 Vetenskapsteori och kvalitativ metodik, 6hp (gäller VT21)
20 av 40 (ca 50%) studenter registrerade på 12:1 och 9 av 35 (ca 26%) studenter registrerade
på 12:2 genomförde utvärderingen.
Det övergripande intrycket är att de enskilda delkurserna fungerar bra.
1. Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering gällande
Studenternas skattningar av delkurs 12:1 som helhet hade ett medelvärde på 3,9
(liknande med tidigare terminer). Skattningarna för enskilda utvärderingsområden
varierade mellan 3,6 (sd = 1,2) för Genomtänkt struktur, till 4,3 (sd=0,5) för Gett dig
nya kunskaper, perspektiv och insikter. Kursklimatet (M = 4,4, SD = 0,8) skattades
högt medan skattningarna på måluppfyllelsen varierade från 3,6-3,7 (SD = 1,1) för
målen gällande statistikmomentet till 4,4 för målen gällande vetenskapsteori och
forskningsmetodik.
För delkurs 12:1 var studenternas kommentarer rätt lika de kommentarer som vi har
fått tidigare – det vill säga att kursen var intressant och lärorik, men att det fanns för
lite tid för de olika momenten. Flest kommentarer gällde statistikmomentet - att det är
ett väldigt intensivt delmoment och att kraven är för höga i proportion till den tid som
läggs för det momentet.

Studenternas skattningar av delkurs 12:2 var genomgående bra. Skattningarna för
enskilda utvärderingsområden varierade ganska lite (4,0 – 4,7). Studenterna skattade
högst på Uppmuntrat till självständigt tänkande (4,7), Skapat förutsättningar att
integrera kunskap i ett större perspektiv (4,6) och Gett dig nya kunskaper, perspektiv
och insikter (4,4). Även måluppfyllelsen (4,0) och kursklimatet (4,7) skattades högt
för denna delkurs.
Det som återkommer på delkurs 12:2 är studenternas kritik mot en del av
kurslitteraturen. När en ordinarie lektor i kvalitativ forskningsmetod blivit anställd så
rekommenderas att denna gör en översyn av litteraturen på delkursen. Studenterna
efterfrågar också att de perspektiv som lyfts på delkurs 12:2 integreras i resten av
utbildningen.
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2.

Genomströmningen
Andel godkända av de som registrerades på delkurs 12:1 (efter omtentamen): 27 av 40,
ca 68%. Av de 13 som inte blivit godkända, har 3 studenter bara enstaka moment kvar
att komplettera, 5 har ej skrivit tenta i statistik, och 5 stycken blivit underkända på
någon av tentorna på delkursen.
Andel godkända av de som registrerades på delkurs 12:2 (efter ordinarie hemtentamen)
VT20: 35 av 37, ca 95%. I skrivande stund har endast två studenter kompletteringar att
göra för att bli godkända på kursen.

3.

Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter
Lärarlagets uppfattning är att delkurs 12:1 generellt sätt fungerar bra även via zoom,
med undantag för statistikdelen. Det är svårare att fånga upp dem som behöver hjälp
med statistik tidigt.

När det gäller delkurs 12:2 är också uppfattningen att delkursen som helhet fungerar på
ett tillfredsställande sätt.

4.

Planerade förändringar
I höst startar vi diskussionerna kring eventuella revideringar av kursplanen för kurs
12, för att skapa bättre förutsättningarna för studenternas statistikinlärning.

5. Diskussionspunkter till ledningsgrupper
Ej några diskussionspunkter för tillfället.
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