
Kurs 12 kursutviirdering, HTl 7-VTl 8 

Kursutvardering Kurs 12 

12:1 Vetenskapsteori, forskningsmetod & statistik, 9 hp (galler HT17) 
12:2 Vetenskapsteori och kvalitativ metodik, 6hp (galler VT18) 

Det overgripande intrycket iir att de enskilda delkurserna fungerar bra. Enbart 13 studenter 

svarade pa kursviirderingenkaten for delkurs 12 :2. For denna delkurs ges darfor bara en 

generell sammanfattning baserad pa den ansvarige larares intryck sarnt studenternas 

kommentarer i kursviirderingsenkaten . 

1. Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvardering gallande 

Studenternas skattningar av delkurs 12: 1 som helhet hade ett medelviirde pa 4,3. 

Skattningarna for enskilda utvarderingsomraden varierade mellan 3,9 (sd = 0,8) for Stimulerat 
till kunskapssokande, till 4,6 (sd=0,5) for Tydliga malformuleringar. Aven maluppfyllelsen 

(3 ,7-4,6) och kursklimatet (M = 4,4, SD = 0,8) skattades hogt for denna kurs. 

En sammanstallning av kursutvarderingama for delkurs 12: 1 fran Sunet Survey finns i slutet 

av detta dokument. 

For delkurs 12: 1 var studentemas kommentarer ratt lika de kommentarer som vi har fatt 

tidigare - det vill saga att kursen var intressant och larorik, men att det fanns for lite tid for de 

olika momenten. 

Pa delkurs 12:2 sa uppskattade studenterna gastforelasningen av James Morley (professor i 

, ,,. · klinisk psykologi ·pa Ramapo College of New Jersey, USA) viildigt mycket. De studenter som 

svarade pa enkiiten uppskattade iiven huvudlararens spetskompetens i fenomenologi, men de 

poangterade att kursen borde gett en battre introduktion i andra kvalitativa metoder utover 

fenomenologi. 

2. Genomstromningen 

Andel godkanda av de som registrerades pa delkurs 12:1 (efter omtentarnen) HT! 7: 23 av 33, 

ca 70%. 

Andel godkiinda av de som registrerades pa delkurs 12:2 VTl8: 30 av 32, ca 94 %. 

3. Lararlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 

Lararlagets uppfattning iir att delkurs 12: 1 generellt siitt fungerar val di gt bra. Delkurs 12:2 

genomgar just nu en foriindring pa grund av liirarbyte. 

4. Planerade forandringar 

a) Den for terminen nyanstallde lektorn som undervisade pa delkurs 12:2 har slutat av 

personliga ska!. En annan, ny lektor kommer att undervisa u11der kommande termin. 
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b) Lararlaget kommer att diskutera m6jliga satt att 6ka svarsfrekvensen pa 
kurvarderingsenkaten for delkurs 12.2 utan att detta inkraktar pa undervisningen. 

5. Diskussionspunkter till ledningsgrupper 

a) Vissa studenter upplevde att det kandes om6jligt att uppna kursmalen pa sa kort tid (den 

kommentaren har vi aven fatt tidigare). Har vi for manga ma!? 

Lund, den 16 apr:il 2018 

Daiva Daukantaite 

Kursansvarig for Kurs 12 
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