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Kursutvärdering kurs 14 VT18 och HT18 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar 
VT 18 svarade 16 av 30 studenter på kursvärderingen och HT18 13 av 32 studenter (53 resp 41 %). 

Kursen fick genomgående relativt höga skattningar när det gäller olika aspekter av kursen som 

helhet och när det gäller förutsättningar att uppnå kursmålen. Skattningar låg mellan 4.1 och 4.8 

VT18 och mellan 4.0 och 4.8 HT18 (se bil. 1). Båda terminerna skattades ”Uppmuntrat till 

självständigt tänkande” högst. Kursen som helhet skattades 4.4 VT18 och 4.6 HT18. 

Studenterna skattar också sitt eget engagemang i kursen högt (4.7 resp. 4.5). 

Genomströmningen på kursen 
Alla utom 2 av de 30 studenter som var registrerade på termin 10 VT18 är klara. (En av dessa två är 

egentligen klar men har ännu inte publicerat i LUP).  

Alla utom 1 av de 33 studenter som var registrerade på termin 10 HT18 är helt klara (= klara att söka 

examen).  

Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 
Nedan följer några reflektioner kring handledningen, uppsatsseminarierna, den populärvetenskapliga 

kursen och utvecklingen på etikområdet. 

Handledningen 
Skattningarna av uppsatshandledningen är något högre och jämnare HT18 (4.3-4.6) än VT18 (3.8-

3.9). Spridningen var större VT18 då 3 studenter skattade omfattningen och innehållet som dåligt. 

I den förra omgången kursvärderingar så uttryckte några studenter ett behov av mer struktur och 

styrning vad gäller handledningen. Även om det inte uttrycks på samma sätt i den här omgången 

kursvärderingar, så kvarstår nog behovet av att diskutera handledningen i handledarkollegiet. 

Handledningen av examensuppsatser generellt på institutionen kommer dock att avhandlas på 

internatet i augusti, och kursledningen avvaktar till dess. 

Arbetet pågår med ett PM till handledarna, men det har tyvärr blivit försenat. 

Examinationen vid uppsatsseminarierna 
Relevansen i förhållande till lärandemålen när det gäller examinationen vid uppsatsseminarierna 

skattades 3.8 både VT18 och HT18, vilket är en acceptabel nivå.  

Skattningarna av kravnivån ligger runt 3 (3.0-3.3), men det är stor spridning i skattningarna från 

mycket låg kravnivå (endast VT18) till mycket hög. Ett antal kommentarer från studenterna gäller 

denna stora spridning, och framför allt de seminarier som de uppfattade hade en låg kravnivå (se Bil. 

2).  

Examinationen av den populärvetenskapliga delkursen 
Examinationens relevans på den populärvetenskapliga delkursen skattades något högre HT18 (3.8) 

än VT18 (3.3). Examinationens kravnivå skattades relativt lågt vid båda tillfällena (2.7-.2.8). 

Examinationen består i att studenterna skriver en webbartikel utifrån sin uppsats. Kursansvarig läser 

och godkänner webbartikeln. Webbartiklarna är ofta genomgående bra skrivna men tanken att 

publicera dem på hemsidan ligger för tillfället nere eftersom vederhäftigheten i artiklarna skulle 

behöva kontrolleras noggrant inför en sådan presentation, och den arbetstiden finns inte. 
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Det finns även ett lärandemål om muntlig populärvetenskaplig framställning som ska examineras. 

VT18 genomförde studenterna den muntliga presentationen av sina resultat från uppsatsen vid ett 

seminarium i mindre grupp, och kursledaren cirkulerade mellan grupperna. HT18 genomfördes den 

muntliga presentationen i halvgrupp så att kursledaren kunde närvara hela tiden. Det här har dock 

inte ändrat skattningarna av kravnivån. Kravnivån kommer att höjas i vår (genom kravet att den 

muntliga framställningen ska riktas till en specifik lekmannagrupp och genom en påminnelse om att 

presentationen måste hålla en bra kvalitet för att bli godkänd). 

Utvecklingen på etikområdet 
Det råder fortfarande en viss osäkerhet kring vad som gäller på etikområdet sedan kraven har skärpts 

upp de senaste åren och efter introduktionen av GDPR. Etikprövningsnämnderna har också 

organiserats om till en etikmyndighet (EPM) och ansökan om godkännande kan ha blivit mer 

detaljerad och omfattande. 

Den enda tolkning jag numera tror är möjlig av studentundantaget i Lagen om etikprövning är att 

forskning som kräver etikprövning inte kan genomföras som studentarbeten eftersom 

studentarbeten inte kan etikprövas (de faller inte under etikprövningslagen…). I en kommunikation 

jag haft med dataskyddsombudet Kristina Arnrup Thorsbro skriver hon uttryckligen att ”vare sig det 

är forskning eller utbildning (eller både och) så ska personuppgifterna hanteras i enlighet med 

forskningsetisk praxis. Det innebär t.ex. att känsliga personuppgifter inte kan hanteras utan ett 

etikgodkännande…” 

Jag har tidigarelagt introduktionen på termin 9 så att studenterna ska hinna göra en ansökan om 

etikprövning om de väljer det (förmodligen krävs att man planerar att publicera sitt arbete, om EPM 

inte ska avvisa ansökan). HT18 genomfördes etikprövning av 3 uppsatser, 2 uppsatser skrevs inom 

etikprövade projekt, och 1 uppsats modifierade sitt ämne. Sammanlagt skrevs 19 uppsatser. 

Nyligen kom också information om att all hantering av personuppgifter (inte bara känsliga sådana) 

ska registreras hos dataskyddsombudet och det gäller även för studentarbeten. (Har ännu inte sett 

anmälningsformuläret eftersom länken inte fungerar. Vet därför inte hur omfattande det är.) 

Lösningen på sikt tror jag är att lotsa in fler uppsatsstudenter i etikprövade projekt. 

Diskussionspunkter 
 Hur skulle man kunna nå fram till en jämnare nivå på examinationerna av uppsatserna? 

 Hur ska man tänka kring registreringen av all personuppgiftshantering i studentarbeten och 

kraven på etikprövning? Alla frågeställningar kan ju inte besvaras med anonyma enkäter? 
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