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Mål för kursen
Under kursens gång har du möjlighet att utveckla

•
•
•
•
•

kunskap om regelverk och styrdokument kring handledning
ämnesrelaterade handledningsstrategier
förmågan att reflektera över din egen handledning
förmågan att stödja studenterna i processen med handledningen
förmågan att bedöma studenternas självständiga arbeten

Vilka lärdomar tar du med från kursen?
De lärdomar som kursdeltagarna tar med sig handlar om fördjupade kunskaper om regler och
riktlinjer för examensarbeten, inklusive vikten av att ha en tydlig kursplan för samtliga
uppsatskurser – och att arbeta utifrån den också. Flera skriver också om en utökad verktygslåda
för handledning, till exempel att använda sig av handledningskontrakt, förhandledning och
handledarkollegier. Några har fått djupare teoretisk kunskap. Insikt om hur det fungerar på
andra institutioner lyfts också fram, samt hur samverkan kan fungera.
Vad fungerade väl under kursen?
Överlag beskrivs kursens innehåll, design och studieklimat som gott. Några lyfter fram
blandningen av lärandeaktiviteter som särskilt välfungerande, andra poängterar enskilda inslag,
som rollspel, den individuella uppgiften och litteraturseminarierna.
Vad kan ändras och varför?
Förslag på ändringar handlar om tydligare information om den individuella uppgiften, om att
organisera arbetet med Kritiska vänner bättre samt att ha någon övning om bedömning av
uppsatser. Några har förslag på mer tid för vissa övningar, andra vill ha mindre tid för samma
övning. Några saknade sammanfattning och återsamlingar efter vissa gruppövningar.
Lärarkommentarer
Vi är nöjda med att kursen får en utvärdering som visar på kunskapsutveckling. Förslagen kring
tydlighet om uppgiften samt att jobba mer med Kritiska vänner tar vi till oss och håller med om
att det inte fungerade optimalt. När det gäller att ändra inslag – ta bort, ändra tid – så är de
motsägelsefulla och visar mer på individuella preferenser. Vi avser också lägga till mer
referenslitteratur och arbeta mer och konkretare med handledning över nätet.
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