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§ 1 SAMMANFATTNING 

Svarsfrekvens  19% (7/36) 

Sammanfattningsbetyg  3.8 

Timmar per vecka 31.7 

Kommentarer:  

De flesta tyckte att kursen har genomförts enligt kursplanen och att kursen innehåll och 
dess arbetsformer har bidragit till uppnåendet av kursens mål. Även att 
examinationsformerna har varit relevanta för kursens mål. 

 

§2 Kommentarer i kursvärderingen 

Det bästa med kursen:  
Uppdragsgivaren, avstämningspunkter, input från examinatorer, handledare, 
självständigheten och den akademiska nivån, att få göra något som känns på riktigt och 
att det var kul. 
 

Förbättringsförslag:  
Att handledarna har ämneskunskap (detta gällde främst interaktionsdesign). Det borde 
finnas mer behöriga handledare. Seminarierna ligger fel i tiden. Tydligare deadlines även 
för mindre uppgifter. Göra kandidatarbetet två och två istället för enskilt för att få bättre 
kvalité på arbetet.  Tydligare instruktioner för vad som ska skickas in vid seminarierna. 
Istället för PM borde uppsatsen skickas in vid seminarierna, detta för bättre 
diskussionsunderlag, även för att handledarna ska se hur alla ligger till. Seriösare 
slutseminarium där familj, vänner och andra intresserade kan delta. Högre krav för 
godkänd opponering.    
 
 
§3 Mötesdiskussion 

Arne skall undersöka möjligheten till expertmöten i interaktionsdesign och statistik. Det 
är svårt med expertmöten med tanke på medel och tidpunkt, vi har resurser för en eller 
två timmar problemet är när dessa skall vara. Angående att seminarierna ligger fel i tiden 
så finns det flexibilitet, handledarna och studenterna får bestämma själva när 
seminarierna skall vara. Detta är något som Arne berättar för studenter och handledare. 
Det kan bli tydligare med den informationen till handledare och att de ska checka av med 
studenterna hur de ligger till. För att få grupperna att fungera så bra som möjligt kan det 
vara bra att ha minst två som jobbar med samma ämne men det är redan något som Arne 
försöker få att gå ihop. PM:et ska ersättas med ordet uppsatsutkast. Handledare kommer 
att uppmanas att föreslå uppsatsämnen som läggs upp på kursens webbsidor. Under 
mötet diskuterade vi att det är viktigt att inte glömma bort att man kan ta hjälp av 



varandra. Angående att vara två och två ansåg Arne att det är svårt att få ihop personer 
och att det ofta slutat med att det blivit en ojämn arbetsbörda. Det är även svårt att få ihop 
ett slutseminarium där alla är med då det blir 36 timmar, men detta är något som Arne 
erbjuder studenterna att ordna själva. Handledarna kommer att få material till ett 
opponeringsseminarium som förtydligar hur en opponering ska genomföras.  
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