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Summering  

2018 års examensarbete var förlagda till Lund och Malmö och var till antalet 9 stycken. 
Studenterna hade 23 stycken förslag att välja på och inriktningarna täckte alla 
huvudområden.  Valet genomfördes utan något problem eller intressekonflikt.  Dock var 
det bara två som lämnade in sin rapport för granskning i samband med den muntliga 
presentationen och fick sitt godkännande innan semestern. I skrivandets stund (dec) är 
det fortfarande fyra som inte lämnat in första versionen. 
 
Vidtagna åtgärder under våren 2018 efter föregående kursvärdering 

• Förbättrat PM genom att att reviderat målbeskrivningen. 
• Förra året kunde inte halvtidsseminariet genomföras men detta året arragende vi ett 

tillfälle med syfte att presentera examensarbetena på ett populärvetenskapligt sätt 
för Fysicum studenter. Vi annonserade i god till för klasser totalt med över hundra 
studenter men det kom en. Dock höll våra studenter bra föredrag (med en 
presentation via länk från Schweitz. 

 

Läsårets delkursvärdering 

Av kursens 9 studenter svarade bara 3 på kursvärderingen.  Det statistiska underlaget 
för att dra slutsatser från denna utvärdering är, med andra ord, inte det bästa. 
 
Positivt 
 
• Två svarade att handledningen hade fungerat bra och men en svarade den var dålig. 
• Merparten nöjda med muntilga presentation men någon undrade om det inte skulle 

vara med frågor och opponentskap. Man var nöjd med granskningsförfarande och 
tyckte det medförde en hög standard. 

• Två tyckte att examensarbetet gav dem kunskaper värdefulla för framtida yrkesroll  
  
Negativt 
 
• Två tyckte inte lärandemålen var uppfyllda men preciserade inte mer vad som var 

problemet. 
• En tyckte halvtidsseminariet var onödigt med tid. En annan tyckte det var mycket 

bra. 
• Det tog tid innan man visste vad man skulle göra.  ”väldigt många handledare med 

olika åsikter om vad som skulle göras” var det en som tyckte. Kanske inte för många 
handledare. 

• En tyckte inte att examensarbetet gav kunskaper som är värdefulla för framtida 
yrkesroll, vilket kanske kan tyckas märkligt. Dock utvecklades in denna slutsats i 
utvärderingen. 



 
 
Preliminär åtgärdsplan 

• Inga speciella ändringar är planerade pga det låga deltagande i denna 

kursutvärdering.  Vi ger halvtidsseminariet en ny chans 2019 och hoppas på fler 

deltagande. 

 

Diskussion kring delkursens omfattning och plats i programmet 

 

• Inga förändringar. 

 

 

 


