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Kursrapport 
 

Kursfakta 

Kursens namn 

 
Kandidatuppsats, 15 hp  

Program 

 

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp 

Kursansvarig 

 

Margareta Carlén och Jonas Westman 

Kurstid 

(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 13 - Vecka 27, VT-2017 

Antal kursdeltagare från start  

 

52 

Anta studenter som svarat 

 

19 (36 % svarsfrekvens) 
 
Den något låga svarsfrekvensen innebär att vi inte med säkerhet 
kan utgå från att framkomna uppfattningar speglar 
studentgruppens uppfattningar i dess helhet.   
 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering 

avseende:  

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll  

- Lokaler 

- Kursvärdering 

- Litteratur 

- Övrigt 

 

 

 

 

 

 

Övergripande kommentar 
Respondenterna upplever att kursen präglats av stor 
självständighet, uttryckt genom planering och ansvarstagande för 
en längre arbetsprocess mot uppsatt deadline. Uppsatsprocessen 
upplevs vara präglad av utvecklande diskussioner mellan 
medskribenter och mellan uppsatsskrivare och handledare. 
 
Kursmål 
En majoritet av respondenterna anser att kursmålen uppfyllts helt 
eller delvis under kursens gång (4 och 5 på femgradig ordinalskala).  
 
84 % upplever att kursen i stor eller ganska stor utsträckning 
bidragit till 1) en ökad förståelse för villkoren att utföra en 
avgränsad samhällsvetenskaplig datainsamling och analys, 2) till 
förmågan att tillämpa grundläggande samhällsvetenskapliga 
metoder och analyser och 3) till förmågan att identifiera behov av 
ytterligare kunskap inom forskningsområdet och i förekommande 
fall professionsområdet.  
 
95 % anser att kursen i stor eller ganska stor utsträckning bidragit 
till förmågan att ”inom uppsatsens problemområde göra kritiska 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter”.  

89 % anser att kursen bidragit till förmågan att att värdera 
konsekvenserna av uppsatsens slutsatser för kommande yrkesroll.  
 
68 % anser att kursen i stor respektive ganska stor utsträckning 
bidragit till att skriftligt och muntligt rapportera och diskutera 
uppsatsens innehåll i dialog med olika grupper. 10 % anser att 
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kursen gjort det i mindre utsträckning. 

Undervisningsformer  
 
Introduktion och löpande kommunikation 
78 % upplevde introduktionen och den fortlöpande 
kommunikationen som bra eller mycket bra. Från kommentarer 
och diskussion framstår kursintroduktionen och löpande 
kommunikation via ping pong varit matnyttig, samtidigt anförs viss 
kritik mot att den reviderade uppsatsguiden (mindre revideringar 
av datum etc.) först publicerades efter kursstart.  
 
Handledning 
83 % av respondenterna upplever att handledningarna fungerat 
bra eller mycket bra, medan 11 % varit mindre nöjda. 
I kommentatorsfältet framstår handledarens upplevda 
engagemang, lyhördhet, tillgänglighet och feedback utgöra 
centrala kriterier vid positiva omdömen av handledningsprocessen. 
Bland negativa kommentarer utmärker sig svårigheten att 
uppskatta timtilldelning och timförbrukning under 
handledningsprocessens gång. 
 
Examinationsformer  
78 % ansåg att examinationsseminariet var bra eller mycket bra. 11 
% ansåg dock att det var mindre bra eller inte bra.  
Respondenterna upplevde examinationsseminariet som ett bra 
tillfälle att ge och ta emot konstruktiv kritik, och att 
examinationstillfällena har präglats av god stämning och relevant 
feedback. Av kommentarerna framgår dock en önskan om att få 
längre förberedelsetid inför opponeringen. 
  

Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  

- Diskussioner i samband med 

seminarier 

- Reflektionsgrupper 

- Workshopar  

Kursen har inte utvärderats officiellt på annat sätt än via 
utvärderingsenkät.  
Hur studenterna upplevt skilda examinations- och läroformer har 
dock diskuterats i samband med specifika kursmoment. Ingenting 
av det som framkommit vid dessa diskussionstillfällen föranleder 
något mer omfattande omvärdering av den bild som framträder i 
enkäten.   

Förslag till förändringar i kursen 

Förslag till förändringar 

avseende  

- Innehåll 

- Arbetsformer 

- Litteratur 

- Examination  

- Organisation av kursen 

- Lokal/teknik 

- Studentstöd  

- Övrigt 

Studenters förslag 
- Längre förberedelsetid inför opponering. 
- Högre ställda krav på studentgruppen vad gäller inläsning av 

samtliga arbeten inför examinationsseminariet. 
- Krav på inskickat opponeringsunderlag till examinatorn inför 

seminariet. 
- Fler och tidigare uppmaningar till tredjeårsstudenter att 

fundera på uppsatsämne inför uppsatskursen. 
 
Kommentarer 
- Förberedelsetiden inför examinationsseminariet kan ses över, 
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 men en översyn av eventuell korrigering av inlämningsdatum 
måste ta hänsyn till skrivandeprocessen. En längre 
förberedelsetid inför opponent-/respondentskap vid 
examinationsseminariet sker med nödvändighet på bekostnad 
av tiden för färdigställandet av uppsatsen. 

- Det kan finnas ett värde av att vid än fler tillfällen uppmana 
studentgruppen om att fundera kring uppsatsämne under 
tidigare kurser. Möjligtvis även inleda handledning redan 
under förberedande metodkurs.   
   

Återkoppling 

Beskrivning av hur  

återkoppling av denna 

Kursutvärdering/Kursrapport 

genomförts  

- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

- till nästkommande grupp 

studenter 

 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

 


