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Kursrapport 
 

Kursens namn: Metod, fördjupningskurs Ladokkod: 
B1OM01 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
P2 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
OPUS 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
20 / 45 (44%) 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Betygsskalan på kursen är VG/G/U. 

Vid sammanställningen av kursen genom kursrapporten är totalt 43 registrerade studenter på kursen 
godkända, vilket motsvarar 96 %. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
80 % av respondenterna anser att påståendet ” Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande” 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 10 % instämmer delvis i påståendet. 
 
65 % av respondenterna anser att påståendet ”Lärarna på kursen har varit till stöd för mitt lärande” 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 30 % instämmer delvis i påståendet. 
 
70 % anser att påståendet ” Examinationsformerna har varit till stöd för mitt lärande” ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”. 
 
75 % av respondenterna anser att påståendet ” Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till 
stöd för mitt lärande” stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 20 % instämmer delvis i påståendet. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen baseras genomgående till litteratur som tar utgångspunkt i organisationsteoretisk forskning. 
 
85 % anser att påståendet ” Genom kursen har jag fått ökad förståelse för forskning” stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”.  
 
80 % anser att påståendet ”Genom kursen har jag utvecklat mitt vetenskapliga förhållningssätt” stämmer helt” 
eller ”stämmer ganska bra”.  
 
80 % anser att påståendet ” Genom kursen har jag utvecklat mitt kritiska tänkande” ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”.  
 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
60 % av respondenterna anser att påståendet ”Jag har fått en tydlig bild av hur kursen passar in i min 
utbildning” stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 30 % instämmer delvis i påståendet. 
10 % anser emellertid att påståendet inte stämmer alls. 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Lärarresurserna har använts till föreläsningar, seminarier och examination. 
 
75 % av respondenterna anser att påståendet ” Kursens innehåll har varit relevant i förhållande till kursens 
lärandemål” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 25 % instämmer delvis i påståendet. 
 
80 % av respondenterna anser att påståendet ” Undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till 
kursens lärandemål” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 10 % instämmer delvis i påståendet. 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Kursen tycks i huvudsak uppskattas av responderande kursdeltagare.    
 
Utifrån förda samtal och presenterade enkätsvar framkommer inga påfallande upplevda problem 
med kursupplägget.  
 
Några studenter upplevde att de hade svårt att ta till sig och förstå de kvantitativa kursmomenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eventuella förslag till förändringar 
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I mån av resurser kan ytterligare kvantitativa kursmoment övervägas för att underlätta för 
studenterna att ta till sig detta kursinnehåll.  

 

Kursansvarig:  
Christer Theandersson/Jonas Westman 
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