
Kursrapport Metod påbyggnadskurs 7,5 hp 
 

Kursens namn:  Metod påbyggnadskurs 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

7,5 hp O hp 

Ladok-kod:  

Antal registrerade studenter: 36 

Program/fristående:  Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 

180 hp 

Programkull:  

(ex antagna ht-2007) 

SGOPS15H 

Kursansvarig:  Christer Theandersson och Jonas Westman 

Kurstid:  

(vecka-vecka, år) 

19 februari till och med 23 mars 2018 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Digital enkät via PingPong 14 av 36 studenter (39%) 

Sammanfattning av 

kursvärdering från  

- studenter  

- lärarlag  

Av sammanfattningen ska 

studentens upplevelse till 

möjlighet till måluppfyllelse 

framgå. 

Angående lärandemålen ansåg den andel som angivits inom 

parantes att kursen bidragit till följande kunskaper/förmågor i 

mycket eller ganska stor utsträckning  

- att redovisa kunskap om forskningsprocessens olika 

led (79%) 

- att fördjupa kunskaperna i att självständigt välja och 

motivera val av vetenskapliga teorier och metoder 

(86%) 

- att tillämpa samhällsvetenskapliga metoder och 

analyser (93%) 

- att kursen bidragit till kritiskt tänkande (86%) 

- att påvisa och kritiskt reflektera kring analysverktygs 

brister och förtjänster i förhållande till valda 

frågeställningar (86%)  

- att kritiskt granska vetenskapliga undersökningar 

(79%).  

 

Som helhet upplevde 79 procent av de enkätsvarande 

studenterna kursens upplägg som mycket bra eller ganska bra.  

86 procent upplevde kursen föreläsningar som ganska eller 

mycket bra medan den andel som tyckte detsamma om 

seminarierna var 100 procent. 86 procent ansåg att kursens 

workshop var mycket eller ganska bra medan den andel som 

tyckte detsamma om kurslitteraturen var 71 procent. 79 

procent upplevde kursen hemtentan som ganska eller mycket 

bra medan den andel som tyckte detsamma om salstentan var 

66 procent. 

 

Avseende studentens kvalitativa bedömningar av vad de 

framför allt lärt sig under kursen så nämnder de svarande 

bland annat ett kritiskt förhållningssätt till forskning och 



fördjupade kunskaper inom kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

Avseende studenternas bedömning av den egna arbetsinsatsen 

så ansåg 93 procent att denna var mycket eller ganska bra. 

Dock vara det mycket få som ansåg att man lagt ner runt 40 

timmar i veckan på kursen. Den tid som de svarande 

studenterna uppgett att de lagt ner på sina studier i snitt per 

vecka var 28 timmar. 

 

Angående aspekter som studenterna ansåg kunde förbättras 

ansåg några att kursinnehållet som behandlats under 

workshopparna (kvantitativ metod) varit lite svårt att ta till 

sig. Boken Statistisk verktygslåda upplevdes också som svår 

av ett par av de svarande. Dock bör dessa synpunkter ställas i 

relation till det genomsnittliga tid som studentgruppen avsatt 

för studier under kursens gång, vilket inte motsvarar tiden för 

heltidsstudier (40h/v).  

 

Beskrivning och 

sammanfattning av exempelvis 

mittutvärdering eller annan 

utvärdering som skett inom 

kursen.  

Kursen har inte utvärderats officiellt på annat sätt än via 

kursvärderingsenkät.  

Hur studenterna upplevt skilda examinations- och läroformer 

har emellertid genomgående diskuterats i samband kursens 

seminarier och workshops. Ingenting av det som framkommit 

vid dessa diskussionstillfällen föranleder en omprövning av 

den bild som enkäten ger angående kursen.   

Kursansvarig/lärarlags 

slutsatser och kommentarer 

inför kommande kurs  

Försöka förbättra pedagogiken och se över alternativ till 

kurslitteraturen till de kvantitativa kursmomenten samt att 

uppmana studenterna att läsa kurslitteraturen inför kursens 

olika undervisningsmoment för att på det sättet lättare kunna ta 

till sig undervisningsinnehållet. 

 

Eventuella förslag till 

förändringar avseende  

- mål,  

- innehåll,  

- arbetsformer,  

- litteratur,  

- examination  

- organisation av kursen 

- kurslagssammansättning  

Lärarnas förslag: 

 

1. Försöka förbättra pedagogiken i de kvantitativa 

kursmomenten (workshopparna). 

2. Se över alternativ till den kvantitativa kurslitteraturen. 

3. Uppmana studenterna att läsa kurslitteraturen inför 

kursens undervisningsmoment.  

 

Övrigt  Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

 


