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Kursrapport 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Metod, Grundkurs, 7,5 hp  

Program 
 

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

Kursansvarig 
 

Jonas Westman 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 40 - Vecka 44, HT-2016 

Antal kursdeltagare från start  
 

48 

Anta studenter som svarat 
 

46 (96 % svarsfrekvens) 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering 
avseende:  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering 
- Litteratur 
- Övrigt 
 
 
 
 
 
 

Introduktion 
En majoritet av kursens studenter saknade specifika förväntningar 
på kursen före kursstart. Bland de studenter som uttryckte 
förväntningar anser merparten att förväntningarna har infriats 
under kursens gång. Återkommande anses kursen ha resulterat i 
en ökad förståelse för hur vetenskaplig kunskap produceras, hur en 
forskningsstudie kan utformas, hur forskningsresultat kan värderas 
och hur resultat kan presenteras i form av rapportskrivande. 
Kursen anses likaså ha resulterat i grundläggande kunskaper i olika 
kvalitativa metoder. Både vad gäller förmågan att värdera olika 
metoder lämplighet, och beträffande förmågan att tillämpa 
kvalitativa metoder. Sammantaget anser flertalet studenter att 
kursen varit lärorik och relevant för framtida arbeten och 
uppsatsskrivanden. I kursutvärderingen uttrycker dock 
någon/några studenter en önskan om att lära sig än mer om 
kvantitativa metoder.         
  
Kursmål 
Studenterna anser att samtliga kursmål uppfyllts helt eller delvis 
under kursen (4 och 5 på en femgradig ordinalskala), med ett 
undantag. 
 
På frågan om studenterna anser att kursen bidragit till förmågan 
att ”beskriva grundläggande skillnader mellan olika perspektiv på 
kunskap inom klassiska samhällsvetenskapliga metodskolor” anser 
38/46 (82,61 %) att målet uppfyllts helt, och 8/46 (17,39 %) att 
målet delvis uppfyllts. 
 
På frågan om studenterna anser att kursen renderat i förmågan att 
”tillämpa olika kvalitativa metoder” svarar 45/46 (97,8 %) att målet 
uppfyllts helt.  
 
På frågan om studenterna anser att kursen renderat i förmågan att 
” motivera val av vetenskaplig metod vid en begränsad empirisk 
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undersökning” anser 41/45 (89,13%) att målet uppfyllts helt, och 
5/46 (10.87%) att målet delvis uppfyllts.  
 
På frågan om studenterna anser att kursen renderat i förmågan att 
” problematisera för hur man på ett vetenskapligt sätt samlar in 
information genom kvalitativ metod” anser 38/46 (82.61%) att 
målen uppfyllts helt, och 8/46 (17.39%) att målen delvis uppfyllts. 
  
Litteratur  
Såväl Justesen & Mik-Meyer som Svensson & Ahrne uppskattas av 
studenterna. En återkommande kommentar är att titlarna 
kompletterar varandra, vilket i huvudsak ses som något positivt 
(”det som inte förstås i en text förstås i den andra”). I enstaka svar 
upplevs dock överlappningen vara väl upprepande.  
 
Undervisningsformer  
Vad gäller kursens undervisningsformer anser majoriteten att 
föreläsningarna hållit hög kvalitet, ”bra föreläsare”. Av svaren 
framgår dock att språket emellanåt upplevts något svårt och 
akademiskt och att föreläsningarna hade kunnat bli bättre med fler 
konkreta exempel. Studenterna uppskattar vidare att powerpoint-
bilderna varit tillgängliga efter föreläsningarna.  
 
Seminarierna är genomgående mycket uppskattade. Vid 
seminarierna anses begrepp och diskussioner som varit svåra att 
förstå i samband med föreläsningar och i läsningen av 
kurslitteraturen klarna. Flera studenter anser dock att 
seminarieuppgifterna med fördel hade kunnat tillgängliggöras 
något tidigare än vad som varit fallet i kursen. En stor majoritet 
anser likaså att uppdelningen i två skilda arbetsgrupper försvårade 
gruppförberedelser och planering av arbetet.   
 
Examinationsformer  
Merparten av studenterna anser att examinationsformerna var bra 
eller acceptabla. Återkommande framhålls kombinationen av 
individuella examinationer och gruppexaminationer vara ett roligt 
och lärorikt upplägg. Flera studenter framhöll att de individuella 
uppgifterna utgjorde bra tillfällen till att visa egna färdigheter vid 
sidan av gruppuppgiften. Flera studenter framhåller därtill att de 
lärde sig mycket av opponent- och respondentskapet vid kursens 
avslutande granskningsseminarium.   
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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 genomgående diskuterats i samband med de specifika 
kursmomenten, såsom vid kursens seminarier och vid det 
avslutande granskningsseminariet. Ingenting av det som 
framkommit vid dessa diskussionstillfällen föranleder en 
omvärdering av den bild av kursen 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 
1. Kurslitteratur som i högre grad kompletterar varandra. 
2. Mer konkreta exempel och förenklat språk i 

undervisningen. 
3. Tydligare och mindre omfattande examinationsuppgifter. 
4. En och samma grupp för de olika uppgifterna, för att 

därigenom underlätta planering. 
5. Tillgängliggöra seminarieuppgifter tidigare inför 

seminarierna. 
6. Mindre omfattande seminarieuppgifter. 

 
Kommentarer 
Beträffande kursens arbetsintensitet anses denna vara rimlig givet 
studier på helfart (40h/v).  
 
Vad gäller önskemål om tidigareläggande av 
seminarieuppgiftspublicering anses detta inte vara lämpligt sett ur 
ett lärandeperspektiv då det riskerar leda till en alltför 
instrumentell inläsning av kurslitteraturen på bekostnad av en 
breddad förståelse av kursinnehållet. 
 
Utifrån ett lärandeperspektiv framstår dock punkt fyra (4) vara 
prioriterad vid framtida kurstillfällen, eftersom det skulle frigöra tid 
till inläsning och gruppdiskussioner.   
  

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 
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