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Kursrapport 
 

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Metod Grundkurs, 7, 5hp 

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

Danka Miscevic  

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Ht 2017 

Antal kursdeltagare från start  
 

54   

Anta studenter som svarat 
 

20 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

48 har helkursbetyg  

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

När det kommer till kursmålen så anser majoriteten av 
studenterna att de har uppfyllts i ganska stor utsträckning och en 
minoritet av studenterna anser att de har uppfyllts i stor respektive 
ganska liten utsträckning. Uppfattningen om kurslitteraturen skiljer 
sig åt.  Flera studenter tyckte att den var väsentlig, lärorik och bra. 
Brymans bok nämns flera gången och Justensen anses vara ett bra 
komplement. Några studenter uppgav också att de hade velat ha 
med Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale i kurslitteraturen. 
En del tyckte däremot att kurslitteraturen var tung och krånglig, 
men ändå användbar.  
 
När det kommer till föreläsningar och seminarier så anser 
studenterna överlag att dessa var både väldigt bra och givande. 
Diskussionen under seminarier som gav möjligheter till feedback 
uppfattades som rolig och lärorik. En del studenter efterfrågar 
samtidigt ändringar i upplägg och struktur av kursen och en 
annorlunda och bättre planering avseende den ordning som olika 
kursmoment kommer. Större samordning av olika kursmoment 
efterfrågas också.  
 
Examinationsformen med projektarbete i grupp och individuell 
uppgift upplevdes av flera studenter som bra och lärorik och att 
den gav möjligheter till reflektion och utveckling. En del tyckte att 
uppgiften för projektarbetet kunde ha varit tydligare strukturerad 
och att instruktionerna och kommunikationen kunde ha varit 
tydligare angående vad som förväntas. Handledning efterfrågas 
också.  
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Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 
 

 
 

Ovanstående feedback har även framkommit muntligt från 
studenterna.  

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

- Det som föreslås är en del förändringar i kursupplägg och att 
kursen blir tydligare och struktureras upp där kursmoment 
som har fungerat väl behålls, medan andra utvecklas och 
integreras mer med kursen som helhet. Examinationsformerna 
kommer också att utvecklas. Möjligheten till ytterligare 
föreläsningar och eventuell handledning kommer att 
diskuteras. Även Steinar Kvales bok Den kvalitativa 
forskningsintervjun tas med som rekommenderad läsning.  

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering/Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Läggs ut på Kurs- och programtorget 
Utbildningsrådet. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Läggs ut på Kurs- och programtorget samt tas upp i 
Utbildningsrådet. 

Övrigt 
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