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Kursrapport 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Utvärdering, 7.5 hp   

Inom program 
 

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

Kursansvarig 
 

Erik Ljungar 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 45 – 49, HT17 

Antal kursdeltagare från start  
 

40 st 

Antal studenter som svarat 
 

25 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

38 st studenter har helkursbetyg 

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

Kursen fick till övervägande del positiva omdömen.  En majoritet av 
de som svarat på kursvärderingen ansåg att kursen uppfyllt deras 
förväntningar samt att det var  ”en lärorik kurs där jag fick lära mig 
hur jag ska tänka kring en utvärdering” samt att ”jag upplever att 
jag fått relativt stor kunskap om vilken betydelse utvärderingar har 
och kan ha inom organisationer”. Et par av dem som svarat  
utryckte dock att kursen inte uppfyllt deras förväntningar fullt ut.  
B la att det var svårt att hinna med att göra en utvärderingsplan i 
samband med praktiken. Några skulle även önskat fler 
föreläsningar samt mer stöd avseende handledning.    
 
Vad gäller kursens mål framkom att en majoritet av dem som 
svarat  ansåg att samtliga kursmål uppfyllts i mycket eller ganska 
hög grad. Några svarande ansåg dock att målet avseende ”hur man 
konstruerar olika utvärderingsinstrument” samt kopplar detta till 
kvalitetsarbete inte uppfyllts fullt ut.   
 
Formen med föreläsningar och handledning ansågs vara en bra 
form av flertalet svarande.  Även formen att kombinera praktik 
med undervisning ansågs av flertalet vara en bra form, även om 
några ansåg att det var svårt att hinna med att kombinera just 
detta. Några önskade fler föreläsningar. Särskilt olyckligt var det att 
en föreläsning ställdes in pga. sjukdom, som inte gavs vid ett 
senare tillfälle. Även examinationsseminariet där studenterna 
kritiskt skulle granska en utvärderingsrapport upplevdes som svårt 
att hinna med för dem som var på praktik. 
 
Examinationsseminariet avseende utvärderingen/planen 
upplevdes som givande av dem som svarat. Några önskade dock 
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tydligare samt fler kommentarer från lärarna under själva 
examinationsseminariet.  Särskilt upplevdes den 
kompletteringsuppgift för dem som inte kunde närvara på 
examinations seminariet som alltför lätt att göra. Att endast skicka 
in en PP-presentation ansågs vara orättvist för dem som faktiskt 
närvarade på seminariet.  
 
Flera av de svarande ansåg att boken Perspektiv på utvärdering var 
mycket givande samt användbar för att kunna genomföra en 
utvärdering. Även Utvärderingsmonstret samt i viss utsträckning 
Uppdrag offentlig granskning fick positiva omdömen. Några ansåg 
dock att Rapporten om närvårdssamverkan inte upplevdes som 
intressant. Även den engelskspråkiga artikeln Logic models: a tool 
for feeling your programs performance story upplevdes som svår 
och överflödig.    
 
Slutligen ansåg en del att det var svårt att hinna med 
Examinationsuppgifterna under praktiken, medan andra ansåg att 
det fungerade väl. Åsikterna gick här i sär.    

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 

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

- Ha ytterligare en föreläsning  
- Ha en mer omfattande och krävande kompletteringsuppgift för 
dem som uteblir från Examinationsseminariet än endast en PP-
presentation. 
- Tydligare och mer omfattande instruktioner avseende vad som 
gäller för särskilt en fullständig utvärderingsrapport. 
- Viktigt att lyfta i föreläsningar vad som skiljer mellan att 
genomföra en utvärdering samt att skriva en uppsats.  
  

 
   

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

just avslutat kursen 

Läggs ut på Kurs- och programtorget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

Läggs ut på Kurs- och programtorget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

Övrigt 
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