
Kursrapport 32IVP1 – Verksamhetsförlagt projektarbete  
 

Kursansvariga: Arja Mäntykangas och Karin Dessne (examinator) 

 

Kursens upplägg och innehåll 
I kursplanen står följande om kursens innehåll:   

Inom ramen för kursen arbetar studenten självständigt och tillsammans med en verksamhet för vilken en uppgift 
ska utföras. 

Detta innebär att genomföra ett självständigt projekt med förankring i en verksamhet.  

Kursen har bedrivits genom föreläsningsmaterial och handledning i olika form (skriftlig respektive 
seminarium).  

Kursmålen är enligt kursplan: 

- planera och genomföra ett projekt eller delprojekt utifrån en projektmodell. 
- kommunicera med olika typer av uppdragsgivare i olika faser av ett projekt 
- identifiera samt använda lämpliga vetenskapliga metoder och teorier samt tidigare forskning som stöd i 
genomförandet av ett projekt 
- i tal och skrift retrospektivt sammanfatta och analysera ett genomfört projektarbete 

Kurslitteraturen består av att studenten självständigt söker och läser lämplig vetenskaplig litteratur och 
läromedel omfattande minst 150 sidor utifrån projektets inriktning. 

Examinationsformer och genomströmning 
Det var 22 registrerade studenter på kursen. 

Betygssättande uppgifter var ett avslutande seminarium och en slutrapport. 13 slutrapporter lämnades in 
vid första examinationsdatum 14 januari. Fyra av dessa underkändes medan resterande var godkända. Vid 
seminariet var det ett större deltagande. 18 godkändes. 

Kursvärderingsenkät 
Utvärderingen har besvarats av 6 studenter vilket inte kan ses som ett tillräckligt underlag, men där det 
dock finns synpunkter som kan tillvaratas för utveckling av kursen. 66,7 % anser att de uppnått kursens 
mål i mycket hög utsträckning, medan 33,3 % anser att de inte gjort det i någon större utsträckning. 
Motsvarande siffror i omvänd ordning anser att seminarier och handledning varit till hjälp i ganska stor 
utsträckning respektive liten utsträckning. Tre kommentarer finns här. En menar att handledning och 
seminarier var till hjälp, men att föreläsningarna inte var till hjälp för det egna ämnet. En annan menar att 
det kändes ensamt mellan handledningarna, och en tredje önskar fler föreläsningar. I relation till detta kan 
sättas tiden studenterna anser att de lagt ned på sitt arbete, där endast 33,3 % lagt ned mer än 30 timmar i 
veckan och resterande 66,6 % lagt ned högst 20 timmar i veckan. 83,84 % av svaren menar att 



examinationerna överensstämt med kursens mål i ganska eller mycket stor utsträckning medan 16,16 anser 
detta vara i ganska liten utsträckning. En student kommenterar: ”Känns behagligt att kursen främst 
fokuserat på samma uppgift. Kul att det gick att skräddarsy efter varje students arbete, vilket gjorde det 
mer intressant att läsa andras arbete också.” Samtliga anser att kursen knutit an till det professionella fältet 
i ganska eller mycket stor utsträckning. Samma siffror gäller för hur kursen knutit an till forskning, där 
majoriteten 83,84 % anser det vara i ganska eller mycket stor utsträckning.  

Bland fritextsvar menar en student att studenten redan vid handledningstillfälle ska uppmärksammas på 
om en rapport inte uppfyller kraven för godkänt. En annan skriver: ”Det blev väldigt mycket arbete redan 
innan kursen satte igång i och med att vi var tvungna att söka reda på organisation och hitta projekt redan 
innan kursen började.”  En annan kommenterar något liknande: ”Jag upplevde det som problematiskt att 
det förväntades av oss att vi skulle ha en färdig projektidé med en extern organisation färdig att presentera 
FÖRE kursstart.” Någon student ytterligare kommenterar också kring detta med problemet med att ha 
god framförhållning och förstå vad som gäller i kontakten med verksamheten. 

En student skriver: ”Jag gillade också att man efter sista handledningstillfället hade gott om tid att bearbeta 
sin rapport innan slutlig deadline - ett fungerande koncept.” En student skriver uppskattande: ”…kursen 
var den roligaste under utbildningen!” liksom ytterligare en student som tycker kursen varit ”…rolig och 
givande”. 

Kursansvarigas kommentar 
Kursens placering har utifrån tidigare utvärderingar för detta kurstillfälle ändrats från terminens första 
och andra period till terminens tredje och fjärde period. 

Det finns en problematik i kursens format som uppmärksammats vid flera kurstillfällen av både studenter 
och lärare, vilket framgår av bland annat tidigare och nuvarande kursvärdering. Det gäller bristen på 
resurser i olika perspektiv (studenters behov av mera kontakt med handledare, handledares behov av mera 
tid för handledning och examination). Kursens upplägg har reviderats inom de ekonomiska ramar som 
ges, men formatet behöver vara föremål för vidare diskussion i relation till programmet som helhet. Det 
finns också en utmaning i det som studenterna också uppfattat i att själva kontakta och bygga upp en 
relation med en verksamhet i god tid, även om studenterna ändå lyckades mycket bra med detta även vid 
detta kurstillfälle. 

I denna kurs erbjöds totalt tre handledningstillfällen (ett skriftligt och två seminarier). Vi noterar att det 
inte obligatoriska seminariet trots det inte besöktes i förväntad omfattning. Kursen har uppfattats av 
flertalet studenter (både i kursvärdering och som framgått vid seminarier) som rolig, både med avseende på 
krav på självständighet och kontakten med verksamhet. 

Borås, vt 2018 
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