
KURSRAPPORT fiktivt exempel 1 
 
1. Kurs, undervisningsmoment, termin 
Kursvärderingar som utvecklingsinstrument, 7,5 hp, ht2010 
 
2. Antal studenter 
30 
 
3. Svarsfrekvens 
20/30=66% 
 
4. Utfall av examination 
Antal examinerade:  28 
Underkända   4 (14%) 
Godkända   18 (64%) 
Väl godkända  6 (21%) 
 
5. Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag (baserat på såväl 
kvantitativa resultat som centrala synpunkter från studenternas fritextsvar) 
 
- ”Starka sidor” enligt studenterna 
• Studenterna var övervägande nöjda med kursen (median=4 på en skala från 1=mycket 

missnöjd till 5=mycket nöjd). Graden av upplevd måluppfyllelse var hög för nära nog alla 
kursmål (se kvantitativ sammanställning). 

 
• Lärarnas engagemang fick högt betyg (median=5 på en skala från 1=mycket missnöjd till 

5=mycket nöjd). Enligt flera fritextsvar visade lärarna ett genuint intresse för ämnet och 
ansträngde sig verkligen för att studenterna skulle få ut mesta möjliga av kursen. 

 
• Kursmomentet ”Kursvärdering från ax till limpa” var mycket uppskattat (87% instämde i hög 

eller i mycket hög grad i att detta moment var givande). Enligt fritextsvaren gav det möjlighet 
att tillämpa de teoretiska kunskaperna och en god inblick i alla överväganden som krävs för 
att få så användbar kursvärdering som möjligt. Några lyfte särskilt fram den löpande 
återkoppling som de fick på arbetet av andra grupper och lärarna.  

 
”Det var första gången som jag gick på en kurs där jag verkligen fick en känsla för 
hur man kan använda kunskaperna i det framtida arbetslivet. Det var jättekul och 
oerhört utvecklande!” 

 
- ”Svaga sidor” enligt studenterna 
• Graden av upplevd måluppfyllelse var relativt låg för kursmålet ”Kursen har bidragit till 

utveckling av färdigheter i muntlig presentation” (se kvantitativ sammanställning).  
 
• Merparten av kursdeltagarna tyckte att schemat var för fullmatat (se kvantitativ 

sammanställning). Det var framförallt för lite tid för kursmomentet ”Kursvärdering från 
ax…”. Vissa tyckte att andra moment skulle kunna utgå till förmån för detta moment. 
Ytterligare andra tyckte att det momentet skulle kunna minskas till förmån för fler 
föreläsningar.  

 
”Ett så intensivt schema gör att man inte hinner reflektera utan bara producera. Vi 
fick hasta igenom utvecklingen av enkäten – och det är ju ändå den fas som kräver 
mest eftertanke.” 



 
Denna synpunkt kom upp redan under den formativa kursvärderingen, så viss justering av det 
gjordes redan under kursen. Det var dock inte tillräckligt.  

   
• En stor andel (78%) var missnöjda med avsnittet om enkätmetodik. Enligt flera fritextsvar var 

det för allmänt hållet och i stort sett bara repetition av tidigare metodkurser. Det gav för lite 
kunskap om vad man särskilt ska tänka på i kursvärderingssammanhang.  

”Momentet var för basalt och det var svårt att relatera till exempel som handlade om 
kundnöjdhet i bilbranschen.”  
 

6. Kursansvarigas/lärares kommentarer till kursens genomförande och resultat 
- inklusive ändringar som skett löpande under kursens gång till följd av formativa 
kursvärderingar 
 
Kursen fungerade på det stora hela bra. Studenterna var aktiva och grep sig an momentet 
”Kursvärdering från ax…” med liv och lust. Det var dock lite för lite tid på utvecklingsdelen – 
gick inte att hinna tre återkopplingsvändor. Efter formativ utvärdering togs en vända bort, men det 
gjorde utvecklingsfasen lite rumphuggen. Momentet som rörde enkätmetodik blev inte heller så 
lyckat på grund av en miss i instruktionerna till gästföreläsaren. Avsnittet om alternativa former 
för att inhämta studenternas synpunkter är lite torftigt – särskilt den om formativa kursvärderingar 
- det täcks inte i kurslitteraturen heller. Inslaget av muntlig färdighetsträning bör ev. förstärkas.  
 
7. Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder 
• Möjligheten att förstärka inslaget av träning i muntlig presentation bör övervägas. Momentet 

från ”Kursvärdering från ax…” kan ev. avslutas med korta presentationer i tvärgrupper. 
Kommentar: Testas fr o m nästa termin om det visar sig att angränsande kurser inte heller har, 
eller planerar, några sådana träningstillfällen. 

 
• Mer tid ska läggas på utvecklingsdelen av ”Kursvärdering från ax…”. Tid hämtas från 

analysdelen. Genomförs fr o m nästa termin.  
Kommentar: Kursansvarig bedömer att schemat bör vara hållbart efter denna förändring. Om 
synpunkter på överlastat schema ändå återkommer nästa termin ska frågan omprövas.  
 

• Kursansvarig ska förse gästföreläsaren i enkätmetodik bättre information om studenternas 
förkunskaper och framföra önskemål om att de exempel som ges handlar om kursvärderingar.  
Kommentar: Genomförs fr o m nästa termin. 

 
• Ny kurslitteratur, med mer om formativa kursvärderingar, ska övervägas.  

Kommentar: Studenterna tycker att nuvarande litteratur är bra. Kursansvarig kommer dock att 
sondera befintlig litteratur inför nästa termin.  

 
8. Underskrift kursansvarig/annan utsedd person respektive kursrepresentanter 
 
Anna Andersson Brita Bengtsson Carl Carlsson 
Kursansvarig  Kursrepresentant Kursrepresentant 
 
Bilaga 1: Kursplan 
Bilaga 2: Kvantitativ sammanställning av kursvärderingen 



KURSRAPPORT fiktivt exempel 2 
 
1. Kurs, undervisningsmoment, termin 
Projektledning, 7,5 hp, ht2010 
 
2. Antal studenter 
70 
 
3. Svarsfrekvens 
20/70=28% (OBS!) 
 
4. Utfall av examination 
Antal examinerade:  67 
Underkända   8 (12%) 
Godkända   47 (70%) 
Väl godkända  12 (18%) 
 
5. Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag (baserat på såväl 
kvantitativa resultat som centrala synpunkter från studenternas fritextsvar) 
 
- ”Starka sidor” enligt studenterna 
• Studenterna gav godkänt åt kursen i sin helhet. Graden av upplevd måluppfyllelse var 

tillfredsställande för alla kursmål (se kvantitativ sammanställning). 
 
• Kursens innehåll fick mycket högt betyg (se kvantitativ sammanställning) och flera fritextsvar 

underströk innehållets relevans för den kommande yrkesutövningen.  
 
- ”Svaga sidor” enligt studenterna 
• Flera fritextkommentarer visade att studenterna efterlyser en tydligare koppling till arbetslivet. 

Även den muntliga kursvärderingen, som nästan alla studenter deltog i, bekräftade detta.  
 
6. Kursansvarigas/lärares kommentarer till kursens genomförande och resultat 
- inklusive ändringar som skett löpande under kursens gång till följd av formativa 
kursvärderingar 
Kursen fungerade tillfredställande när det gällde det teoretiska innehållet, men avsaknaden av 
”minipraktikinslaget” i projektledningsuppgiften gjorde den mindre uppskattad än den brukar 
vara. Skälet till att studiebesök ej genomfördes var att företaget inte hade möjlighet att ta emot 
denna gång.  
 
7. Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder 
• Nästa gång ska kontakt för ”minipraktik” tas i god tid och med flera företag. 

Kommentar: Kursansvarig ansvarar för att denna kontakt tas.  
 
8. Underskrift kursansvarig/annan utsedd person respektive kursrepresentanter 
 
Lena Larsson  Göran Göransson Nils Nilsson 
Kursansvarig  Kursrepresentant Kursrepresentant 
Bilaga 1: Kursplan 
Bilaga 2: Kvantitativ sammanställning av kursvärderingen 
 


