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Kursfakta 
Kursens namn 
 

21FP1A Förvaltning och politiska system 15 hp  

Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka  36 - Vecka 2, HT 2015 

Antal kursdeltagare från start  
 

42 

Antal studenter som svarat 
 

32 

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

Så gott som samtliga som besvarat enkäten förefaller vara mycket 
nöjda med kursens upplägg och genomförande. En grupp på tre 
personer anger dock på några frågor en något lägre grad av 
tillfredsställelse över olika aspekter och moment på kursen, genom 
att välja svarsalternativ som ”varken bra eller dåligt” eller ”i ganska 
liten utsträckning”. På de allra flesta enkätfrågorna anger dock så 
gott som samtliga svarande att de är ganska eller mycket nöjda.  
 
Ungefär halva klassen anser dock att kursen haft en något för hög 
svårighetsgrad, och de flesta anser att det har varit något för stor 
mängd litteratur. Gällande omfattningen på föreläsningar och 
obligatoriska moment anser de flesta att nivån varit lagom, och 
detsamma gäller den totala arbetsbelastningen på kursen.  
Alla utom två anger också som allmänt omdöme att kursen varit 
ganska eller mycket bra, och de flesta anger dessutom 
svarsalternativet ”mycket bra”. 
 
När kursdeltagarna ska bedöma enskilda aspekter/moment på 
kursen ger de högst betyg till lärare och information, följt av 
seminarier och föreläsningar. Studenterna är även mycket nöjda 
med instuderingsfrågorna, medan grupparbetet får något lägre 
betyg.   
 
Alla utom två personer upplever att kursens mål varit tydliga, samt 
att undervisningsformerna respektive kurslitteraturen varit till 
hjälp för deras lärande. De allra flesta anser vidare att 
kursinnehållet stämmer överens med kursplanen och alla utom en 
person anger att fördelningen mellan olika undervisningsformer 
varit ganska eller mycket bra. Alla utom tre anser sig ha uppnått 
kursmålen i ganska eller mycket stor utsträckning. 
 



Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Administratörprogrammet 

Alla utom tre personer anser att läraren har engagerat sig för deras 
lärande i ganska eller mycket stor utsträckning, och samtliga 
svarande anger att examinationsformerna varit lämpliga för att 
mäta om studenterna uppnått kursmålen.  
 
De synpunkter som framkommer under ”övriga kommentarer” 
domineras av positiv feedback på olika aspekter av kursens 
upplägg och genomförande. Många anger att kursen varit 
intressant och lärorik, och att den väckt deras intresse för politik 
och/eller för maktfrågor. 
 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 

Kursansvarig har fortlöpande under kursens gång efterfrågat 
feedback på kursens olika moment (föreläsningar, seminarier, 
grupparbeten etc.). Bortsett från visst missnöje med hur det 
interna arbetet i vissa av grupparbetsgrupperna fungerat, så har 
det inte framförts några negativa synpunkter. 

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

Kursen har genomförts på ett framgångsrikt sätt, och kan 
genomföras på liknande sätt nästa gång. Dock bör det övervägas 
huruvida mängden litteratur ska minskas något. 

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 

Övrigt 
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