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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 2017 

Antal registrerade studenter   
 

55 

Antal studenter som svarat 
 

47 st (85 %) 

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

Kursvärderingar genomfördes dels via pingpong, och dels muntligt 
under kursens gång samt vid det avslutande seminarietillfället.  
De flesta som besvarat enkäten är mycket nöjda med kursens 
upplägg och genomförande. På de flesta frågor anger mer än 90 % 
av de svarande att de är ganska eller mycket nöjda, exempelvis är 
96% nöjda med tydlighet ifråga om kursmålen, informationen om 
kursupplägget, de individuella examinationsuppgifterna och de 
obligatoriska seminarierna. 90% är nöjda med föreläsningarna, 
92% är nöjda med fördelningen mellan olika undervisningsformer 
och 98% är nöjda med läraren och med kursen som helhet. 90% 
anser sig ha uppnått kursmålen, och resterande fyra personer har 
svarat ”vet ej” (vid enkättillfället hade de ännu inte fått resultatet 
på tentan).  90 % anger att kursen har gett dem ”aha-upplevelser” 
och 98% anger att de är mer bildade efter genomgången kurs än 
innan.  
En något lägre grad av nöjdhet framkommer ifråga om 
kurslitteraturen, som en del anser varit för omfattande, och med 
arbetsbelastningen på kursen, som en del anser varit för hög. Detta 
kan möjligen bero på osäkerhet kring vilken arbetsinsats som krävs 
för högre studier, då detta är den första kursen under 
utbildningen. Detta intryck stärks av att c:a en tredjedel av de 
svarande inte instämmer i påståendet ”jag har läst kurslitteraturen 
noggrant”, och av att drygt hälften av de svarande instämmer helt 
eller delvis i påståendet att de borde ha arbetat hårdare för att 
tillgodogöra sig kursen. 
En källa till klagomål från vissa studenter under kursens gång har 
varit upplevda problem med kursens två grupparbeten, och även i 
pingpongenkäten är det en del som tar upp detta under 
”kommentarer”. Främst gäller missnöjet att vissa 
gruppmedlemmar inte engagerat sig eller deltagit tillräckligt 
mycket i grupparbetet. Det är dock endast en knapp fjärdedel av 
de som besvarat pingpongenkäten som anger att grupparbetet 
fungerat ganska eller mycket dålig, medan 68% bedömer att det 
fungerat ganska eller mycket bra. 
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De synpunkter som framkommer under delfrågornas fält för 
kommentarer, samt den sista öppna frågan om ”övriga 
kommentarer” domineras av positiv feedback på olika aspekter av 
kursens upplägg och genomförande, och de få negativa 
kommentarer som förekommer handlar främst om 
arbetsbelastningen (främst mängden litteratur) och att det ibland 
har gått lite för fort på föreläsningarna.  
Många skriver att det varit en väldigt lärorik och intressant kurs, 
och det som man särskilt berömmer är lärarens kunnighet och 
engagemang, samt litteraturseminariernas innehåll, upplägg och 
genomförande. En illustrativ kommentar är: ”Alla i samhället borde 
gå denna kurs!” 

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 då 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. Mängden litteratur 
kommer dock 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. (Kursrapporten 
ska normalt också sändas till programansvarig, men i detta fall är 
det programansvarig som är kursansvarig och författare till 
kursrapporten.) 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

Övrigt 
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