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Kursfakta 
Kursens namn 
 

21RU1B Reformer, utvärdering och implementering 7,5 p  

Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3 - Vecka 12, VT 2017 

Antal registrerade studenter  
 

31 

Antal studenter som svarat 
 

17 (54 %) 

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

Kursen ges för första gången med ny bemanning och delvis 
förändrat kursupplägg. Förändringen förefaller ha varit lyckosam, 
då studenterna i den skriftliga kursvärderingen på Pingpong ger 
mycket bra omdömen om kursens upplägg och genomförande. 94 
procent (alla utom en person) anser att kursmålen var tydliga och 
att de själva uppnått dessa mål i ganska eller mycket hög 
utsträckning. Samtliga svarande uppger att kursinnehållet 
överensstämmer med kursplanen, och att undervisningsformerna 
varit till hjälp för det egna lärandet i ganska eller mycket stor 
utsträckning. 94 procent anser att fördelningen mellan olika 
undervisningsformer varit ganska eller mycket bra och att lärarna 
engagerat sig i deras lärande i ganska eller mycket hög 
utsträckning. 88 procent anser att examinationsformerna var 
lämpliga, och 94 procent bedömer arbetsbelastningen på kursen 
som rimlig. 
De aspekter av kursen som får något lägre betyg berör 
kurslitteraturen. C:a en fjärdedel av de svarande instämmer inte i 
att kurslitteraturen varit till hjälp för deras lärande, och många 
anger på fritextssvaren i enkäten att delar av kurslitteraturen varit 
för avancerad och svår att förstå, särskilt gäller detta Hills bok om 
policyprocessen, samt de engelska artiklarna. 
Helhetsintrycket från Pingpongenkäten är dock att detta är en kurs 
som studenterna har upplevt som mycket lärorik och intressant. 94 
procent anser att såväl föreläsningar som seminarier varit ganska 
eller mycket bra och samtliga anger att kursen som helhet varit 
ganska eller mycket bra. 

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

Studenterna har även per telefon och mail till kursansvarig 
framfört likartade synpunkter som framkommer i den skriftliga 
kursvärderingen. 



Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Administratörprogrammet 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

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

Mot bakgrund av att kursen har genomförts på ett 
tillfredsställande sätt i den nya skepnaden, så kan det nya 
kursupplägget bibehållas. Möjligen kan det i framtiden övervägas 
att byta ut viss litteratur. 
 

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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