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Kursrapport 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 Reformer, utvärdering och implementering, 21RU1B, 7,5 hp  

 
Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Jonas Westman 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3 - Vecka 8, VT-2018 

Antal kursdeltagare från start  
 

35 

Anta studenter som svarat 
 

10 / 35 (28 % svarsfrekvens) 
 
Den låga svarsfrekvensen påverkar utvärderingens tillförlitlighet, 
och innebär att vi inte med säkerhet kan utgå ifrån att framkomna 
uppfattningar speglar studentgruppens i dess helhet.   
 

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

Introduktion 
Utifrån enkätsvar och löpande diskussioner framstår kursen vara 
uppskattad av kursdeltagarna. Samtliga kursdeltagare bedömer att 
kursen som helhet varit bra eller granska bra. I kommentarer 
framkommer bland annat uppfattningar om kursen såsom 
intressant, rolig, lärorik och bra för den framtida yrkesrollen.  
 
Kursmål 
Samtliga kursdeltagare anser att informationen kring 
kursupplägget varit bra.  En majoritet av kursdeltagarna (90 %) 
anser att kursmålen varit ganska eller mycket tydliga. 80 % av 
kursdeltagarna anser att kursmålen uppfyllts i stor eller ganska stor 
utsträckning under kursens gång. 80 % av kursdeltagarna anser 
därtill att kursinnehållet i stor eller ganska stor utsträckning 
överensstämt med kursplanen.  
  
Litteratur  
Kurslitteraturen anses i huvudsak (90 %) ha varit till hjälp i 
lärandet, och vara relevant. Samtidigt bedömer en minoritet (10 %) 
att litteraturen inte bidragit i lika stor utsträckning, vilket sannolikt 
går att härleda till kommentarer om att litteraturen i vissa fall 
upplevts något svårbegriplig.  
 
Undervisningsformer  
80 % har upplevt att fördelningen mellan undervisningsformer 
varit ganska eller mycket bra, medan 20 % har upplevt att 
fördelningen mellan undervisningsformer varit mindre bra. I 
kommentarerna uttrycks uppskattning för kombinationen av 
föreläsningar och seminarier, men i enstaka fall kritik mot 
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mängden inlämningar som upplevs vara många till antalet.   
 
Samtliga kursdeltagare upplever att föreläsningarna varit ganska 
eller mycket bra, där ord som intressanta, högt i tak för frågor, och 
roliga framträder i kommentarerna. 
 
90  % anser att seminarierna varit ganska eller mycket bra, medan 
resterande 10 % bedömt de som medelgoda (3/5). Seminarierna 
framstår genom ett flertal kommentarer vara väldigt givande och 
utvecklande för förståelsen av den framtida yrkesrollen, och 
präglas av ett tolerant förhållningssätt som bidrar till nyfikenhet 
och uppmuntrar till diskussion. Samtidigt framträder uppfattningen 
om att nivån kan höjas ytterligare vad gäller krav på aktivt 
studentdeltagande och studentförberedelser.  
 
Examinationsformer  
Samtliga kursdeltagare upplever att examinationsformerna i stor 
eller mycket stor omfattning varit väl lämpade för att bedöma 
måluppfyllelsen av kursmålen.  
 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

Kursen har inte utvärderats officiellt på annat sätt än via 
utvärderingsenkät.  
Hur studenterna upplevt skilda examinations- och läroformer har 
emellertid diskuterats i samband med de specifika kursmomenten, 
såsom vid kursens seminarier. Ingenting av det som framkommit 
vid dessa diskussionstillfällen föranleder en omfattande 
omvärdering av den bild som framträder i enkäten.   

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

Studentförslag 
1. Färre inlämningar. 
2. Högre krav i samband med seminarier. 

 
Kommentar 
Kursen är relativt arbetsintensiv med flera skriftliga förberedelser 
och inlämningar. Skrivandet utgör emellertid en central del i 
lärandeprocessen, i vilken föreläsningar, egenläsning, självständigt 
skrivande och gruppdiskussioner sammantaget skapar en god 
grund för att uppnå kursmålen. Förslaget om färre inlämningar 
speglar likaså inte studentgruppens uppfattning om huruvida 
kursen präglas av en rimlig arbetsbelastning givet kurspoängen, 
där samtliga respondenter anser arbetsbelastningen är rimlig. Att 
ytterligare höja kraven på seminarierna anses därför inte heller 
inte vara nödvändigt givet existerande arbetsintensitet.  
 
 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering/Kursrapport 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 
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genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

- till nästkommande grupp 
studenter 
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	Kursrapport
	Reformer, utvärdering och implementering, 21RU1B, 7,5 hp 

