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31 har helkursbetyg  

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering 

avseende:  

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll  

- Lokaler 

- Kursvärdering 

- Litteratur 

- Övrigt 

Kursen har överlag fått positiva omdömen. Flertalet kursmål anses 
ha uppnåtts i stor eller ganska stor utsträckning. Dock råder det 
delade meningar angående i vilken utsträckning jämställdhet och 
mångfaldsperspektivet samt hållbar utveckling finns representerat 
i kursen, där hälften av de svarande, 5 personer anser att det 
behandlas i ganska liten utsträckning. Kurslitteraturen var också 
mycket uppskattad eller ansågs som bra av en majoritet av 
studenterna. 1 person ansåg dock att boken Governance på 
svenska inte var relevant.  
Föreläsningarna och seminarierna var också uppskattade. Flera 
studenter har uttryckt att det var roligt och lärorikt att få variera 
seminarieform med posterseminarium. Detta har framkommit 
även muntligt även om några studenter föredrog ett mer 
traditionellt seminarieupplägg. 1 person uttryckte att seminarierna 
kunde ha varit tuffare.  

Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  

- Diskussioner i samband med 

seminarier 

- Reflektionsgrupper 

- Workshopar  

 

 

 

 

I den skriftliga kursutvärderingen framgår det att den skriftliga 
individuella inlämningsuppgiften som examinationsform har 
uppfattas som väldigt bra, utmanande, lärorik och att den manar 
till kritiskt tänkande samt är en god förberedelse inför 
kandidatuppsatsen. Någon tyckte att uppgiften var lite bred och 
ytterligare en person ansåg att den kunde ha varit mer 
omfattande. Även muntligt har studenterna uttryckt att samma 
uppgift har varit givande och lärorik.  
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Förslag till förändringar i kursen 

Förslag till förändringar 

avseende  

- Innehåll 

- Arbetsformer 

- Litteratur 

- Examination  

- Organisation av kursen 

- Lokal/teknik 

- Studentstöd  

- Övrigt 

 

Från studenthåll i kursutvärderingen uttrycks att ”inget speciellt” 
behöver utvecklas till nästa gång, utan att kursen var bra och 
givande.  Någon nämner kurslitteraturen och en annan att 
undervisningen kunde ha varit mer sammankopplad.  
 
Förslag från kursansvarig: Jämställdhets och mångfaldsfrågor samt 
hållbar utveckling kan dock tänkas blir mer framträdande och 
integreras i fler av kursens moment framöver.  

Återkoppling 

Beskrivning av hur  

återkoppling av denna 

Kursutvärdering/Kursrapport 

genomförts  

- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

 

 Läggs ut på Kurs- och programtorget 
 

- till nästkommande grupp 

studenter 

 

 

 

Läggs ut på Kurs- och programtorget 
 

Övrigt 

 

Det kan beaktas att knappt en tredjedel av kursdeltagarna har besvarat den skriftliga 

kursutvärderingen. En större svarsfrekvens hade givit ett ännu bättre underlag för eventuella 

förändringar av kursen.  

 


