
 

 

 

 
Kursutvärderingsrapport 

 

Kursens namn 

Styrning och ledning 

Ladokkod 

 

Antal högskolepoäng 

7,5 

Period (ex P1 2014) 

P1 2015 

Sammanfattning av 

kursvärderingar från  

 studenter 

 lärarlag 

 professionsföreträdare 

 

Det var 12 studenter som svarat. Mycket kritiska synpunkter. 

En sak som verkar ha stört är oklara instruktioner som rört hur 

man ska skriva en rapport och vilken del av den som ska övas 

med den individuella uppgiften. Sambandet mellan helhet och 

del har förvirrat. Föreläsningarna har också varit svåra att få 

ut någonting av. Jag har också i flera fall besvarat frågor på ett 

obegripligt sätt. Hemtentan har varit alldeles för svår, 

tidskrävande och framkallat stress. 

 

Det finns mycket i svaren av att jämföra med vad andra har 

fått för besked, vilket snarare har förvirrat än lett till 

klarhet, och ett stänk av "rättvisetänkande" som fördystrar för 

någon/några när någon annan har "lyckats" och någon/några 

som tolkar det som att jag önskat att det skulle gå illa för dem.  

Det verkar som de flesta i denna grupp har varit helt 

borttappade genom hela kursen och inte bara haft svårigheter i 

slutet. Kan förstå med den känslan att det känns stressande 

och bekymmersamt. Det verkar som om de upplevt att de 

hamnat i ett helt obegripligt sammanhang. 

Kurslitteraturen och den egna insatsen i kursen bedöms dock 

som riktig bra. 

Sammanfattningsvis: Kursen har uppfattats allt för svår och 

jag som lärare anses ha bidragit till det genom oklara 

instruktioner och obegripliga föreläsningar. 

  

Eventuella förslag till förändringar 

avseende  

 lärandemål och resultat  

 innehåll  

 undervisningsformer  

 litteratur  

 examination  

 forskningsanknytning 

 professionsanknytning 

 studentinflytande 

 

Kanske ska hemtentan ersättas med en salstenta med färre 

uppgifter och pågå under kortare tid än vad hemtentan gör.  

 

Det är föreläsningar som undervisningsform som inte fungerat 

då de gett en för låg grad av elevaktivitet. Dilemmat är från 

tidigare försök att ta in mindre uppgifter att diskutera och sedan 

presentera under föreläsningstid att deltagandet på resterande 

föreläsning sjunker.  

 

Modifieringar av uppgiftsformuleringar under kursens gång, 

till följd av att uppgifter prövas för första gången, är något som 

behöver tas på större allvar med gemensamt skriftligt svar till 

alla kursdeltagare på frågor som ställts. Om svårigheter med 

tolkningar av uppgifter pålagras svårigheter att förstå stoffet 

blir kursen definitivt för svår. 

Övrigt 

 
Bakgrund: 

1. Undervisningsformer 

I den aktuella kursen ändrades från föregående år 
innehållet i den individuella uppgift som är en stor del av 



 

 

 

 

kursen. Den ändrades från att tidigare ha haft ett mer 
essäliknade format där ett identifierat praktiskt problem 
diskuterades i relation till tidigare resultat till att övergå till 
ett uppsatslikt format där en problematisering skulle göras 
utifrån tidigare resultat. Uppgiften förutsätter att studenten 
gör en abstraktion från det valda 
organisatoriska/samhälleliga problemet till ett 
ställningstagande till vad detta är ett uttryck av eller ett fall 
av i så generella termer att det finns behandlat i litteraturen, 
samt att sedan utifrån relevant litteratur härleda ett 
kunskapsmässigt problem, en kunskapslucka, som den 
egna studien skulle kunna bidra till att belysa. Uppgiften 
avgränsades till att vara avslutad innan ett syfte skulle 
formuleras. Med denna förändring av uppgiften ändrades 
också undervisningsformen mot ett större inslag av 
handledning och formativ feedback för att studenterna 
efter omarbetningar skulle kunna komma fram till en 
problemdefinition. Det visade sig för flertalet studenter 
behövas minst en komplettering för att uppgiften skulle 
kunna uppfattas spegla att målet hade nåtts. För en stor 
andel av dem som kompletterat en gång återstod dock 
fortfarande tankearbete med att identifiera ett 
kunskapsproblem och inte ännu mer beskrivningar av ett 
organisatoriskt problem. I detta skede övergick feedbacken 
till mailkorrespondens. Den har för flera innefattat flera 
iterationer. För närvarande är alla utom fem klara. Denna 
senare del av arbetet med uppgiften visade sig behöva 
betydligt större insatser en tänkt för samtliga berörda. Men 
då uppgiften var påbörjad och för flertalet avklarad har det 
inte varit möjligt att avsluta innan målet nåtts för alla. Jag 
är övertygad om att det kommer att bli så för de resterande 
också med tålmodigt arbete. De instruktioner jag gett i de 
avslutande feedbackrundorna har innehållit en konkret 
kommentar till vilken typ av text som har skickats in, på 
vilket sätt den inte leder fram till en problemdefinition och 
förslag på hur man kan tänka för att komma vidare utifrån 
den teori som har redovisats i den inskickade texten. Jag 
har dock förstått att det ändå inte varit helt enkelt att för 
studenten förstå vad som behöver ändras och på vilket sätt 
det behöver ske. Med erfarenhet av dessa svårigheter 
behöver kursmomentet ges ännu mer uppmärksamhet vid 
tidigare handledningstillfällen i möten med studenterna.  
Undervisningsformerna har således innehållit de etablerade 
inslagen och i en omfattning som ligger klart utöver vad 
resursplaneringen har utgått ifrån. Men ändå är det ett 
faktum att flera studenter har känt stark oro inför 
uppgiften. Med en sådan känsla och som förmodligen 
tilltar allteftersom ytterligare omtag behövs (och som jag 



 

 

 

 

inser för flera har blivit för många för att inte frustration 
ska uppstå) undergrävs möjligheterna för ett reflekterande 
över den feedback som ges. Oro och stress är inga bra 
bundsförvanter vid lärande. Denna aspekt behöver i sig tas 
om hand. Det handlar om att det behövs en 
metakommunikation mellan studenter och lärare, en 
kommunikation om hur situationen upplevs vid lösandet 
av uppgiften. 
 

2. Kommunikationsformer 

Med en handledning enbart per mail efter att kursen var 
avslutad har jag inte fått den känslan för hur 
bekymmersam situationen har varit för flera av dessa 
studenter. Vid möten mellan handledare och student är det 
ett naturligt inslag att känna av hur ”läget” för studenten 
är. Det intryck jag fått av mailsvaren har dock i stort sett i 
alla mail varit att studenten söker förtydliganden och 
försöker möta med nya förslag till formuleringar av 
problemdefinitionen, vilket mailkompletteringen har 
koncentrerats till, dvs inte att arbeta om texten eller hela  
avsnitt av den. Jag tror att både jag och de studenter som 
varit berörda av kompletteringar hela tiden trott att det är 
ju nästan klart nu, att det snart är klart. Det har medfört att 
processen förlängts utan att någon ny typ av åtgärd har 
prövats som kunnat bryta den frustrerande situationen.  
Sedan är det förstås svårt för läraren som inte ingår i 
studenternas sociala nätverk att känna till telepatiskt vilka 
stämningar som råder i klassen, eller som är under 
uppsegling så att åtgärder som kan förbättra situationen i 
tid kan vidtas.  
 

 

Kursansvarig/lärarlags slutsatser 

och kommentarer inför kommande 

kurs 

 

Uppenbart har förberedelser genom tidigare kurser och denna 

kurs, åtminstone för denna svarsgrupp, inte stämt alls. Kan ev. 

indikera att progressionen genom programmet behöver ses 

över. 

Undervisningsformerna kanske behöver hållas mer öppna inför 

kursstart och stämmas av med studenterna.  

Kursansvarig lärare Roy Liff 

 


