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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Självständigt arbete för kandidatexamen i 
offentlig förvaltning 

Ladokkod: 
21XO1C 

Antal högskolepoäng: 
15 

Period (ex P1 2018): 
P2 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Administratörprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
71 % har besvarat pingpongenkäten, vilket motsvarar 25 av de totalt 35 studenter som är 
registrerade på kursen. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

27 av de 35 registrerade studenterna på kursen hade den 25/4 erhållit betyg på hel kurs, vilket 
motsvarar 77 %. 14 % av dessa (5 personer) fick betyget VG. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas 
lärande 
88 % anger att det stämmer helt eller ganska bra att kursens innehåll och upplägg stämmer väl 
överens med kursplanen. 
 
80 % anger att det stämmer helt eller ganska bra att informationen om examensarbetet/uppsatsen, 
såväl inför kursstart som under kursens gång, har varit tillräcklig. 
 
92 % anger att det stämmer helt eller ganska bra att de genom kursen utvecklat sitt kritiska tänkande, 
och 88% anger detsamma på frågan om de utvecklat sitt vetenskapliga förhållningssätt.  
 
72 % anger att det stämmer helt eller ganska bra att ”Examinationen har prövat om jag uppnått 
lärandemålen på kursen”.  
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Hela kursen är nära forskningsanknuten då studenterna ska genomföra en forskningsstudie och 
författa en kandidatuppsats. 
 
96 % anger att det stämmer helt eller ganska bra att de har fått en ökad förståelse för forskning och 
88 % anger detsamma på frågan om de har fått ökad kunskap om forskning inom kursens 
kunskapsområde. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
80 % anger att det stämmer helt eller ganska bra att deras förkunskaper i informationssökning och 
källkritik var tillräckliga. 
 
72 % anger att det stämmer helt eller ganska bra att deras förkunskaper i vetenskaplig metod 
(insamling och analys av datamaterial) var tillräckliga. 
 
68 % anger att det stämmer helt eller ganska bra att deras förkunskaper i akademiskt skrivande var 
tillräckliga. 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Lärarresurserna har använts till handledning, seminarier och examinering. 
 
5 personer (20 %) anser inte att handledningen gett dem tillräckligt stöd i det självständiga arbetet, 
32 instämmer delvis i att de fått tillräckligt stöd, och resterande 48 % svarar att det stämmer helt eller 
ganska bra att handledningen gett dem tillräckligt stöd. 
 
I frisvaren framkommer ett fåtal kommentarer, såväl ris som ros gentemot hur handledning och 
examination fungerat. De få frisvarskommentarerna indikerar dock att handledning och examination 
i huvudsak fungerat bra. Kursansvarig har inte heller under kursens gång nåtts av några synpunkter 
på handledningen från studenterna, och  den muntliga kursvärdering med kursansvarig efter att 
kursen avslutats ger ungefär samma intryck som enkätsvaren; en del studenter hade gärna sett ännu 
mer handledning, men är införstådda med att det är fråga om ett självständigt arbete att skriva en 
kandidatuppsats. En del positiva kommenterar kring handledning och examination har framförts, 
samt ett fåtal synpunkter av ”mildare” negativ karaktär. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Kursen har på det hela taget genomförts på ett framgångsrikt sätt.  
 
Dock indikerar kursvärderingen att studenternas förkunskaper kan behöva stärkas, men det handlar 
då om att öka metodundervisningen på tidigare kurser i programmet (vilket också håller på att 
genomföras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sida 3 av 3 

Eventuella förslag till förändringar 
Inga förändringar övervägs ifråga om denna kurs, men däremot pågår arbete med att öka 
metodundervisningen på andra kurser på programmet. 

Kursansvarig:  
Anette Gustafsson 
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