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Kursfakta 
Kursens namn 
 

21XO1C Självständigt arbete  för kandidatexamen i offentlig 
förvaltning 7,5 p  

Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka  45 - Vecka 2, HT 2015 

Antal kursdeltagare från start  
 

27 

Antal studenter som svarat 
 

17 

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

Kandidatuppsatskursen har de senaste terminerna haft flera nya 
lärare som inte tidigare har handlett eller examinerat uppsatser på 
programmet, och det kan konstateras att kursen drabbats av en 
del ”barnsjukdomar” som behöver rättas till. Samma sak gäller den 
metodkurs som föregår uppsatskursen, och som i viss utsträckning 
är integrerad med uppsatskursen. Studenterna är mycket kritiska 
till vissa aspekter av båda dessa kurser, och en del av kritiken mot 
uppsatskursen hänger samman med kritik mot metodkursen och 
samordningen mellan dessa två kurser. 
 
När det gäller uppsatskursen är den främsta kritikpunkten 
upplevda skillnader i kravnivå mellan handledare och 
examinatorer. Några uppsatsgrupper som blev underkända menar 
att handledarna hade gett dem intryck av att uppsatsen hade goda 
förutsättningar att godkännas, medan examinatorn framförde 
allvarlig kritik som medförde att några uppsatser fick genomgå 
stora revideringar med hjälp av ytterligare handledarinsatser. Som 
en följd av detta uppstod för dessa studenter stress och en hög 
arbetsbelastning samtidigt som den efterföljande kursen hade 
startat, och särskilt problematiskt upplevdes detta av de 
studenterna som valt att göra praktik. 
 
Bedömningarna av handledarinsatserna varierar; ungefär två 
tredjedelar anser att deras handledare i ganska eller mycket stor 
utsträckning har engagerat sig för deras lärande, medan den 
återstående tredjedelen anser att deras handledare i ganska liten 
utsträckning har engagerat sig för deras lärande. När det gäller 
bedömningarna av examinatorerna framkommer liknande 
svarsmönster, där c:a en tredjedel av de svarande är missnöjda 
med sin examinators insats. Ungefär lika många är missnöjda med 
slutseminariet, och anför att examinatorer varit dåligt förberedda 
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eller haft en tråkig ton gentemot studenterna.  
 
Några studenter är även missnöjda med samordningen mellan 
uppsatskursen och metodkursen, och upplever att information 
kring krav och kriterier för uppsatsen ibland varit motstridig mellan 
lärare på metodkursen och uppsatskursen.   
 
Dessa kritikpunkter till trots så anser alla utom en person att de i 
ganska eller mycket stor utsträckning uppnått kursmålen, och 
samtliga som besvarat enkäten upplever att kursmålen varit 
tydliga. Alla utom en person uppger också att kursinnehållet 
överensstämt med kursmålen. I bedömningen av kursen som 
helhet anger dessutom 89 % att kursen varit ganska eller mycket 
bra, och samtliga svarande är även nöjda med kursansvarigs insats. 
 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 

Studenterna har även per telefon och mail till kursansvarig 
framfört likartad kritik som framkommer i den skriftliga 
kursvärderingen, fr.a. gällande missnöje med slutseminariet och 
examinatorernas bedömningar och agerande under seminariet. 
Och några av de som underkändes har varit väldigt upprörda över 
upplevda skillnader i kravnivå och bedömningskriterier mellan  
handledare och examinator.  

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

De synpunkter som framförts av studenterna bör kommuniceras 
till de lärare som involveras som handledare och examinatorer för 
kandidatuppsatser på programmet, och kritiken bör föranleda 
insatser för att eftersträva ökad samsyn mellan lärare och 
examinatorer kring krav och bedömningskriterier. I detta 
sammanhang bör vikten av att hålla en god ton på seminarier 
också kommuniceras till samtliga examinatorer. 

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 

- till nästkommande grupp 
studenter 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

Övrigt 
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