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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Maktrelationer och förvaltningspraktik 

Ladokkod: 
B1AMF1 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018): 
P1 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Administratörprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
45 % har besvarat pingpongenkäten, vilket motsvarar 18 av de totalt 40 studenter som är registrerade 
på kursen. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Betygsskalan på kursen är G/U. Den 28 december 2018 var 35 av de totalt 40 registrerade 
studenterna på kursen godkända, vilket motsvarar 88 %. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
På frågan ” Kursens innehåll har varit relevant i förhållande till kursens lärandemål” svarar 72 % ”stämmer 
helt” eller ”stämmer ganska bra”. 
På frågan ” Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande” svarar 72 % ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”. 
På frågan ” Examinationsformerna har varit till stöd för mitt lärande” svarar 67 % ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Kurslitteraturen är forskningsanknuten, bl.a. ingår en avhandling. På kursen genomför studenterna 
en mindre empirisk studie och författar en akademisk kursrapport, där empirin ska analyseras i 
relation till kurslitteraturen. 
 
På frågan ” Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde” svarar 72 % 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 
På frågan ” Genom kursen har jag fått ökad förståelse för forskning” svarar 78 % ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”. 
På frågan ” Genom kursen har jag utvecklat mitt vetenskapliga förhållningssätt” svarar 88 % ”stämmer helt” 
eller ”stämmer ganska bra”. 
På frågan ” Genom kursen har jag utvecklat mitt kritiska tänkande” svarar 83 % ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”. 
 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
På frågan ”Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursens innehåll” svarar 100 % 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 
På frågan ”Jag har fått en tydlig bild av hur kursen passar in i min utbildning” svarar 78 % ”stämmer helt” 
eller ”stämmer ganska bra”. 
 
Under punkten ”Övriga kommentarer” tar några studenter upp att det upplevdes som tidspressande 
och svårt att planera och prioritera mellan olika grupparbeten på denna kurs och den kurs som läses 
parallellt (”Externredovisning i kommunsektorn). 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Lärarresurserna har använts till föreläsningar, seminarier, handledning och examination. 
 
På frågan ”Lärarna på kursen har varit till stöd för mitt lärande” svarar 83 % ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”. 
På frågan ” Undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål” svarar 83 % 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 
På frågan ” Examinationerna i kursen har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål” svarar 72 % 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 
På frågan ” Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till stöd för mitt lärande” svarar 67 % 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Kursen ges för första gången, och har drabbats av en del ”barnsjukdomar”, exempelvis gällande hur 
tidigt under kursens gång som studenterna bör åläggas att välja fall för examinationsuppgiften samt 
skillnader i synsätt mellan lärarna kring examinationsuppgiftens närmare utformning.   
Att en del studenter upplevt att lärarna gett delvis motstridiga besked gällande kraven på 
examinationsuppgiften beror sannolikt på att kursen ges för första gången och att lärarna inte varit 
medvetna om att de tolkat vissa saker lite olika. Inför nästa kurstillfälle bör detta problem dock inte 
uppstå igen, genom att studenterna nu påtalat problemet och lärarna gemensamt har bestämt vad 
som ska gälla (och även förmedlat detta till studenterna under kursens gång).  
En annan kritikpunkt från studenterna var att det var svårt att välja ett relevant fall på ett så tidigt 
stadie av kursen som krävdes, då de ännu inte hunnit förstå kursens primära tema och fokus. De 
menar att det hade varit bättre om valet av fall skulle ha presenterats efter de inledande 
föreläsningarna och seminarierna.  
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Ytterligare kritik som tas upp är att lärarna borde vara strängare mot de kursdeltagare som inte är 
tillräckligt engagerade vid seminarier och redovisningar, eller som kommer för sent eller dylikt. Detta 
är dock inte en kursspecifik fråga, utan snarare en programövergripande principfråga, så denna punkt 
kommer därför att tas upp till diskussion vid klassmöten, lärarlagsmöten, programmöten o.d. 
En annan synpunkt som lyfts är att föreläsningar och seminarier borde ha inkluderat mer om det 
politiska perspektivet, då detta var en av de frågeställningar som man kunde välja inför 
examinationsuppgiften. 
I övrigt förefaller kursen ha genomförts på ett framgångsrikt sätt, både utifrån lärarnas bedömning 
av hur väl seminarieuppgifter och examinationsuppgifter genomförts, och utifrån studenternas 
muntliga och skriftliga kursvärdering. Många studenter menar att kursen varit intressant och lärorik, 
och att den varit en bra fördjupning i relation till den inledande kursen på programmet Förvaltning och 
politiska system. Många menar också att arbetet med kursrapporten och seminariebehandlingen av 
rapporten utgjort bra förberedelser inför kandidatuppsatsen. 
 

Eventuella förslag till förändringar 
Det kan i efterhand konstateras att val av fall för examinationsuppgiften borde ha planerats in senare 
under kursen, efter att de första föreläsningar hade genomförts, så att kursens centrala tema och 
fokus stått mer klart för kursdeltagarna när de gjorde sitt val. Även ordningsföljden på 
föreläsningarna bör av samma skäl ses över inför nästa gång kursen ges, så att kursens fokus på 
maktrelationer och intressekonflikter introduceras innan valet av fall för examinationsuppgiften. 
Upplägg och instruktioner inför examinationsuppgiften bör eventuellt också förtydligas, och 
föreläsningar och seminarier bör eventuellt inkludera mer av det politiska perspektivet i enlighet med 
studenternas önskemål. 
Kommunikation bör ske med kursansvarig för den kurs som löper parallellt (Externredovisning i 
kommunsektorn) inför schemaläggning, i syfte att försöka minimera krockar i undervisningsmoment 
som exempelvis grupparbeten. Men denna typ av problem kan vara svårt att helt undvika på 
programmet generellt, då de flesta kurser går på halvfart, och därför går parallellt med en annan kurs. 
De upplevda problemen i detta sammanhang kan eventuellt också sammanhänga med att många 
studenter arbetar parallellt med studierna, vilket högskolan inte kan eller bör ta hänsyn till. 
Studenterna behöver själva ta ansvar för att planera och strukturera arbetet, och vara införstådda 
med att programmet är en campusutbildning på heltid.  
 
Kursansvarig:  
Anette Gustafsson 
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