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Kursutvärdering 

Nedanstående kursutvärdering baseras på studenternas kursvärdering (och i förekommande fall 

momentvärderingar) samt medverkande lärares synpunkter. Kursutvärderingen visar vad som 

fungerat bra, vad som fungerat mindre bra, samt vilka förändringar av kursen läraren/lärarna 

planerar att göra. Ytterligare perspektiv kommenteras i enlighet med Umeå universitets 

kvalitetssystem. 

Kursinformation: 

Kurs: The EU, Power and Democracy (EU, makt och demokrati) 

Termin: Höstterminen 2020 

Antal studenter på kursen: 14 

Genomsnittligt antal svar på kursvärdering och momentvärderingar: 1 

Kommentar om innehåll, förutsättningar, läraktiviteter och examinerande inslag1: 

Kursen ges såväl som ett delmoment i kursen ”Statsvetenskap B” och som en självständig kurs som 

riktar sig till, bl.a., de engelsktalande utbytesstudenterna då kursen ges på engelska. 

P.g.a. de rådande restriktioner avseende COVID-19, genomfördes undervisningen på distans.   

Sammanfattning och förslag: 

Sammanfattning av studenternas huvudsakliga synpunkter: 

På grund av den extremt låga svarsfrekvensen är det svårt att dra några generella slutsatser. Det 

verkar som att den student som fyllde i kursvärderingen uppskattade kursen, men självfallet finns 

det en överhängande risk att detta svar inte är representativt för studentgruppen som helhet. På 

grund av detta baseras denna utvärdering på lärarens iakttagelser och synpunkter. 

Sammanfattande bedömning av vad som fungerat bra på kursen: 

Kursen har överlag fungerat bra. Omställningen till distansundervisning var en utmaning för både 

lärare och studenter, och detta avspeglas i kursens resultat då relativt få studenter fick högsta 

betyget (Väl godkänt) och några enstaka studenter inte avslutade kursen (d.v.s., inte deltog i alla 

examinerande moment). Å andra sidan sticker kursen inte ut på negativt sätt då en överväldigande 

del av studenter blev godkända.   

Sammanfattande bedömning av vad som fungerat mindre bra på kursen: 

Trots att det inte finns stöd i kursvärderingen, bör den låga svarsfrekvensen på 

kursvärderingsfrågor betraktas som ett problem. 

Förslag till förändringar: 

Erfarenheterna från höstterminen ger inte i sig anledning att förändra något på kursen. Dem 

ansvarige läraren arbetar dock, som alltid, vidare med kursutveckling: uppdaterar föreläsningar, 

bevakar utgivning av ny litteratur och reflekterar över hur seminarier och andra 

 
1 Jfr dokumentet Hur vi arbetar med kursutvärderingar. 
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examinationsformer kan bli ännu bättre. En förändring som kommer att ske under vårterminen är 

riktad till att uppmuntra studenterna att delta i kursvärderingen. 

Kommentarer kring ytterligare perspektiv: 

Forskningsanknytning 

Kursansvarige lärare är aktiv forskare. Kursinnehållet kopplas till aktuell forskning, och 

studenterna tränas i forskningsrelaterade generiska färdigheter. 

Internationalisering 

Kursen handlar om olika aspekter av såväl nationella som EU-relaterade frågor och hur de kan 

förstås ur olika perspektiv. Kurslitteraturen är på engelska och representerar andra perspektiv än 

svenska. 

Jämställdhet 

På just den här kursen har vi rätt få sådana här inslag. Programstudenter får med sig det under 

andra delar av sina program. 

Samverkan och arbetslivsanknytning 

På just den här kursen har vi rätt få sådana här inslag. Programstudenter får med sig det under 

andra delar av sina program. 

Hållbar utveckling 

Gott samhällsstyre och internationellt samarbete på EU-nivå är viktiga aspekter av hållbar 

utveckling och behandlas naturligt på denna kurs. 

Studentinflytande och studentcentrerat lärande 

Flera olika typer av undervisningsformer används i denna kurs och några av dem sätter 

studenterna i centrum av undervisningen (t.ex., ett seminarium med studentpresentationer och ett 

litteraturseminarium). Studenterna uppmuntras att delta i kursråd och kursvärderingar. 

 

 

 


