
Kursutvärdering Politik och samhälle, 15 hp 

 

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.  
 
  
Kurs:  Politik och samhälle, 15 hp (campus) 
Termin: HT - 2021 
Antal studenter på kursen:  32 
Genomsnittligt antal svar på kursvärdering och momentvärderingar:  18  
  
Sammanfattning av studenternas huvudsakliga synpunkter:  
Kursen uppfattas vara informativ och välstrukturerad. Dock upplever flera studenter att det är för 
mycket fokus på grupparbeten och skulle föredra fler individuella uppgifter samt en framflyttning av 
det sista seminariet för att skapa mer utrymme för egen inläsning till salstentan som är kursens 
huvudsakliga examination.  
 
Kommentar om innehåll, förutsättningar, läraktiviteter och examinerande inslag:  
 
83% av de svarande menar att de ”instämmer helt” eller ”instämmer i hög grad” i att kursens innehåll 
har motsvarat de mål som anges i kursplanen.  
 
I termer av kunskap som inhämtats nämns: mer kunskap om hur samhället fungerar, 
lagstiftningsprocesser, politik, styrning av skolan och en bredare allmänkunskap som är relevant för 
SYV-professionen.  
 
67% menar att de ”instämmer helt” eller ”instämmer i hög grad” i att det varit en bra blandning av 
examination och undervisningsformer. 33 ”instämmer delvis” 
 
  
Sammanfattande bedömning av vad som fungerat bra på kursen:  
 
Studenterna nämner att styrkor med kursen är att det funnits en tydlig struktur och att 
föreläsningarna varit innehållsrika och skapat en röd tråd igenom kursen, samt att det funnits ett bra 
engagemang från lärarens sida. Det upplevs också som att de 4 olika blocken på kursen har skapat en 
tydlig struktur och en bra variation i examinationsformer. 
 
78% av de svarande menar att de ”instämmer helt” eller ”instämmer i hög grad” i att kursen som 
helhet har haft en hög kvalité. 
 
 

 

 Sammanfattande bedömning av vad som fungerat mindre bra på kursen:  
  
Reflektioner kring vad som fungerat mindre bra rör framförallt synpunkter på grupparbeten. En del 
menar att det är för många grupparbeten och vill arbeta mer individuellt. I nuvarande upplägg ingår 
studenterna i olika grupper i de olika delmomenten, en del menar att de föredrar att vara i samma 
grupp under dela kursen.  
 
Det upplevs som intensivt att efter juluppehållet både genomföra ett seminarium och studera inför 
tentan.  
 
Förslag till förändringar:  
 
Om schemat tillåter kommer det fjärde seminariet att flyttas till innan juluppehållet. Seminariernas 
utformning kan ses över för att eventuellt ha fler inslag av individuellt arbete.  
  
 


