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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 

Termin: Vårterminen 2021 
Antal studenter på kursen: 25 
Genomsnittligt antal svar på kursvärdering och momentvärderingar: N=11. 
Kommentar om innehåll, förutsättningar, läraktiviteter och examinerande inslag1: 
Undervisningen i kursen genomfördes på distans (på Zoom) p.g.a. COVID-19-relaterade 
restriktionerna. 
 
Sammanfattning och förslag: 
Då svarsfrekvensen var relativt låg på kursvärderingen (under 50%) finns det en överhängande 
risk att dessa inte är representativa för studentgruppen som helhet. 
 
Sammanfattning av studenternas huvudsakliga synpunkter: 
De studenter som svarade på den övergripande kursvärderingen var nöjda med kursen.  
 
Sammanfattande bedömning av vad som fungerat bra på kursen: 
Studenterna verkar vara nöjda mer kursens innehåll, upplägg och genomförande, i synnerhet, 
föreläsningar. 
 
Sammanfattande bedömning av vad som fungerat mindre bra på kursen: 
Några enstaka kommentarer förekommer avseende vissa aspekter av undervisningens upplägg och 
genomförande, men det är svårt att identifiera ett gemensamt tema i förslag till ändringar. 
 
Förslag till förändringar: 
Erfarenheterna från vårterminen ger inte i sig anledning att förändra något på kursen. Läraren 
arbetar dock, som alltid, vidare med kursutveckling: uppdaterar föreläsningar, bevakar utgivning 
av ny litteratur och reflekterar över hur seminarier och andra examinationsformer kan bli ännu 
bättre. 
 
 

                                                             
1 Jfr dokumentet Hur vi arbetar med kursutvärderingar. 
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Kommentarer kring ytterligare perspektiv: 
 
Forskningsanknytning 
Lärare på kursen är aktiv forskare inom området Europeiska Unionen (EU). Kursinnehållet 
kopplas till aktuell forskning, och studenterna tränas i forskningsrelaterade generiska färdigheter. 
 
Internationalisering 
Kursen handlar i stor utsträckning om olika aspekter av internationella frågor (d.v.s., samarbete på 
EU-nivå) och hur de kan förstås ur olika perspektiv. All kurslitteraturen är på engelska och 
representerar andra perspektiv än svenska. 
 
Jämställdhet 
Kön och makt är viktiga frågor i EU-studier och jämställdhetsaspekter tas upp bland annat i 
analysen av det senaste EU-valet. För övrigt andra kurser i pol. kand.-programmet tar upp 
jämställdhetsfrågor.    
 
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 
Miljöpolitik, gott samhällsstyre och internationellt samarbete är viktiga aspekter av hållbar 
utveckling och behandlas i kurslitteraturen.  
 
Studentinflytande och studentcentrerat lärande 
Vi använder flera olika typer av undervisningsformer där studenterna är mer aktiva än vid 
traditionell katederundervisning. Vi tillämpar kursråd (typ halvtidsavstämning) när det finns ett 
intresse att delta i ett sådant konsultativt forum och uppmuntrar studenterna att delta i 
kursvärderingar. 
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