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Sammanställning av kursvärdering  
(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 
SVGB50 

Kursnamn 
Statsvetenskap II  

Poäng 
30 hp 

Termin 
Ht-14  
 

Antal registrerade 
8 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 
23602  
Kursansvarig 
Freddy Kjellström 

Examinator 
Hans Lödén 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 
27/2-15 

Antal svarande 
7 

Genomförande 
 På dator 
 På papper  
 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 
Freddy Kjellström  

Kursens styrkor enligt studenterna 
De styrkor som framträder från kursutvärderingarna att döma är att samtliga delkurser som ingår 
i Statsvetenskap II bedöms hålla en hög kvalitativ nivå. Goda omdömen ges om de lärare som är 
involverade i de olika delkurserna samt att det i grunden finns en positiv syn på den kurslitteratur 
som används. 
Kursens svagheter enligt studenterna 
Några studenter upplever dock litteraturen som tung, och har svårt, trots stöd av undervisning, 
att ta till sig innehållet i fram för allt den litteratur som är engelskspråkig. På metodkursen 
efterlyses mer koppling till hur metoder de facto kan användas i praktiken.  
Analys av kursvärderingens resultat 
Den allmänna bilden som framträder är att studenterna upplever kursen inneha en kvalitativt 
hög nivå med goda omdömen. Dock finns det vissa studenter som har problem att arbeta sig 
igenom engelskspråkig litteratur - här blir det en skillnad och progression mot att läsa på A-nivå 
då inslag av engelskspråkig litteratur ökar markant jämförelsevis.  
Planerade åtgärder 
Inom lärarkollegiet fortsätta diskussionerna om hur vi kan bidra till stöd/hjälp med att 
överbrygga de svårigheter vissa studenter upplever när mer avancerad och engelskspråkig 
litteratur används. Här kan utökade läsanvisningar och ev. utökade genomgångar av begrepp och 
teoretiska modeller vara en lösning som får dryftas inom lärarkollegiet. Även fortsatta 
diskussioner om hur metodundervisning kan utvecklas didaktisk genom att lyfta fram flera 
konkreta exempel på tillämpning av metoder i forskning och studier kommer att föras inom 
ramen för lärarkollegiet. 
Genomförda åtgärder 
Tidigare har metodkursen reviderats och utökats, vilket har gjort att verktyg och ett utökad stöd 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 

 
 
Karlstads universitet 
651 88  Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 

 
 
 

KAU.SE 
 



2(2) 

för att bättre lyckas med den avslutande uppsatskursen har genomförts. 
Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 
Vid kursuppstart har studenterna delgivits information från tidigare termins genomförda 
kurutvärderingar. 
Övrigt 
      
 
 
Sammanställningen gjord av Godkänns för publicering 
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