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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 
SVGA92  

Kursnamn 
Samhällsplanerarens politiska ram  

Poäng 
7,5 hp 

Termin 
ht-14  
 

Antal registrerade 
37 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 
KAU-23594  
Kursansvarig 
Freddy Kjellström 

Examinator 
Hans Lödén 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 
28/11 

Antal svarande 
32 

Genomförande 
 På dator 
 På papper  
 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 
Freddy Kjellström  

Kursens styrkor enligt studenterna 
Den generella bilden som framträder är att litteraturvalet på kursen är bra, och att merparten 
ansåg att undervisnings- och examinationsformerna var bra anpassade till kursupplägget. 
Kursens svagheter enligt studenterna 
Det som också framkommer av kursutvärderingen är att spridningen är delad, där en grupp av 
studenter har svårt att ta till sig innehållet både vad gäller litteratur såväl som det material och det 
budskap som kommuniceras under föreläsningarna. Delvis samma studenter uppfattar innehållet 
som både svårt, tungt och komplicerat att till sig liksom det som förmedlas vid undervisning. 
Analys av kursvärderingens resultat 
Det är tydligt att gruppen är delad i sin uppfattning där merparten menar att kursinnehåll och 
kursupplägg varit bra, medan det finns några som uppenbarligen har haft svårt att hänga med 
både i undervisning och beträffande inläsning av kurslitteratur. 
Planerade åtgärder 
Inför nästa kurstillfälle ht-15 kommer det mot bakgrund av detta resultat, men också att 
studenterna läser en tvärvetenskaplig utbildning, att läggas mer vikt vid att betona och förklara 
grundläggande begrepp och sammanhang/kontext  där kopplingen; politik- samhällsplanering 
framträder tydligare i undervisningssammanhang. 
Genomförda åtgärder 
Inga särskilda åtgärder vidtogs inför kursstart ht-14. 
Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 
Återkoppling vid kursuppstart. 
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