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Kursutvärdering för VPA101, Makt och påverkansprocesser i samhälle, 

skola och sjukvård, 7,5 hp 

Kursansvarig:  

Eva Eliasson 

Antal examinerade: 

14 

Antal godkända: 

12 (ytterligare en efter komplettering) 

Svarsfrekvens kursvärdering: 

7 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: 

Förändringar i litteraturlistan med syftet att förstärka kopplingen till etnicitet 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat 

samt fritextsvar): 

Svar på den ”positiva” övre halvan när det gäller utvecklandet av värdefulla kunskaper och 

röd tråd, ”även om flera anger delvis”. Mestadels positivt om information, utveckling av 

vetenskapligt tänkande och uppfyllande av FS. Här finns dock en och vid några tillfällen två 

som anger i liten utsträckning/grad. När det gäller huruvida läraren har varit tillmötesgående 

för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll har 5 svarat i hög utsträckning, 

medan 2 svarat ”I liten utsträckning”. Eftersom kursen är preciserad i såväl kursplan som 

studiehandledning, och mycket är förutbestämt så hade det varit naturligt att ännu fler 

svarat ”i liten utsträckning”. Dessutom läser hälften av kursdeltagarna kursen helt på distans 

och deltar inte vid seminarierna. 

Positiva kommentarer i frisvar är:  

”Tycker det har varit väldigt intressant och givande att gå denna kurs. Har lärt mig mycket 
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om feminism och även mer om hur maktstrukturer utvecklar sig. För en gångs skull känner 

jag mig bekväm i Bourdieus teorier.” ”Alltid givande! (seminarier)” ”Tycker det är viktigt att 

gå på alla schemalagda seminairer och föreläsningar för att få lärarnas perspektiv på de 

teorier vi pratar om.” ”Litteraturen och innehållet bra” ”Denna kurs fick mig verkligen att 

tänka igenom och sätta mig in i vad kursen hade att behandla.” ”Trevlig stämning från 

kurslednings sida” ”Examinationsuppgiften var tydlig.” ”Undervisningsdelen var tydlig” 

De positiva svar som tar upp om kursen varit relevant för arbetsliv eller kommande studier 

handlar om att kunna använda något perspektiv i kommande uppsats, att studenten fått större 

förståelse för hela skolsystemet och de strukturer som råder i samhället och skolan, samt 

fördjupad förståelse inom det egna intresseområdet.  

Det studenterna skulle vilja behålla är ”allt” eftersom upplägget var bra, examinationerna, 

uppgift 2, Seminarierna om Ambjörnsson och Gruber, mondodiskussionerna, Bourdieu, 

Elisabets föreläsning. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat 

samt fritextsvar): 

Se ovan om att någon /några negativa svar rörande information, utveckling av vetenskapligt 

tänkande, uppfyllande av FS och möjlighet att påverka kursens utformning. I kommentarerna 

kan man se att någon student kommenterar sitt svar med att ”det beror på mig själv” när det 

gäller t ex uppfyllande av FS.  Hur mycket tid man kan lägga ner på kursen påpekas också, 

liksom att det alltid går att göra mer. En student anser inte att kursen har varit relevant för 

kommande studier eller yrkesverksamhet. 

De förändringar som önskas är mer om etnicitet, mer om gruppnivå i stället för individnivå, 

minska antalet böcker, mindre fokus på genus, utvidgat fokus – inte bara sjukvård och skola.  

Lärarnas analys av kursens genomförande: 

I stort sett bra med stor aktivitet från deltagarnas sida vid seminarierna. Dessutom var det 

färre än vanligt som läste kursen helt på distans. 

Slutsatser samt förslag till förändringar: 

Kursen kommer endast att ges en gång till i den här formen. Sedan kommer den att bli mer 

allmänt inriktad, eftersom den kommer att bli obligatorisk för alla masterstudenter, vilket 

kommer att innebära vissa förändringar. Därför kommer inte förändringarna att bli alltför 

stora inför hösten. 

 


