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Datum: 2016-06-28 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

21FR1A Förvaltningsrätt 7,5 p  

Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka  3 - Vecka 12, VT 2016 

Antal kursdeltagare från start  
 

34 

Antal studenter som svarat 
 

25 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering 
avseende:  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering 
- Litteratur 
- Övrigt 
 
 
 
 
 

Kursen ges för första gången med nya, externt inlånande lärare, ny 
litteratur och nytt kursupplägg, och det kan konstateras att kursen 
drabbats av en del ”barnsjukdomar”. Studenterna är mycket 
kritiska till vissa aspekter av kursens upplägg och genomförande. 
Främst gäller detta information och kommunikation med lärarna, 
samt att många anser att tentan utformats på ett sätt som 
studenterna inte informerats om, och som de inte fått möjlighet 
att träna på under kursens gång. Även seminarierna är många 
missnöjda med.  
 
68 % anser inte att examinationsformerna varit lämpliga, och 
endast en tredjedel av de som fyllt i enkäten anger att de i  ganska 
eller mycket stor utsträckning uppnått kursens mål, och endast en 
fjärdedel anser att undervisningsformerna i ganska eller mycket 
stor utsträckning varit till hjälp för deras lärande. 
 
Samtidigt finns det andra aspekter av kursen som studenterna är 
nöjda med, exempelvis lärarnas kompetens och pedagogiska 
förmåga. Mest nöjda är studenterna med föreläsningarna, som 
72% anser varit ganska eller mycket bra. Och trots många 
kritikpunkter anger en majoritet att kursen som helhet varit ganska 
eller mycket bra. 

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 

Studenterna har även per telefon och mail till kursansvarig 
framfört likartad kritik som framkommer i den skriftliga 
kursvärderingen, fr.a. gällande bristande och motstridig 
information från lärarna, att tentamen inte stämde överens med 
övningstentamen och övrig undervisning, samt svårigheter att få 
kontakt med lärare per mail. Efter samtal mellan kursansvarig och 
undervisande lärare har vissa åtgärder vidtagits under senare 
delen av kursen för att möta delar av kritiken. 
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Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

Mot bakgrund av den kritik som framförts av studenterna bör 
kursupplägget delvis förändras, fr.a. gällande en bättre 
överensstämmelse mellan å ena sidan tentamen och å andra sidan 
föreläsningar, seminarier, instuderingsfrågor/övningstentamen  
o.d. Kommunikationen lärarna emellan, samt mellan lärare och 
studenter, behöver också förbättras. 
 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering/Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

Övrigt 
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