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Kursfakta 
Kursens namn 
 

21FR1A Förvaltningsrätt 7,5 p  

Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3 - Vecka 12, VT 2017 

Antal registrerade studenter  
 

44 

Antal studenter som svarat 
 

17 (38 %) 

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

När denna kurs gavs för första gången vårterminen 2016 med ny 
bemanning (externt inlånande lärare), ny litteratur och nytt 
kursupplägg så var den drabbad av en del ”barnsjukdomar”; 
studenterna var då mycket kritiska till vissa aspekter av kursens 
upplägg och genomförande. Mot bakgrund av den kritik som då 
riktades mot kursen har en del förändringar av kursupplägget 
gjorts, och de tidigare upplevda problemen förefaller därmed ha 
åtgärdats, då årets studenter är mycket nöjda med kursen. 
Exempelvis så var studenterna särskilt missnöjda med seminarier, 
examinationsformer och information kring kursupplägget förra 
gången kursen gavs, men i år anser 76 procent att informationen 
om kursupplägget var ganska eller mycket bra, 88 procent anser 
att seminarierna var ganska eller mycket bra och 94 procent (alla 
utom en person) anser att examinationsformerna var ganska eller 
mycket lämpliga. 
Vidare anser 88 procent att de i ganska eller mycket stor 
utsträckning uppnått kursmålen, 82 procent anser att 
undervisningsformerna varit till hjälp för deras lärande i ganska 
eller mycket stor utsträckning och 94 procent anser att 
fördelningen mellan olika undervisningsformer var ganska eller 
mycket bra och att arbetsbelastningen varit rimlig (i ganska eller 
mycket stor utsträckning). 88 procent anser att kursen som helhet 
var ganska eller mycket bra och 94 procent (alla utom en person) 
anser att föreläsningarna och läraren var ganska eller mycket bra. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 

Studenterna har även per telefon och mail till kursansvarig 
framfört likartade synpunkter som framkommer i den skriftliga 
kursvärderingen. 
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- Workshopar  
 

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

Mot bakgrund av att de kritikpunkter som tidigare riktats mot 
kursen nu har åtgärdats, och att kursen denna gång har 
genomförts på ett tillfredsställande sätt, så kan det nya 
kursupplägget bibehållas. 
 

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. (Kursrapporten 
ska normalt också sändas till programansvarig, men i detta fall är 
det programansvarig som är kursansvarig och författare till 
kursrapporten.) 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

Övrigt 
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