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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 2018 

Antal registrerade studenter  
 

55 

Antal studenter som svarat 
 

20 (36 %) 

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

Kursen ges för första gången med ny externt inlånad lärare, och 
det är mycket glädjande att konstatera att studenterna är mycket 
nöjda med hur kursen genomförts under denna lärare. Samtliga 
svarande anser att kursens mål var tydliga, att undervisnings-
formerna varit till hjälp för deras lärande, att examinations-
formerna varit lämpliga och att föreläsningarna varit ganska eller 
mycket bra.  
 
95 procent anser att läraren engagerat sig i deras lärande i ganska 
eller mycket stor utsträckning, och lika många anser att de själva 
engagerat sig i sitt eget lärande. Lika många uppger att de varit 
närvarande i ganska eller mycket stor omfattning på den 
schemalagda tiden, och 90 procent anger att de läst 
kurslitteraturen i ganska eller mycket stor omfattning och att 
informationen om kursupplägget varit ganska eller mycket bra.  
 
85 procent anger att kursinnehållet överensstämmer med 
kursplanen och lika många anser att kurslitteraturen varit till hjälp 
för deras lärande och att seminarierna varit ganska eller mycket 
bra. Vidare anser 80 procent att det varit en rimlig 
arbetsbelastning i förhållande till kurspoängen och lika många 
anser att fördelningen mellan olika undervisningsformer varit 
ganska eller mycket bra. 
 
86 procent anser att de uppnått kursens mål, och 95 procent anser 
att kursen som helhet varit ganska eller mycket bra, varav 75 
procent anger svarsalternativet mycket bra. 
 
Fritextsvaren domineras av positiv feedback, och fr.a. är 
studenterna mycket nöjda med läraren, som uppfattas som mycket 
pedagogisk, engagerad och inspirerande som föreläsare. 
 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

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

Kursen har genomförts på ett framgångsrikt sätt, och kan 
genomföras på liknande sätt nästa gång. 

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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