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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 23

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 81

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Anvisningarna inför den muntliga förhandlingen behöver ses över ytterligare så det blir tydligare vad
som förväntas av studenten. Tydligare beskrivning inledningsvis om kursens omfattning och syfte så
studenterna får en klarare bild av vad kursen omfattar och vad som förväntas under kursens gång.
Litteraturlistan ska ses över.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-04-29

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess, 12.0 hp (JPG008)
Kursansvarig: Per-Ola Wiklander





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Analysen baseras dels på denna universitetsgemensamma utvärdering, dels en särskilt genomförd Survey &
Report. Sedan förra tillfället har PM-anvisningarna reviderats, samt vissa upplagor av litteraturen uppdaterats.
Därutöver har ytterligare tydlighet eftersträvats vid kursstart för att beskriva kursen i sin helhet samt de olika
delmomenten. 

I fråga om de olika teman som kursen innehåller verkar detta ha fungerat bra och vara uppskattat. Något
moment har fått något sämre betyg och där får särskild uppföljning ske. Några kommenterar dock att det kan
gå snabbt från ett rättsområde till ett annat och att det kan vara svårt att hinna "plugga klart" ett ämne innan
nästa tar vid.

I fråga om specifikt PM-uppgiften är flertalet å ena sidan nöjda med uppgiften i sig och tycker den är
intressant och bidrar till lärandet. Å andra sidan kommenteras dock att anvisningarna - både de skriftliga och
muntliga - kan vara än tydligare samt att upplägget i sig kan slå olika mot olika grupper. Denna senare del
ska följas upp och utvärderas särskilt inför nästa år.

Att flera studenter upplever att de inte fått möjlighet att visa att de lärt sig det som framgår av lärandemålen
är en brist - möjligen kan det i viss mån hänga samman med att dessa även har tyckt att deras del/roll etc.
inom ramen för PM-uppgiften har varit oklar eller varit svår att fullgöra på ett bra sätt.

Viss litteratur har fått goda betyg, medan annan litteratur har fått ett något svalare mottagande.
Miljörättsboken har fått kritik - med tanke på att den inte hann reviderats (nu ny upplaga 2021 efter kursstart)
är det förståeligt. Med en uppdaterad upplaga torde den även fortsättningsvis kunna användas.
Lagkommentaren till kommunallagen har lästs av relativt få och det är fråga om det är form (tillgänglig
digitalt) eller form (lagkommentar) som gjort att färre studenter läst den.

Sammanfattningsvis är bedömningen att det principiella upplägget är ändamålsenligt och uppskattat, men att
det finns vissa moment/litteratur som bör utvärderas/ses över tillsammans med fortsatt arbete för att skapa
en bra PM-uppgift med tillhörande praktiskt upplägg inom kursens ram.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kurslitteraturen ska ses över tillsammans med ansvar/genomförande av de olika momenten på kursen.

PM-uppgiften ska återigen bli föremål för utvärdering/revidering - avsikten är dock att det grundläggande
upplägget ska kunna vara såsom det var denna kursomgång.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


