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• Utlagd undervisningstid 
Totalt har undervisning skett med 58 timmar. Av dem har 28 timmar 
utgjort seminarieundervisning. Seminarieundervisningen har 
genomförts i fyra grupper. 
 

• Examinationer 
Examination har skett genom salstententamen och obligatoriskt 
närvaro vid seminarierna. Vid frånvaro har studenterna ålagts 
skriftligt kompletteringsuppgift. 
 

• Genomströmning  
Antal registrerade: 145 Studenter 
Antal examinerade: 97 studenter lämnande in ordinarie tentamen. 
Av dem underkändes 2 stycken. 6 studenter gjorde omtentamen.  

 
• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 

kurstillfället 
Tillskillnad mot föregående termin genomfördes seminarie-
undervisningen i fyra grupper istället för tre för att möta de ökade 
antalet studenter som går kursen.  
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 



Moment har utvärderats vid två tillfällen vid första tillfället var 
antalet svarande 20 och det andra tillfället var antalet svarande 19. 
Utöver det har ansvarig lärare genomfört ett kursråd med de tre 
studeranderepresentanterna under kursen.  
 
Av de skriftliga utvärderingarna framgår att studenterna i huvudsak 
var nöjda med kursen. 9 av 10 av de svarande anger de nöjda eller 
mycket nöjda med kursen och detsamma gäller frågan om 
ämnesinnehållet var relevant för att uppnå kursmålen. Flertalet 
studenter är  mycket nöjda med seminarieundervisningen.   
 
Vid det kursråd som genomfördes framfördes att studenterna gärna 
ville ha tillgång till quiz mellan föreläsningarna och även att läraren 
sammanfattade slutsatserna vid seminarierna. 

  
 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
Studenterna uppger att kursen varit intressant och bidragit till ett 
ökat intresse för rättsliga frågor. Det var vidare positivt med en 
kunnig och engagerad lärare. Flera uppger att seminarierna varit 
givande. Det upplevdes som bra med quiz och att läraren var snabb 
med att besvara frågor per mejl.   
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Föreläsningarna var i längsta laget och det hade funnits ett behov av 
sammanfattningar. Vidare kunde power-point bilderna vara fylligare 
och att språket vid föreläsningarna ibland var på en för hög juridisk 
nivå. Ett fåtal studenter har påtalat att tentamen var svår. 

 
• Lärarnas analys av kursens genomförande 

Kursen genomfördes med en intresserad och motiverad 
studentgrupp. Schemat var inte optimalt då det blev flera långa 
föreläsningspass som var informationsspäckade. Vidare hade ett 
antal lagändringar skett den 1 augusti 2019 som delvis ändrat 
rättsläget och gjort visst material som ingår i  kursen mindre 
relevant.  

 
• Slutsatser samt förslag till förändring 

Studenterna är genomgående nöjda med upplägget på kursen och av 
vad som framgår av den rapporterade arbetsbördan framstår den som 
väl avpassad. Läraren kommer att arbeta för att förbättra 
föreläsningsbilderna så att de blir tydligare.  
Utöver det kommer att nytt rättsfallskompendium att tas fram som 
återspeglar rättsläget efter 1 augusti 2019. 
 



Vi överväger införandet av ett ytterligare undervisningsmoment i 
mindre grupp som kan komplettera föreläsningar och seminarier och 
vara inriktat mot rättsfall och/eller rättsvetenskapliga artiklar.  


