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2

Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I kursanalysen från HT20 noterades följande:
Eftersom kursen nu getts för första gången följer det naturligt att utvärdera innehåll och upplägg.
Framför allt
kommer upplägget på andra delen utvärderas och eventuellt förändras i en riktning där det juridiska
perspektivet löpande lyfts fram särskilt.
Kurslitteraturen kommer också att utvärderas och viss litteratur kommer beaktat den feedback som
getts i
utvärderingen med all sannolikhet att tas bort/bytas ut

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.
Kursen, som nu genomförts för andra gången, har i stort sett haft likadant upplägg som förra året. Utöver de
svar som kommit in genom denna universitetsgemensamma utvärdering har även en särskilt Survey&Report
genomförts där 9 av 16 studenter svarat.
Återigen är det en tydlig uppdelning i upplevelse av kursinnehållet, som hör samman med att kursen är
uppdelad i två huvudsakliga delar. Del två har även detta år genomförts gemensamt med socionomer och det
är framför allt denna senare del som studenterna upplever inte riktigt passar in och inte heller träffar dem
som juriststudenter specifikt. De uppgifter som genomförs under denna andra del ses i sig som värdefulla och
bra, men beaktat det som de har fått ta del av vid samläsningen med socionomerna ses det som svårt att
koppla ihop de examinerande momenten med det som faktiskt behandlats.
Upplägget med två tydliga delar som avslutas med tenta (del I) respektive större PM-uppgift, samt en
seminarieserie har i sig ansetts fungera bra.
Därutöver har viss kurslitteratur ifrågasatts.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Efter ännu en kursomgång med tydlig konstruktiv kritik mot vissa delar av kursen ska detta nu utvärderas
särskilt inför nästa kursomgång. Sannolikt kommer detta upplägg ändras på något sätt.
Kurslitteraturen ska återigen utvärderas och sannolikt blir det naturligt att ersätta viss litteratur beaktat de
ändringar som kan aktualiseras gällande kursupplägget/-innehållet i sig.

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

