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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.

Utöver denna kursutvärdering, som fylldes i av 26 studenter, gjordes också en digital kursutvärdering. Den fylldes i av 21
studenter. Antal förstagångsregistrerade på kursen var 89. Båda undersökningarna redovisades och diskuterades vid ett
efterföljande kursmöte med lärare och studeranderepresentanter.

Båda utvärderingarna har i stora drag visat på samma resultat, nämligen att nästan alla studenter är nöjda eller mycket
nöjda med kursen (66%), eller finner den godtagbar (28,6%). En överväldigande majoritet av studenterna har också
deltagit på merparten av föreläsningarna (90,5% av de svarande har varit med på mer än 75% av föreläsningarna), och läst
större delen av kurslitteraturen (43 % av de svarande anger att de läst mer än 75 % av litteraturen; 38% har läst 50-75%).
Större delen av studenterna anger att de arbetat mycket (75 % anger att de arbetat 30 eller mer timmar/vecka varav 33%
arbetat med studierna uppemot 40 timmar i veckan eller mer).

Mer än 67 procent av studenterna har svarat att bemötandet från lärare och annan personal varit professionellt i hög eller
mycket hög grad. Angående kursens omställning till distansutbildning upplevde merparten av studenterna att
distansundervisning fungerade bra (28,6%) eller väldigt bra (38,1%). Av svaren framgår även att 28,6% anser att
distansundervisning fungerade till viss del.

Bland kritiska synpunkter finns bl.a. att några studenter har upplevt att det finns för många obligatoriska seminarier. Mer
vägledning inför PM-momentet önskats av flera och en viss kritik uttrycktes av några svarande beträffande tillägg till PM-
instruktioner som meddelats några dagar innan inlämningen. Tiden mellan PM-inlämning och PM-seminarium har upplevts
som för kort enligt några få svarande. Boken Avtalsrätt II fick en del kritik för att vara svårläst. 

Bland det som nämns som särskilt positivt är kursens struktur med föreläsningar och seminarier. De obligatoriska
seminarierna upplever de flesta som intressanta och lärorika. Kursens lärare fick beröm båda för att vara kunniga och bra
föreläsare och för att kontakt med lärarna gick snabbt och smidigt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I stort ger utvärderingen ingen anledning till förändringar av kursen, utan det är tvärtom viktigt att se till att allt som fungerat
bra också gör det i fortsättningen. Kritiken mot PM-instruktioner ska dock särskilt beaktas. Utöver detta ska litteraturlistan
ses över, särskilt böckerna Avtalsrätt II och Köprätt. Alla lärare kommer att få ta del av detaljerna i utvärderingen och se över
vilka detaljer som kan förbättras.

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


