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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 49

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Det är 13 studenter av totalt 49 studenter som besvarat kursvärderingsfrågorna. Därför vågar jag som kursansvarig inte dra
allt för långtgående slutsatser från kursvärderingen. Kommentarerna från studenter som besvarat kursvärderingen är mer
tydliga men fortfarande svårt att veta hur representativa dessa kommentarer är sett till alla studenter i kursen.
Det som är positivt är att samtliga svarande studenter upplever att de kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra
förmågor som finns beskrivna i lärandemålen för kursen samt att studenterna anser att de blivit proffessionellt bemötta av
lärarna.
Det framgår dock av svaren att det är mycket stor skillnad på hur mycket tid som studenterna lägger ner på sina studier. Det
varierar mellan drygt 20 timmar till över 40 timmar i veckan. Vidare framgår av kommentarerna att flera studenter känt sig
stressade i första delen av kursen. Tempot uppfattas som högre i del 1 än i del 2.
I kommentarerna efterfrågas mer instruktion om hur studenterna ska "ta sig an" juridisk litteratur i början av kursen för att
hänga med på ett bra sätt. Många har aldrig läst eller studerat juridik innan. Slutligen vill flera studenter ha mer tid på
salstentorna.
Lillemor Brantefors/kursansvarig

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
En del kurslitteratur är uppdaterad dvs med nya upplagor.
Del 1 i kursen är på 4 veckor vilket är några dagar längre än under VT 2018 vilket innebär att del 2 är några dagar kortare.
Några ändringar i tid för salstentorna är inte aktuellt. Båda salstentorna är 3 timmar som tidigare.

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

