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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen ges för första gången inom ramen för Juristprogrammet (termin 7), som en del av den
humanjuridiska fördjupningsinriktningen.

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 den universitetsgemensamma utvärderingen ovan har en kursspecifik utvärdering genomförts som
besvarades av nio studenter (tretton studenter gick kursen totalt).
Det övergripande omdömet för kursen får anses vara att den har varit bra och att studenterna i det stora hela
är nöjda med upplägg och innehåll. Det principiella upplägget med tre olika examinerande moment
(tentamen, seminarieserie, PM) har ansetts fungera bra. Beaktat att kursen haft ett tydligt tvärvetenskapligt
anslag, finns det dock vissa delar som har lyfts fram som sådana som skulle kunna förändras/förbättras.
Kursen är huvudsakligen uppdelad i två delar, där den första är mer konkret juridiskt inriktad (men med
tvärvetenskapliga inslag) medan den andra i stor utsträckning består av samläsning med socionomer.
Studenterna har framför allt haft synpunkter på den andra delen, där kritik som lyfts fram framför allt har rört
bristande koppling till juridiken och juristrollen. Å ena sidan är det ett tänkt syfte med den andra delen att få
en inblick i just socionomernas perspektiv och arbetssätt, å andra sidan finns det utrymme att fördjupa delar
även ur ett juridiskt perspektiv inom ramen för denna del av kursen.
Viss litteratur har också ansetts mindre bra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
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.

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

