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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 39

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 84

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Jag började min anställning på KaU sommaren 2020 och är kursansvarig för grundkursen i straffrätt från
höstterminen (2020). Jag har inte tagit del av någon kursanalys från föregående kurstillfälle. En lärare från kursen
har emellertid muntligt meddelat att studenterna haft synpunkter på kurslitteraturen (som i delar ansågs svår i
förhållande till de få veckor kursen pågick). Till denna termin har jag ändrat i kurslitteraturlistan; bl.a. har jag bytt
till ny obligatorisk lärobok straffrättens allmänna del. Den tidigare litteraturen rörande straffrättens allmänna del
utgör nu i stället referensmaterial.
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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.

Överlag verkar studenterna vara riktigt nöjda med kursupplägget och kursens genomförande. 33 st (av 39 besvarade
enkäter) ansåg att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå kursens lärandemål. En majoritet av de som besvarat
enkäten (14 i mycket hög utsträckning och 22 i hög utsträckning) ansåg att de haft möjlighet att visa att de lärt sig det som
uttrycks i kursens lärandemål. En majoritet av studenterna (32 i mycket hög utsträckning och 7 i hög utsträckning) ansåg
vidare att de under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt. 

När det gäller fritextsvaren framhålls särskilt undervisningen och lärarinsatserna i mycket positiva ordalag. Kombinationen
och mixen mellan föreläsningar och seminarier framhålls också i positiva ordalag. Likaså framhålls powerpoints och
kurslitteraturen som bra. 

Jag drar sammanfattningsvis slutsatsen att kursen har en mycket god grund att stå på till nästa kurstillfälle. Ett par
justeringar kommer dock att genomföras (se nedan).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det fanns förslag på att seminarierna borde vara obligatoriska men det fanns också studenter som tyckte det vara bra att de
var frivilliga. Och de sistnämnda verkar vara i majoritet. Jag ser inte skäl att övergå till obligatorisk närvaro.

Bland förslagen som inkommit som jag ämnar genomföra till nästa kurstillfälle är att ändra något i schemat så att
studenterna ges ytterligare tid att förbereda sig innan det första seminariet. Jag kommer vidare och justera valet av
övningsfrågor något till ett par av seminarierna och ta med ett par ytterligare frågor. Men glädjande att läsa är att många
studenter är nöjda med kursen ? och inte vill ändra på något:-)

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


