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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 30

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 98

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Skrivkurs föreslås införas redan under introduktionskursen och parallellt med denna kurs. Kontakt har tagits med
biblioteket, som ska ordna med mer omfattande skrivstöd.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.
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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 den här kursutvärderingen, som fylldes i av 30 studenter, gjordes också en manuell kursutvärdering som
sammanställdes av de studenter som var kursombud. Den fylldes i av 59 studenter. Båda utvärderingarna ger dock i stort
sett samma resultat. Antal förstagångsregistrerade på kursen var 98, men deltagande på uppsatsdelen och tentamen tyder
snarast på att endast 94 studenter varit aktiva under kursen.

Gemensamt för båda utvärderingarna är att större delen av studenterna anger att de både arbetat mycket samt varit på
merparten av undervisningen. (90 % anger att de varit på mer än 75 % av undervisningen och lika stor andel anger att de
arbetar mer än 30 timmar i veckan, över hälften t.o.m. att de arbetar mer än 40 timmar i veckan.)

En övervägande andel (66 %) av de svarande anger också att de läst mer än 75 % av litteraturen. Det är olika synpunkter
på litteraturen och den upplevs i huvudsak vara bra, men boken Kommunen och lagen får mest kritik (för att sakna
väsentligt innehåll och att vara svårläst).

En majoritet av studenterna (71 %) har upplevt kursen som stimulerande. En stor majoritet (80 %) anger också att de anser
att de kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som beskrivs i lärandemålen i hög eller mycket hög
utsträckning. Nästan lika många (74 %) anger också detta avseende angående de examinerande momenten.

Sammantaget anser 59 % att den sammantagna kvaliteten på kursen är hög och därtill ytterligare 34 % att den är
godtagbar (tillsammans 93 %).

Vid huvudtentamen direkt i slutet av kursen närvarade 85 studenter och 73 fick godkänt eller högre betyg. 89 studenter
hade dessförinnan klarat av minst godkänt på uppsatsdelen.

Kurskollegium med de i kursen verksamma lärarna har hållits, varvid resultaten av undersökningarna presenterats. Av
resultatet i de båda undersökningarna, tillsammans med vad studeranderepresentanterna framfört och lärarnas egna
erfarenheter, dras slutsatsen att kursen som helhet fungerar bra och att lärandemålen nås för flertalet studenter. Den största
skillnaden sedan föregående kurs är förbättringen av uppsatsernas kvalitet. Extraundervisningen, som föreslogs
föregående år och som införts i början av juristprogrammet, har således slagit väl ut. Det finns dock anledning att fortsätta
förbättringsarbetet, men också en möjlighet för studenter att delta i den individuella skrivträningen som ges via språklärarna
på biblioteket. I övrigt ska vi se över vilken litteratur som bäst lämpar sig för kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kurskollegiet ska överväga om viss justering av kurslitteraturen, särskilt i kommunalrätt, kan ske. I övrigt ska
återrapportering avseende skrivträningen ske till språklärarna, för att se hur den bäst bör utformas med ledning av de
erfarenheter som nu erhållits. Samtliga lärare ser också över i vad mån de olika momenten under kursen kan förbättras
ytterligare med ledning av de detaljsynpunkter som också framkommit i undersökningarna.

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


