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• Utlagd undervisningstid 
Totalt har undervisning skett med 54 timmar. Av dem har 28 timmar 
utgjort seminarieundervisning. Seminarieundervisningen har 
genomförts i fyra grupper, två på campus, två på zoom. 
 

• Examinationer 
Examination har skett genom hemtentamen via exia och obligatorisk 
närvaro vid seminarierna. Vid frånvaro har studenterna ålagts 
skriftligt kompletteringsuppgift. 
 

• Genomströmning  
Antal registrerade: 133 Studenter 
Antal examinerade: 84 studenter lämnande in ordinarie tentamen. 
Av dem underkändes 5 stycken. 5 studenter gjorde omtentamen.  

 
• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 

kurstillfället 
Lärsekvenser med självstudiematerial hade lagts till i Athena. Även 
inspelade filmer om lagtolkning hade lagts ut på Athena.  
 
Studenterna fick välja mellan seminarieundervisning på campus och 
zoom. En följd är att seminariegruppernas storlek varierar.  
 
 
 



• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
 
Momentet har utvärderats efter det att studenterna skrivit tentan. 
Antalet respondenter var 133 och 40 svarande vilket ger en 
svarsfrekvens på 30,08 %. Därutöver har ett kursråd genomförts med 
studeranderepresentanter. 
 
Av utvärdering framgår att studenterna överlag var nöjda med 
kursen och en majoritet anser att den motsvarar deras förväntningar. 
 
Kursen bestod av live-föreläsningar på zoom samt 
seminarieundervisning där hälften av grupperna hade undervisning 
campus och hälften på zoom. Studenterna följde liveföreläsningarna 
och var i huvudsak nöjda med det upplägget. Seminarierna var 
uppskattade.  

 
• Kursens styrkor enligt studenterna  

Flertalet uppger att arbetet i basgrupperna fungerat bra. Studenterna 
anger att upplägget med seminarium och föreläsningar fungerar bra 
och att rättsfallskompendiet ger konkreta exempel.  
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Några ansåg att tentan var krävande. Några studenter ansåg att 
kursboken var överflödig.  

 
• Lärarnas analys av kursens genomförande 

Kursens genomförande präglades av den pågående pandemin. 
Upplägget med föreläsningar live på zoom föll väl och antalet 
studenter som följde föreläsningarna var detsamma under hela 
kursen. Det finns en svårighet att ha undervisning på zoom som 
bygger på gruppvis deltagande. Det kan fordra tydligare 
instruktioner om hur uppgifterna ska redovisas och ordet fördelas 
mellan studenterna.  
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
 
När föreläsningar hålls på zoom  behövs någon form av avslutning 
som medför att brottet inte blir så tvärt. Det kan ske genom en 
avslutande session breakout-room, där studenterna uppmanas 
reflektera om vad behållningen med dagens föreläsning var.  Vidare 
så behövs klarare instruktioner för redovisning av 
seminarieuppgifter när undervisning sker på zoom. Om studenterna 
ska välja seminarietider behöver gruppstorlekarna anpassas så att de 
bli lika stora.  


