


















Sammanfattning Kursvärdering HT21 
 
Kursvärderingen baseras på 29 studentsvar. Statistiskt sett är det en låg svarsfrekvens. 
Detta har beaktats vid tolkning och utvärdering av enkätsvaren. En övergripande 
notering om kursen är att den till huvudsaklig del anges mycket väl fungerande med 
engagerade och kunniga lärare och tydliga förväntade studieresultat. Några moment har 
uppfattats mindre tydliga. Ansvariga lärare har vidtagit vissa åtgärder för att förbättra 
kursen i de delar som uppfattas som otydliga inför kursstart VT22.   
 
Övergripande kommentarer om resultat: 
Av de svarande anger en klar majoritet (ca 4/5) att de deltagit i mer än 80% av 
undervisningen och att undervisningen har varit ett stöd för att förstå innehållet i kursen.  
 
Denna termin har uppvisat en större diskrepans i svaren än vad som är vanligt. En 
huvudsaklig del av kursen uppfattas dock som mycket bra medan vissa brister i några 
delar påtalas av flera studenter. En delförklaring till diskrepansen i svaren kan t.ex. vara 
att kursen hållits online och att studenterna, av naturliga skäl, har olika goda 
förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet i utbildningen, delta i undervisningen utan 
att bli störd, känna trygghet i gruppen osv. En annan delförklaring kan vara att kursen 
nyligen fått delvis nytt innehåll. 
 
Av kursvärderingen denna termin framkommer vidare bland annat att en klar majoritet 
av de svarande studenterna upplever att kursen förmedlat kunskap om juridisk 
argumentation och metoder för lagtolkning respektive lagstiftning samt att de givits 
tillräckligt med tid för att förstå det de hade att lära in.  
 
Litteraturen har med något undantag fått god kritik och föranleder inga närmare 
kommentarer. Den undantagsvisa kritik som ändå framförts har noterats och kommer 
om möjligt att beaktas vid framtida revideringar.    
 
Kursens främsta styrka som den framgår av kursvärderingen och de svarande, är att 
lärarna generellt har ett stort engagemang och en mycket god pedagogisk förmåga. Det 
framgår även att studenterna överlag tycker att kursen är av hög relevans både rent 
praktiskt i och med att frågorna berör alla människor, och ur allmänbildande synpunkt. 
Av kursens påtalade svagheter kan nämnas att administrationen inte löpt på helt enligt 
plan. Det noteras bland annat att övergången till online-baserad undervisning och 
examination har orsakat ökad arbetsbelastning för såväl administrativ som 
undervisande personal. Kommentarer om ämnesområdets omfattning i förhållande till 
kursmålen har också förekommit. Vissa studenter har angivit att det varit svårt att ta till 
flera stora ämnesområden med var för sig särskild systematik. Om dessa kommentarer 
kan konstateras att ämnesområdet för kursen är stort men att kursen har bedrivits på 



liknande sätt under många år och att innehåll och pedagogik är upplagd specifikt i syfte 
att underlätta för studenterna att hantera detta. Det är en del av kursens mål att skapa 
denna förståelse. Några kommentarer har dock noterats särskilt och kommer att 
behandlas och diskuteras inför nästa termin, se nedan under åtgärder.  
 
Sammantaget ger de svar som inkommit en bild av att kursen som helhet betraktat 
upplevs välfungerande, att lärandemålen är klara och att examinationen motsvarar de 
angivna kraven och även kräver att studenterna tagit till sig och förstått kursinnehållet. 
 
 
Åtgärder inför kommande termin: 
 
Följande åtgärder införs inför nästa termin delvis på grund av de kommentarer som vi 
fått i kursvärderingen, delvis på grund av pedagogiska överväganden och de 
erfarenheter vi som lärare haft under kursens gång.  
 

- Tidsmässig ordning på gruppövningar och seminarieövningar kommer att ses 
över för att skapa en tydligare struktur och förenkla den ämnesmässiga 
förståelsen.  


