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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Juridik distans 
Ladokkod: 

B1PJ2U 
Antal högskolepoäng: 

9hp 
Period (ex P1 2018): 

P1 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisprogrammet 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

68% svarsfrekvens vilket får anses som tillfredställande 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Samtliga studenter är Godkända på kursen efter två omtentamenstillfällen.  

9 studenter var underkända efter första tentamenstillfället. 

 

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 

Undervisningen 
62 % uppger att det stämmer helt att undervisningen varit till stöd för lärandet och 24% uppger 
att det delvis stämmer. 
Föreläsningarna har varit mycket bra och pedagogiska. 
Efterfrågar fler frågestunder. 
Studenterna efterfrågar fler seminarier och gärna i mindre grupper till exempel i basgruppen. 
 
Kurslitteraturen  
27% respektive 45% uppger att det stämmer helt eller delvis att litteraturen stödjer studentens 
lärande. 
Flera studenter skriver att de tycker att många av böckerna inte användes under kursen. 
 
Examinationen 
80% anger att examinationen helt eller delvis var till stöd för studentens lärande. 
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Kommentarer om examinationen som framkom var att man önskade fler seminarier där 
studenterna var aktiva och att kursen kunde kompletterats med en hemtentamen. 
Det fanns också några enstaka kommentar om att tiden för salsskrivningen var för kort 
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Hur kursen har forskningsanknutits 

Ej ställt frågan 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
Kursen upplevs som högst relevant och man ser hur kursen hänger ihop med bland annat 
statskunskapen. 
 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 
En bra variation av undervisningsmetoder där föreläsningar mixas med seminarier och 
frågestunder. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Man efterfrågar fler seminarier och fler möjligheter att ha en dialog med lärarna.  
Ibland lite kort framförhållning när det gäller seminarierna. 
Inspelning av föreläsningar som görs inför campusklasser upplevs som mer levande och 
engagerande. 

Eventuella förslag till förändringar 

Kursen delas upp i två delar och med två examinationer. 

 

Kursansvarig:  

Boel Dahleman 
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