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Projektets innehåll

- Omvärldsanalys (arbetsmarknadens behov)
- Hur gör andra?
- Möte med Oslo universitet
- Genomlysning av JUs grundkurser
- Utveckla läraktivitet som inspiration kring AI 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
1. Omvärldsanalys av vilka behov de arbetsgivare som är specifika for juristprogrammets studenter ser i fråga om kunskaper om Al och digitalisering hos jurister.2. Utarbetande av kursplaner och studiehandledningar till två nya fördjupningskurser som tillsammans med redan befintlig kurs skapar ett fördjupningskursspår inom Al och digitalisering kopplat till juridiken.3. insamling och sammanställning av information avseende hur dessa perspektiv tillgodoses på övriga juristprogram i Sverige.4. Studiebesök för tre personer vid Oslo universitet som är det universitet i Norden som har kommit längst inom detta område i Norden, samt redovisning och avrapportering för kollegiet avseende denna aktivitet5. Genomgång av samtliga grundkurser på juristprogrammet avseende hur Al och digitalisering kan integreras som ett moment på samtliga terminer, samt lämna förslag på hur detta kan ske. Löpande avstämningar sker med vicerektor for digitalisering, Amy Loutfi, samt övriga kontakter inom bl.a. informatik som vi har upparbetat. 6. Utarbetande av en läraktivitet (seminarium, föreläsning eller annat) som kan användas som pilot och som inspiration för kollegiet om hur man kan integrera Al och digitalisering med juridiken. Aktiviteten avrapporteras och redovisas for kollegiet



Hur göra andra?
- Ingen svensk juristutbildning har AI 
digitalisering som stråk
LU: Juridik och AI (7,5 hp) (G)
SU: Rättsinformatik (6 hp) (A)
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Presentationsanteckningar
I dagsläget har ingen av de svenska juristutbildningarna en genomgående profil med AI och digitalisering, i hela grundutbildningen. Men AI och juridik förekommer i viss mån på olika nivåer vid några av lärosätena. I Lund finns kursen Juridik och Artificiell Intelligens 7,5hp på grundnivå; Inom Stockholms juristprogram ges en obligatorisk kurs i rättsinformatik om 6hp på avancerad nivå. 



Genomlysning av juristprogrammet
- Vad ser du som den största påverkan inom ditt rättsområde, till följd av den ökande digitaliseringen i 

samhället?

- Hur har du integrerat detta i din nuvarande undervisning?

- Har du något konkret exempel på en läraktivitet som du utvecklat, med hänseende till 

digitaliseringen inom ditt område?

- Corona rivstartade digitalisering av undervisning för oss alla. Hur tänker du inför framtiden? Vilken 

pedagogisk utveckling ser du för din kurs, till följd av de erfarenheter du har gjort 2020?
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Law and…
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Inspirationsmötet med Oslo
CELL - Centre on Experiential Legal Learning

Presentatör
Presentationsanteckningar
CELL - Centre on Experiential Legal Learning. Var sitt starkaste minne från diskussionen?Dokumentation of Excellens – tidigare utvärderingare gett bra utslag vad gäller deras pedagogik.Forskningsbaserad undervisningPedagogisk modell – struktur. Från 2010 – går mot experiential learning methods. Assessment forms have developedCELL’s vision is the education of future lawyers who are better equipped for the workforce and have adeeper, relevant and critical understanding of law and its place in society.



Framtida steg – Utmaningar för ämnet

Gör studenter annorlunda?
Har vi pedagogiska lösningar på justeringen av studiematerialet?
Långsiktiga konsekvenser för ämnet?

• Stigande grad samstämmighet i urkund 
• Oförväntade och märkliga svar på ”våldtäktsfallet”  
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Law and…



Thank you!
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Presentationsanteckningar
More research is needed: From the meta-studies, there is at this point 1 consistent conclusion: there are still short-comings with regards to research methodology:Lack of coherent theoretical foundationsLack of consensus regarding terminology Lack Systematic evaluation of learning outcomes
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