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1. Har du uppnått kursens förväntade studieresultat efter 
genomgången kurs?
(Förväntade studieresultat: Visa kunskap om statsrättens centrala 
rättskällor och rättsprinciper, ha kännedom om statsrättens roll 
nationellt och internationellt, särskilt förhållandet till EU, visa 
förmåga att med hjälp av juridisk metod systematiskt, kritiskt och 
självständigt identifiera, formulera och bedöma statsrättsliga 
frågeställningar, inom givna tidsramar individuellt planera och 
genomföra en juridisk analys avseende en statsrättslig frågeställning
samt en fallövning (s.k. case), bedöma statsrättsliga frågeställningar
med hänsyn till samhälleliga frågor i övrigt)



Har du uppnått kursens förväntade studieresultat efter genomgången kurs?
(Förväntade studieresultat: Visa kunskap om statsrättens centrala rättskällor och rättsprinciper, ha kännedom
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juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och bedöma statsrättsliga 
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Ja, det anser jag.
Ja
ja, man fick ett bra helhetsperspektiv och förstår samband mellan olika områden
Ja
Ja i huvudsak, tycker att förhållandet till EU kunde lagts större vikt vid, detta gicks bara igenom på en föreläsning,speciellt 
med tanke på att det var en fråga på tentan.
Ja, det tycker jag. 
Delvis. Det har inte alltid varit helt tydligt vad som förväntas av oss studenter, då det varit sparsamt med återkoppling på 
uppgifter och begränsade möjligheter till att kunna öva på juridisk metod i ett statsrättsligt sammanhang i form av 
lärarledda seminarium där samtliga studenter ges möjlighet till att delta aktivt. Det har också varit svårt att veta exakt vad 
som förväntas beträffande PM-uppgiften - vilket ter sig lite märkligt eftersom PM-poängen är så pass avgörande för 
slutbetyget i kursen.
Skulle jag nog säga. 
jag tror det, beror på hur tentan går hehe
Jag är nöjd över vad jag lärt mig. Kunde redan en del om statsrätten men känner ändå att mina kunskaper fördjupats 
väldigt mycket. Lite oklart hur tentan gick men känner mig nöjd:)
Jag tycker att mina förväntningar uppfylldes. Tyckte dock att det var lite synd att övningarna på seminarium och 
gruppövninvar inte var lika öppna som frågorna på tentan var, då man lärde sig mycket som skulle lösas genom 
lösningsschema. 
Ja
Jag tror att jag har uppnått studieresultaten.
troligen
Ja
Hur vet jag det innan jag fått betyget? 
Det hoppas jag. Känner att jag lärt mig mycket nytt i alla fall!
Det tycker jag 
Ja.
Ja.
Ja
Delvis.
Ja i kunskap 
tror att jag fått in det mesta
I viss mån, dock kan inte hävda att åstadkommandet är tillräkligt fullständigt.
Vet inte än.
Det tror jag
Jag vet inte. 
ja
Ja
Vet ej, har inte fått resultat på tentan ännu
Nej tycker det varit svårt att förstå vad som krävdes
Till stort del.
Överlag ja.
Ja 
Jomen det tycker jag. 
Ja
vet inte om jag är godkänd än
Ja, till övervägande del.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kände inte att man fick visa alla kunskaper då både PM:et och tentan handlade mest om RF. Gruppundervisningarna och 
seminarierna var röriga och kände inte att man till största del fick varken svar på frågorna eller visade sin kunskap på alla 
områden. 
ja 
Det tycker jag.
vet ej
Ja
Ja,



2. Vad tyckte du om föreläsningarnas upplägg och innehåll?



Vad tyckte du om föreläsningarnas upplägg och innehåll?
Inbland något utdragna och aningen onödiga.
Mycket bra!
föredrar att inte ha inspelade föreläsningar, det gör det svårt att ställa frågor, möjligheten att ställa frågor skriftligt i 
efterhand tycker jag inte riktigt ersatte det tillräckligt
Att de flesta föreläsningar var förinspelade tycker jag var en nackdel. Att ha kursen på distans är svårt i sig och i och med 
att många föreläsningar var förinspelade förlorade man kontakten med universitetet, lärarna och kursarna ytterligare vilket 
enligt min uppfattning försvårade arbetet på distans.
Bra. Haft hög standard. 
Jag tyckte att det övergripande upplägget var väldigt bra, gillade föreläsningarna och att de var förinspelade så att man kan 
kolla dem flera gånger för att verkligen nöta in kunskapen. 
Jag tycker att upplägget med förinspelade föreläsningar har fungerat toppenbra. Det har möjliggjort att man själv kunnat ta 
del av föreläsningar på en tid och på ett sätt som passar en själv. Det är extra viktigt i tider som dessa då det är 
distansundervisning. Jag uppskattade de förinspelade föreläsningarna väldigt mycket, och anser personligen att det borde 
vara standard på samtliga kurser med föreläsningar som finns tillgängliga på Athena, under distansundervisning. Dock hade 
man kunnat schemalägga seminarium så att de sammanföll med föreläsningarna på ett mer naturligt sätt. Att köra samtliga 
föreläsningar på en gång för att sedan köra alla seminarium därefter blir lite stressigt, jag skulle ha önskat en större 
utjämning.
Jag tyckte att majoriteten av det var bra med både förinspelade och live. Live är dock att föredra för att kunna ställa frågor. 
väldigt bra 
Föreläsningarna var bra, bra med kombination av pp och prat även om vissa var lite monotona i rösten när de pratade så det
var inte så exalterande.
Jag tyckte att föreläsningarna var bra! Jag gillade att de flesta vara förinspelade med bra powerpoints.
Bra 
Jag tyckte att föreläsningarna var bra. Jag tyckte att det var bra att de fanns inspelade.
för tätt inpå varandra. vi hade nästan ingen undervisning under 1 månads tid
Föreläsningarna var bra, men man borde ha de i anknytning till relevanta seminarium istället för att ha alla föreläsningar 
under vissa veckor. 
Bra att man kan lyssna i efterhand, ladda ned och ställa frågor om man tittade online! 
Det var bra, jag gillade att det var uppdelat först föreläsningar och sen seminarium.
Jättebra! Toppen med förinspelade föreläsningar. Man får ut mycket mer av dem då möjlighet finns att titta på dem flera 
gånger i lugn och Ro.
Bra. Jag föredrar dock alltid om det finns en PowerPoint till föreläsningen eftersom jag tycker det är lättare att lära mig 
informationen då.
Skönt att de var förinspelade så att man kunde välja när man skulle titta på dem.
Eftersom allt kom i början var det svårt att hålla uppe allt under kursens gång, däremot var det väldigt bra med 
videoföreläsningar.
Det är inte bra att alla föreläsningar kommer direkt efter varandra och sen får man inte bearbeta de olika områdena för sig, 
det känns inte som ett bra sätt att lära sig något på. Dock bra att mycket var förinspelat så man kunde gå tillbaka innan 
seminariet osv! 
Bra! Skönt med videoföreläsningar som man kunde se i egen takt
Det är både bra och dåligt. Det är lättare att närvara på föreläsningar som sker live. Men föreläsningar som är inspelade kan 
man se när det passar och flera gånger det förekommer heller inte störningar. Jag tror dock att föreläsningar live ger mer för
den som lyssnar.
I allmänhet, vällstrukturerarde och informationsmässiga.
Helt ok.
Mycket nöjd med upplägget av inspelade föreläsningar, även om det finns en risk med att det känns lite frånkopplat att bara 
titta på inspelningar så här när man pluggar på distans så var det en stor fördel att man kunde se på dem flera gånger. 
Optimalt vore om de var live men spelades in ordentligt.
Jag tyckte upplägget var lite svårt att följa och det var för få seminarier och gruppövningar för att hinna diskutera allt. 
Tyckte om att de var förinspelade till stor del. Hjälpte vid repetering inför tentamen väldigt mycket.
Mycket bra!
De flesta hade ett väldigt bra upplägg. Det var framför allt bra att de var förinspelade, för då kunde man gå tillbaka till dem 
under senare tider och kolla om.
Helt okej, lite otydliga
Alla föreläsningar borde varit live då förinspelade föreläsningar ofta blir för opedagogiska. 
Föredrog förinspelade föreläsningar.
Väldigt bra föreläsningar, bra användning av tekniska hjälpmedel så som powerpoint var mycket effektit för min inlärning 
och för att kunna i förhand, utöver läsning ha ett hum om vad som skulle behandlas och det gjorde allt lättare att följa och 
att gå tillbaka till i efterhand 
Tråkigt att så många föreläsningar var förinspelade, även om de var bra på det sättet att det gick att pausa och spola 
tillbaka om det var något man ville höra igen eller hade missat. 
Bra att mycket var förinspelat. 
mycket lärorikt 
Mycket bra med de förinspelade föreläsningar. Förinspelade föreläsningar med ppt blir oftast lättare att lyssna på. 
Bra
De var bra, finns både för och nackdelar med att många är förinspelade. Fördel är arr man själv kan bestämma när man ska 
se på dem och kunna pausa men en nackdel som jag upplevde var att det var svårare att koncentrera sig och hålla fokuset 
under tiden, de kändes längre än vid live föreläsning. 
Överlag tycker jag att det var bra
Jag gillade innehållet och upplägget med både föreläsningar, seminarium och gruppundervisning. 
Mycket bra. Jag saknade mer support avseende PM. Jag ville satsa på högsta betyg och fick enbart 4. Ingen att fråga, ingen 
att bolla med.
Bra. 
bra,
Jag tyckte att föreläsningarna var väldigt bra, och det var skönt att de flesta föreläsningarna var förinspelade, i och med att 
man då kunde välja själv i vilken takt man skulle se de. 
De förinspelade föreläsningarna var toppen. Bra innehåll generellt. 



PM-föreläsningen, när jag jämför den med den som CC har i sitt uppsatsmoment, håller inte tillräckligt hög kvalitet för att 
kunna användas i undervisningen för så pass nya studenter det handlar om. Delvis upplever jag utbildningen som 
högtravande och icke-inkluderande iom att det är första halvåret på universitet.
Jag tycker att det har varit bra, i sin helhet.



3. Vad tyckte du om seminariernas upplägg och innehåll? Denna 
fråga innefattar case och rättegångsspel.



Vad tyckte du om seminariernas upplägg och innehåll? Denna fråga innefattar case och rättegångsspel.
Gillade allt.
Mycket bra!
bra, lagom svårighetsgrad och kul att jobba tillsammans i grupp
Jag upplevde kursens seminarier som relativt spretiga. Hade varit bättre med lärarledda seminarier för att lättare kunna 
ställa frågor och få direkt feedback så att uppgifterna blir mer utvecklade. 
bra. Men informationen kring rättegångsspelet kunde varit bättre. Fick information på introduktionen att det skulle vara ett 
rättegångsspel, men annars var det dåligt med info. Hade ingen aning om att det skulle vara inlämning t.ex. utan den 
informationen fick man leta fram själv, kanske bra att göra ett anslag om detta i framtiden så informationen går fram till 
alla. 
Jag uppskattade caset och rättegångsspelet väldigt mycket och tyckte de var givande för kursens mål. Jag tyckte att 
seminarierna hade varierande kvalitet och generellt inte höll riktigt den nivå jag förväntade mig för att lära mig så mycket 
som möjligt.
Vissa seminarium var väldigt stressiga och det kändes inte riktigt som att vi gick in på djupet under dessa seminarium. Det 
var ont om tid och överlag svårt att komma till tals. Jag uppskattade dock de seminarium (inkl. case) där vi gavs möjlighet 
att delta aktivt - alla är inte framfusiga nog att man vågar ta ordet via zoom och därför är upplägget med break out-rooms 
mycket mycket mycket bättre! Då ges samtliga studenter möjlighet att aktivt diskutera och argumentera och det här ökar 
enligt min mening inlärningen något enormt.
Bra. 
case och rättegångsspel var roligt och gav variation.  
Seminarierna kunde ha varit mer inriktade på tentamensinnehållet. Case-uppgiften var ganska tråkig eftersom det handlade 
om EKMR som vi redan hade tagit på europarätten, så det var ju lite tråkigt och repetativt.
Det bra bra, men blev inga direkt djupare diskussioner vilket var litesynd eftersom att det verkade vara viktigt till tenta 
frågorna. 
Bra
Seminarierna var bra. Framförallt rättsstatseminariet. Rättegångsspelet var väldigt lärorikt. Caset var ungefär som ett 
seminarium.
dåligt. vi behöver mer lärarledd tid
De lärarledda var bra men tycker inte att det var bra att ha såna som inte var lärarledda då de inte gav någonting. 
Rättegångsspelet var otydlig och hektisk, lite mer tid behövs för att kunna komma till tals utan stress. Att arbeta i två 
storgrupper är dock icke produktivt alls. 
Det var också bra! Strukturerat.
Också bra upplägg. Bra att två endast var inlämningsarbeten. Enda önskemålet hade varit att få svarsmallar för dessa i 
efterhand. 
Case-redovisningen tyckte jag var mycket bra både till upplägg och innehåll. Rättegångsspelet tyckte jag var bra till 
innehållet, men upplägget hade kunnat förbättras. Det var mycket svårt att förbereda en sådan relativt stor uppgift i sådana 
stora grupper när undervisningen sker på distans. Det var enligt mig tydligt att kvalitén av arbetet påverkades av detta. I 
sådana stora grupper på distans var dessutom mycket lätt för flera att inte bidra överhuvudtaget.  
Bra och kul med olika professorer. 
Seminarium var bra förutom de som var lärarfria.
Tycker de va jättedåligt att vi hade två ”seminarium” utan lärare där man inte kunde gå igenom frågorna. Vissa saker vi 
arbetade med kändes inte heller särskilt relevant inför tentan?
Roliga, dock lite mycket tid att förbereda sig på caset vilket gjorde att läraren ibte fick lika lång tid att gå igenom
Det har varit bra. Mycket som hände i början. Men ändå bra upplägg med föreläsningar som passade bra in med övriga 
gruppövningar/seminarier. Rättegångsspelet tyckte jag fungerade smidigt. Problemet är ju grupperna men detta hade även 
varit problem om det förekommit live. Det finns alltid några som gör mindre eller inte har samma ambitioner. 
Instruktionerna var ofullständiga, fick känslan att dessa uppfattas inte som de förväntas att göras.
Helt ok.
Minns inte jättemycket av alltihop men jag minns inte att jag klagade.
Jag tyckte de var för få och för korta, så det gick inte att diskutera allt. Dessutom hann inte alla vara med i diskussionerna. 
Alltför stora grupper i rättegångsspelet. I min grupp så var det kanske 20% som tillförde något.
Bra struktur och relevant information.
Det var kul och intressant. Det kändes dock konstigt att rättegångsspelet var baserat på EDMR igen. Hade varit kul att få ett 
lite mera annorlunda scenario än det vi fick under Europarätten.
Intressant och lärorikt
Seminariumen var mer eller mindre bra och inte alltid förberedande för tentans innehåll, specifikt i förhållande till kritiskt 
tänkande. Rättegångsspelet och caset var däremot mycket bra utförda.
Seminarierna var mestadels givande och case-seminariet fungerade väl. Informationen om att förberedelser inför 
rättegångsspelet skulle lämnas in vid ett visst datumkan borde varit tydligare exempelvis genom en uppgift i Athena. Flera 
personer missade informationen som fanns i dokumentet. Samarbetet mellan flera basgrupper var svårt att koordinera.
Seminarium tyckte jag inte jättemycket om. Gruppundervisningarna gav mer och jag upplevde att jag lärde mig mer av det. 
Caset var bra eftersom det som behadlades där även togs upp på tentamen. Rättegångsspelet mycket lärorikt
De var bra, roligt med rättegångsspelet! Seminarierna var till största del bra, vissa var mindre bra. Speciellt de där man inte
hade kontakt med sem-läraren var mindre bra. 
Bra att det inte var för mycket seminarier. Mer tid för eget arbete. 
bra, roligt och spännande 
Case-seminariet var intressant och det funkade bra med grupparbetet. Rättegångsspelet var ok, gruppen var lite väl stor och
arbetet blir lite ojämnt fördelat.
Rättegångsspelet var sämre upplagt då det var väldigt svårt att få hela gruppen engagerad, vi var 3-4 personer som gjorde 
allt jobb
Alla lärare valde att lägga upp seminariumen olika men något jag upplevde som en fördel när det var på distans var att 
läraren delade ut ordet till en specifik grupp, ledde till att diskussionen enklare kom igång. 
båda var väldigt givande och intressanta
Bra innehåll. Jag hade dock uppskattat fler seminarium och färre gruppundervisningar..
Bra, intressanta och aktuella ämnen fångar vårt intresse och uppmärksamhet. Bra gjort! De flesta lärare var duktiga på att 
fånga svagheterna. Vad gäller rättegångspelet, jag saknade mer tid för diskussion med lärare efter domslutet. Hon gav oss 
typ 10 min. Hon hade intressanta och relevanta saker att säga men tiden räckte inte.
Seminarierna upplevde jag röriga. När det väl var lärarlett fick man inte riktigt svar på sina frågor och när det var lärarfritt 
med inlämningar fick man inga konkreta svar på frågorna eller om man hade tänkt rätt eftersom det var väldigt kort 
feedback. Caset och rättegångsspelet var väldigt bra.  



ingen förklaring till hur rättegångsspelet skulle genomföras och instruktionerna var inte tillräckligt tydliga. Var väldigt oklart 
vad som skulle förberedas, hur rättegångsspelet skulle gå till och vad som förväntades av oss. Förväntade mig mer stöd 
innan/vid förberedelsen av rättegångsspelet.
Jag tyckte seminariernas upplägg var bra och intressanta.
Generellt bra, speciellt bra med användningen av breakout rooms på zoom.
Bra. Svårigheterna att samverka över distans var påtagliga med gruppmedlemmar som föll bort, inte meddelade frånvaro, 
inte meddelade avhopp, inte la ett uns krut på studierna med mera.
Case:t anser jag kunde vara lite mer genomarbetat än något mer utförliga instuderingsfrågor. Det vore roligare med större 
och öppnare frågor som manar till diskussion, men då kanske det blir en fråga om tidsbrist? et var ganska besvärligt att 
samla och arbeta i så stora grupper till rättegångsspelet.



4. Vad tyckte du om gruppundervisningens upplägg och innehåll?



Vad tyckte du om gruppundervisningens upplägg och innehåll?
Gillad särskilt denna del av undervisningen. Också den mest givande, samt bra lett av alla lärare.
Mycket bra.
.
De gav mer kött på benen och klargjorde många frågetecken. De gav mer än seminarierna. 
Bra i sin helhet. Var lite jobbigt med så stora grupper då inte alla vågar prata inför så många. 
Jag tyckte frågeställningarna var lärorika att svara på i grupperna, men att det inte riktigt kändes som man fick tillräckligt 
med guidning kring vad som var rätt/hur man kan tänka när vi väl gick igenom det med lärarna för att dubbelkolla att man 
förstått det rätt.
Jag ingick dessvärre i en grupp som inte var intresserade av att delta i någon gruppundervisning, därför kan jag inte uttala 
mig om det här. Det borde göras obligatoriskt nästa gång, så att man inte behöver missgynnas för att man hamnar i en 
grupp som inte avser att delta på ett fullgott sätt.
Tyckte det var för lite tid att hinna gå igenom alla frågor utförligt. 
väldigt bra
Det blev lite hopkok och hektiskt när man skulle svara på många frågor under kort tid. Även om man inte behövde svara på 
allt kändes detta lite tråkigt, och det vore bättre om folk primärt tilldelades vissa frågor att fördjupa sig i.
Det bra bra, lite oklart ibland vem som skulle svara osv. Det blev mer arta bara följa lösningsschema och se till att man hade
fått med rätt lagrum. Vilket är bra, men kanske inte så givande att träna på till förhållande att det inte skulle vara några 
case/uppgifter som går att lösa via lösningsschema. 
Bra
Gruppundervisningen var också bra. Bra fördjupning i de olika delarna.
dåligt. hamnade i samarbetsovilliga grupper
Bra. 
Gruppövningar borde inneha obligatoriska moment tto rättsfall sammanfattning. Procrastinerare missar väldigt mycket 
undervisnings tid. 
Tror inte jag var med på dem.
Också bra. Även här hade ett önskemål varit att svarsmallar lades upp efter gruppundervisningarna.
Bra.
Gillade inte så jag bara på en. 
Bra upplägg här. 
Detta var bra! 
Bra
Det var bra. Fin uppvärmning som jag tyckte gav många bra tips i hur man kan tänka och i vilken ordning man bör utreda 
saker.
Vad som gäller uppgifterna finns ingenting särskilt att beklaga, däremot feedback... alltså det vore bra att få en sådan.
Vet ej.
Jag uppskattade dem mycket, det kändes skönt med en mer hands-on introduktion som inte krävde jättemycket 
förberedelse.
Jag tyckte den var bra, men det var lite konstigt att de låg före de flesta föreläsningar. 
Den var bra.
Bättre frågor än på seminarierna. 
Det var frivilligt, vilket var bra, så folk som inte kände för det skulle tvingas till det. Att det överhuvudtaget var ett val var 
utmärkt, då det påminde om seminarier på många sätt.
Inte så bra, otydligt vad som skulle göras och vad som var rätt svar och inte. 
Mycket bra och informerande! Man lärde sig mycket, mer än seminariumen.
Gillade konceptet med arbete kring tidigare tentafrågor. Skulle önska att undervisningen blev mer metodorienterad och att 
den inte i lika hög utsträckning byggde på att studenterna ställde frågor. Gruppundervisningstillfällena låg relativt tidigt i 
kursen och nära varandra. De behandlade även olika ämnen. Jag upplevde därför stundtals att jag saknade de kunskaper 
som krävdes för att fullt ut kunna tillgodose mig informationen.
Lärde mig allra mest under gruppundervisningarna, de var mycket bra. 
Tog ej del av den. Inte nödvändig.
Deltog inte
såg ingen större skillnad på seminarium och gruppundervisning
bra
Kändes väldigt grundläggande, kunde fördjupat mer
Bra tillfälle att öva och gå igenom frågor men upplevde att det ibland var för många mindre frågor och att det inte blev så 
mycket diskussion, främst besvaring. Hade varit intressant med en diskussion i helklass där läraren gick igenom olika 
perspektiv och hur man kan se på det.  
varierande beroende på vilken lärare som höll i den, ofta var det dock stressigt ibland hann vi inte gå igenom alla uppgifter 
och jag hann inte heller ställa vissa frågor
Det var bra innehåll men för många frågar så hann aldrig gå igenom alla. Lite rörigt med så många personer också.
Mycket bra. Ni har gjort ett bra jobb. Jag känner vi har lärt oss mycket om mycket. Dessutom och MYCKET viktigt: Ni har 
anpassat ämnen till aktuella händelser. 
Gruppundervisningarna upplevde jag också väldigt röriga. Ibland delades man in i break out rooms och endast diskuterade, 
men eftersom det var studenter så visste ingen om det egentligen var rätt. Lärarna upplevedes emellanåt väldigt flummiga 
och gav inget konkret svar eller endast läste paragrafer och ingen tolkning på dem. 
skedd för tidigt under kursen, innan man han läsa och smälta allt material som gruppunvervisningen rörde. 
Mycket bra.
-
Mycket bra, den lärare jag hade var entusiasmerande och ansträngde sig för att göra undervisningen personlig trots distans.
Jag tyckte det var bra.



5. Hur tycker du att den digitala undervisningen fungerade?



Hur tycker du att den digitala undervisningen fungerade?
Bra
Mycket bra, ni gör det bäst och de andra kurserna borde lära av er.
.
Sådär. Se ovan om föreläsningarna. 
Väldigt bra! 
Jag tycker det har fungerat mycket bra! Över förväntan!
Föreläsningarna fungerade bra. Seminarium mindre bra. Seminarium som inte är lärarledda är ingen höjdare överlag, 
speciellt inte om man har en grupp som inte ens avser att delta.
Eftersom jag inte har något att jämföra med skulle jag säga det fungerade bra. 
jättebra
Jag tycker att det överlag fungerade ganska bra. I synnerhet de förinspelade föreläsningarna funkade bra och man kunde 
kolla i sin egen takt. Seminarierna blev ju inte riktigt så dynamiska med zoom, men det var nog ofrånkomligt.
Jag tycker att den fungerade bra. Det var bra uppdateringar på Athena och enkelt att få tillgång till materialet.  
Bra 
Bra. Jag trivs med digital undervisning. Tråkigt med digitalt rättegångsspel, men det fungerade väldigt bra utifrån 
förutsättningarna.
sådär. bra att man inte behöver åka fram och tillbaka men man har ingen kontakt med lärarna
Bra. 
Jag är trött på att studera på distans. Det var svårt att tvinga sig till läsning pga social isolering. 
Det fungerade bra, lite från studenternas sida kändes det dock som att alla inte riktigt hade koll på hur digital undervisning 
fungerar (stänga av micken under föreläsningar osv.)
Den har fungerat jättebra. 
Smidigt och bra, bortsett från rättegångsspelet. Själva presentationen av samtliga uppgifter fungerade dock mycket bra 
digitalt, även rättegångsspelet.
Bra, men det blir tråkigare för jag kan inte fokusera lika bra på zoom. 
Det som var bra med digitala var videoföreläsningar så man kunde ta det i sitt egna tempo.
Helt ok! Bra med videoföreläsningar. Kommer aldrig va lika bra som i fysiskt men bättre än förväntan! 
Bra ändå
Den har fungerat bra. Lite struligt i början innan värden för mötet hittade alla funktioner. Jag är supernöjd med 
digitalundervisning. Man börjar känna igen övriga studenter och har skapat kontakter med övriga trots att man inte träffats 
fysiskt.
En enda sak - ger de som för undervissning rätt att stänga av alla. Så jobbigt det här.
Bätrre än förra kurserna
Jag tycker det fungerar bra för mig.
Pga de få seminarierna och de förinspelade föreläsningarna så kändes det mer som att plugga helt själv. 
Det fungerade bra så länge det inte var något teknikstrul.
Jag tycker att det här utan tvekan är den böst administrerade kursen hittills på programet. 
Den digitala undervisningen, och då tänker jag specifik seminarier och gruppundervisning, är krånglig, och på många sätt 
dålig, då det ofta krånglar med uppkoppling och ljudkvalité. På samma gång gör det utbildningen mera lättillgänglig, vilket 
är bra.
Svårt att koncentrerar sig
Relativt bra, men för mycket förinspelade föreläsningar.
Den digitala undervisningen fungerade mestadels bra förutom då nätverksproblem uppstod.
Relativt bra men upplever att vi inte fått mycket stöd alls pga distansen vilket är synd. 
Tycker ändå den fungerade bra, med tanke på omständigheterna. Var vissa lärare som hade dålig uppkoppling vilket gjorde 
det svårt att höra och hänga med. Men de allra flesta var bra och fungerade på ett smidigt sätt. 
Fungerade bra. Har dock ingen referenspunkt. 
helt ok, jag föredrar att vara på plats men under rådande omständigheter kan vi inte få den lyxen tyvärr. Tycker den 
rådande situationen har hanterats på ett bra sätt men många kloka lösningar. 
Mycket bra.
Förhållandevis bra
Bra men ibland kunde det vara svårt med diskussion, ingen som sa första ordet om de inte tillfrågades. Kunde vara problem 
med att folk ovetandes hade på mikrofonen, störde väldigt mycket. 
överlag bra
Generellt sett funkade allt bra digitalt.
Super bra. Bättre än väntat. Däremot kan jag inte neka att jag saknar de informella stunder då vi alla kan prata både med 
läraren och sinsemellan, kommentera och ställa frågor i korridoren.
I den här kursen tyckte jag pga ovan att det inte fungerade jättebra. 
överlag bra, speciellt momented med Hedvig men rättegångsspelet fungerade oerhört dåligt, kändes inte alls lärorikt. 
Toppen.
Det har fungerat väl! Inga större svårigheter, utan det har varit upplagt på ett rimligt vis.
Både bra och dåligt. Vissa lärare måste förstå att det här med att läsa innantill från en powerpoint och inte kommunicera 
med den virtuella föreläsningssalen är, ja, dött, förlegat, inte pedagogiskt aktuellt.
Väldigt bra. Samtliga lärare är duktiga och ambitösa.



6. Anser du att något moment t o m blev bättre digitalt och i sådant 
fall vilket?



Anser du att något moment t o m blev bättre digitalt och i sådant fall vilket?
Caset och rättegångsspelet
Jag tror att detta ska behållas som ett komplement till vanlig undervisning, det är verkligen mycket bra att kunna gå tillbaka
och lyssna och kunna stanna och återkomma igen och igen.
.
Enklare att få till möte med stor grupp, som till rättegångspelet. Men samtidigt väldigt svårt att kommunicera i så stor grupp
på zoom, så både och.
Förinspelade föreläsningar funkade jättebra, väldigt skönt att kunna pausa och spola tillbaka och se föreläsningen igen om 
man så skulle vilja.
Föreläsningarna och att de var förinspelade i många fall så att man kan kolla dem flera gånger och verkligen lära sig allt 
samt inte bli störd av andras frågor under föreläsningens gång.
Föreläsningarna. 
Eftersom jag inte har något att jämföra med, är det svårt att svara på. 
föreläsningar; att man får ta det i sin egen takt. 
Föreläsningarna blev nog bättre.
Svårt att veta, men jag gillade att de flesta föreläsningar var digitalt då det blir lättare att pausa, anteckna och hänga med
Inspelade föreläsningar är myxket bra då man kan pausa, spela tillbaka och se den senare om man jobbar eller är sjuk 
Jag föredrar digitala föreläsningar. Tycker också att digitala gruppövningar är bra.
föreläsningar
Nej
Att man kan lyssna på föreläsningen i efterhand och även ladda ned. 
Föreläsningarna! Gillade att de var förinspelade, för då kan man styra upp studerandet lättare.
Föreläsningarna i synnerhet är betydligt bättre att ha digitalt än på plats. Men även seminarierna har funkat väldigt bra 
digitalt. 
Jag kan inte jämför med hur det hade varit i verkligheten, men jag tycker att föreläsningarna har fungerat bra digitalt.
Nej.
Gillar att man kan se om föreläsningar i efterhand då det var förinspelat, om man skulle missat något eller ha svårt att förstå
vissa saker. 
Att man kan gå igenom föreläsningar även i efterhand i och med att det är inspelat! Jätteskönt om man skulle ha svårt att 
hänga med!
Föreläsningarna i videoformat var väääldigt bra 
Jag anser att alla moment ä bra digitala. Är småbarnsförälder så det frigör mer tid att slippa pendla, friare upplägg att kunna
zooma med sina grupp inför uppgifterna. Det som blev lite knas med förinspelade föreläsningar var frågestunden efteråt. 
Live har man mer möjligheter att reda ut oklarheter. Nu var föreläsningarna väldigt tydliga men just att det sker i anslutning
till och i interatktion med personen. 
Inspelade föreläsningar kanske, fast svårt att säga - ingenting att jämföra med.
Vet ej 
Jag har inget att jämföra med.
Tyvärr inte. 
Jag gillade att föreläsningarna var digitala och förinspelade.
Tentamen. Det är mindre press att sitta hemma i en lugn och trygg miljö och skriva.
Föreläsningarna. I alla fall de flesta av dem. Som sagt var det väldigt bra att kunna gå tillbaka till dem när man än ville, och 
attan kunde stoppa etc.
Jag har inget annat att jämföra med så det är svårt att säga. 
Nej.
Bra att det gick att lyssna på föreläsningarna i efterhand.
Det är smidigt att kunna logga in och göra allt man ska dvs med gruppundervisningar digitalt, det sparar mycket tid vilket 
jag inte har något emot. 
De flesta var demsamma. 
Ingen åsikt. 
Det är lättare att träffas med seminariegruppen. Alla har olika liv och det kan vara svårt att hitta en tid alla kan träffas. När 
eventuella restider inte behöver beaktas blir det lättare att hitta en tid alla kan "träffas"
Föreläsningar, speciellt de förinspelade, t e de om medborgarskap. Det är smidigt för inlärningen att kunna lyssna igen. När 
lärarna spelar in föreläsningar i förväg har de oftast bättre fokus och det blir enklare att lyssna. Det borde dessutom vara 
ekonomiskt i längden med förinspelade. Att det sedan fanns tillhörande frågestund till föreläsningar var mycket 
välgenomtänkt, även om jag själv inte ställde frågor uppskattade jag att möjligheten fanns. Bra användning av lärarresurser
med avsatta frågestund så att alla studenter hör allas frågor.
Svårt att svara på då vi bara har studerat digitalt hittills 
Nej. 
svårt att avgöra då vi inte haft någon undervisning på plats, men förinspelade undervisningar är bra då man kan välja tempo
och pausa och gå tillbaka om man missar något, dock är det svårare med frågor då därför är det dock bra att det funnits 
möjlighet att ställa dessa efteråt
Föreläsningar. Lätt att följa med och anteckna när man kan pausa och spola tillbaka.
Jag har svårt att välja ett enda moment. Det har varit utmärkt att ha möjlighet att lyssna tom. fler gånger på samma 
föreläsning. Jag tycker man ska absolut överväga ha inspelade föreläsningar på Athena i framtiden.
Nej
ja, vissa föreläsningar. 
Ja, alla föreläsningar både live och förinspelade, gruppövningar och seminarier. 
Case-seminariumet, detta pga breakout rooms
Förinspelade föreläsningar, wow. Så ska det se ut. 
Nej, jag föredrar fysiska möten.



7. Finns det något moment du anser kan fortsätta vara digitalt 
framöver och i sådant fall vilket?



Finns det något moment du anser kan fortsätta vara digitalt framöver och i sådant fall vilket?
Caset
Föreläsningarna kan absolut vara digitala. 
möjligtvis någon föreläsning om det samtidigt finns möjlighet att ställa frågor direkt
Ja i så fall föreläsningar, men inte om de är förinspelade.
Förinspelade föreläsningar. 
Föreläsningarna.
Föreläsningarna. Förutsatt att de är förinspelade/läggs upp på Athena i efterhand.
Frågestund, gruppundervisning
jättebra att föreläsningarna är digitala så man kan kolla om på dessa vid behov. 
Vissa föreläsningar men INTE seminarier
En del föreläsningar :) 
Inspelade föreläsningar 
Föreläsningar och gruppövningar
föreläsningar
Pm
Jag tycker att det är ok med viss distansundervisning, men det är bra att varva med studier på campus. 
Föreläsningarna, speciellt de förinspelade föreläsningarna kan fortsätta hållas digitala.
Alla föreläsningarna bör fortsätta vara digitala och det borde även finnas möjlighet att välja en digital seminariegrupp. Hade 
uppskattats av alla de som har långt till universitetet eller som av på grund av exempelvis deltidsjobb får en enklare vardag 
genom distansundervisning. 
Föreläsningarna, särskilt de som är förinspelade.
Nej. 
Att föreläsningarna spelas in, däremot skulle jag givetsvis föredragit att bara på plats istället. 
Egentligen bara spela in föreläsningar, men föredrar att ha allt på plats!
Föreläsningarna isåfall
Jag tycker allt kan vara digitalt. Jag tror på det. Tentan skulle kunna skrivas på plats för att minimera fusk. Jag gillade inte 
heller e-boken. Jag vill gärna ha min litteratur i fysisk form. Tycker det är svårt att läsa längre bitar på dator. Det ända jag 
kan se som fördel med det är att kunna få litteraturen uppläst men det är nog en preferensfråga.
Alltså, det finns ju en fördel med digital undervissning - man behöver inte spendera tiden för att åka någonstans, men ändå 
finns vissa nackdelar med. 
Föreläsningar
Egentligen så mycket som möjligt, frågan är vilka element som behöver vara på plats. Även om inget moment kräver skulle 
det nog vara behövligt att få träffa folk nån gång ibland, på seminarier till exempel.
Vissa föreläsningar möjligtvis. 
Föreläsningarna.
För mig fungerar distansundervisningen mycket bra så för mig skulle egentligen allt kunna fortsätta så.
Föreläsningar. Alternativt, momentet görs fysiskt, men spelas in för att senare kunna refereras tillbaka till.
Tentan, mycket lättare att fokusera på sitt. 
Nej.
Vet ej.
Mycket kan gärna vara digitalt. Eventuellt att seminarium borde vara på plats eftersom att jag saknar lärarstödet men det 
digitala sparar mycket tid vilket jag uppskattar
Svårt att säga när man bara gjort saker digitalt. 
Ingen åsikt. 
Eventuellt videoföreläsningar då man kan kolla på de när det passar och spola tillbaka om man missade något. Annars blir 
nog allt bäst på plats
Föreläsningar. Även Case-seminariet funkade bra. Tycket egentligen att allt var rätt bra digitalt. Möjligen hade 
rättegångsspelet kunna bli något bättre om det hade varit live.
Allt förutom arbetet med rättegångsspelet
Nej. 
frågestunden kanske är lättare att ha digitalt, dock anser jag att forumet för att skicka in frågor stängdes för tidigt
Föreläsningar.
Ni har sköt alla digitala moment alldeles utmärkt. Jag kan inte välja ett moment för jag tycker ni kan fortsätta med alla! 
Däremot skulle jag föreslå att ni har även en ljudbok! Det skulle vara fantastisk och jag tror att många skulle kunna tänka 
sig att lyssna på den när man promenerar, tränar, etc.
Caset
föreläsningar, att man kan gå tillbaka och titta på dem. Även seminarier och tenta fungerar. Det enda som är oerhört 
problematiskt är rättegångsspelet. Alla andra moment fungerade väl. 
Ja, i princip alla föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Dock tycker jag nog att rättegångsspelet hade varit bättre om 
det inte var digitalt då man hade fått mer "inlevelse".
vissa inspelade föreläsningar 
Ovan, förinspelade föreläsningar. 
Det beror på. Jag anser det ur lärosynpunkt vara bäst att sträva efter att samlas fysiskt.



8. Vad tyckte du om kurslitteraturen?
a) Statsrättens grunder (Warnling Conradson, Bernitz, Sandström, 
Åhman)



Vad tyckte du om kurslitteraturen?
a) Statsrättens grunder (Warnling Conradson, Bernitz, Sandström, Åhman)
Bra och mycket informativ
Mycket bra.
Mycket bra och tydlig
Väldigt bra och informativ! Dock lite oklara hänvisningar i registret kan jag tycka. T.ex. om man slår upp "Lagstiftning" i 
registret står det "Se Lag och Normgivning 42", finns inget om detta på s. 42. Vet inte om det var hänvisning till annan bok? 
Googlade och hittade nämligen ingen bok som hette så. 
Mycket bra!
Jag tyckte mycket om boken. Den var pedagogisk, intressant och lätt att orientera sig i. 
Bra!
användbar bok
Jättebra, ordentlig, tillräcklig, tip-top!
Bra!
Bra
Bra och informativ
mycket bra
Mycket bra
Bra. Tydlig men jag orkar inte läsa den från pärm till pärm. 
Väldigt informativ! Nyttig information i den som användes i nästan varje del av kursen.
Pedagogisk, bra.
Helt ok. 
Mycket bra
Väldigt bra och genomgående!
Väldigt bra! Bra uppslagsbok att läsa om de olika områdena när man var osäker
Bra, lättläst
Ibland svårbegriplig, men annars bra bok.
Bra
Bra
Bra och grundlig. 
Väldigt bra. Lättläst och välstrukturerad.
Relevant!
Bra bok, bra information, relevant.
Bra
Överlag bra information och bra struktur. Relevant för kursen.
Mycket heltäckande och givande bok. 
Väldigt bra och informativ
Bra. Gav en superbra överblick och täckte i princip alla delar av kursen, använde nästan bara denna bok. 
ok
Bra och nödvändig 
Bra genomgång av området, kanske kunde ge mer kritiska perspektiv. 
bra
Väldigt bra översikt av ämnet
Jag är inte alls förtjust i bokens upplägg. Den tilltalar inte alls, tyvärr.
Omfattande och lärorik
väldigt bra, gave en bra grund och överblick. 
Väldigt bra, som en uppslagsbok som man lärde sig väldigt mycket av.
toppen!
Bra, inga övriga synpunkter.



. b) En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet (Warnling-Nerep, 
Bernitz)



b) En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet (Warnling-Nerep, Bernitz)
Bra, lätt att läsa men ändå givande.
Mycket bra.
Bra! God hjälp att förstå den labyrint som tf/ygl är
Bra. Kunde varit tydligare när ett nytt kapitel började, rubriken va ganska liten skriven. Kan bli förvirrande att inte veta 
vilket kapitel man är på. 
Mycket bra!
Fick dessvärre inte tag på den här boken då den var slutsåld. Läste Axbergers bok om ämnet istället då den däremot fanns 
tillgänglig.
Tyckte det skulle vara mer förklaringar i, är mer uppradat med lagrum. 
har ärligt mest utgått från föreläsningarna digitalt, så kan inte uttala mig. (ja jag vet, inte optimal studieteknik men det är 
så jag lär mig bäst. när jag läser, sätter det sig aldrig på minnet)
Jag tyckte boken var lite svårnavigerad, hade varit skönt att typ ha något register per paragraf eller något i den stilen, så att
man kan hitta bättre.
Bra! 
Bra
Bra, men hade gärna sett en mer utförlig bok.
mycket bra
Bea
Bra med instuderingsfrågor saknas. 
vet ej.
Mycket pedagogisk med marginalanteckningar etc.
Helt ok. 
Mycket bra 
Jättetydlig och bra!
Rolig med bilder, tryckfrihetsdelen var väldigt bra och ygl var lite svårare att greppa men det området känns även svårare 
generellt än TF
Bra och förtydligande
Nöjd med den i huvudsak, kanske pga hur den ser ut, men finns vissa fel i texten, främst fel lagrum angivna, vilket är 
förvirrad.
Ok 
Bra
Lite svårformulerad men bra info. 
Intressant
Bra - ibland lite svår att sätta ihop till en helhetsbild MEN superbra med relevanta rättsfall på området.
Väldigt bra bok, framför allt när det gäller hur den ger tillgång till många rättsfall.
Bra
Överlag bra information men bokens struktur är tidvis förvirrande och kan förbättras. Exempelvis var hela kapitel 10 i princip
inte uppdelad i underkapitel vilket var mycket överväldigande.  Annars mycket relevant för kursen.
Lite svår att navigera, mycket av innehållet, främst underrubrikerna framgår inte av innehållsinteckningen och det blir svårt 
att leta och hitta specifika ämnen
Bra information, men kanske överflödig i kurslitteraturen. 
Bra med begrepp på sidan av texten, lättare att hitta det man letar efter om man slår upp ett ord. 
ok
Bra och nödvändig 
Bra beskrivande. 
bra
Bra
OK
Lärorik
väldigt lärorik men samtidigt som den gav en fördjupad bild. 
Bra, gillar verkligen indelningen av kapitlen.
bra!
Bra, inga övriga synpunkter.



. c) Grundläggande rättigheter och juridisk metod (Åhman)



c) Grundläggande rättigheter och juridisk metod (Åhman)
Intressant
Mycket bra.
Bra!
Jättebra och intressant! 
Mycket bra!
Intressant och pedagogisk bok som var mycket relevant för PM-skrivande.
Bra problematisering av ämnet och jättenyttig till Pm!
se ovan
Mycket stavfel och jag kände generellt att det var mycket pladder som egentligen inte tillförde så mycket konkret 
information. Inget ont mot Karin dock, i övrigt var mitt intryck att hon hade mer koll än de flesta och var bra:)
Bra! 
Bra
Bra och intressant.
överflödig
Superbra till PM
Tråkig och förvirrande med alla1000  hänvisningar till rättsfall man måste kolla upp separat för att kunna förstå 
sammanhanget. 
bra. Kort och informativ.
Mycket bra! 
Mycket bra 
Använde väldigt mycket!
Superbra bok
Mycket upprepning av info men bra
Verkligen bra och omfattande bok.
Ok
Bra
Bra bas. 
bra
Superbra för PM:et.
Intressant information, dock ganska många grammatiska felaktigheter, något att fixa inför nästa upplaga.
Bra
Bra för PM:et, men annars information man kunde hitta i statsrättens grunder.
Väldigt bra
Bra, hade god användning av denna för att få perspektiv och info. 
ok
Bra och nödvändig 
Bra bok men kändes lite långrandig i det jämförande upplägget. 
bra
Bra för uppsatsen men annars användes den inte mycket
Bra!
Inte så välbehövlig förutom till PM:et 
bra, men kändes mer akademisk än praktisk. 
Så bra.
bra
Bra, inga övriga synpunkter.



. d) Komparativ statsrätt (Nergelius)



d) Komparativ statsrätt (Nergelius)
Onödig och tråkig
Mycket bra.
En bra översikt
Väldigt intressant att läsa jämförelser mellan olika länder. Tyckte dock inte den var så nödvändig för kursen då boken och 
föreläsningen var det enda tillfället komparativ statsrätt nämndes och sen inte igen.
Inte applicerbar på kursen riktigt tyvärr
Liten och tunn bok, dock med mycket karaktär! Jag tycker att det är väldigt bra att man vidgar sina perspektiv på 
juristprogrammet och inte fastnar i den svenska rätten alltför mycket. Därför uppskattade jag verkligen detta inslag av 
internationell rätt! Ni borde implementera mer komparativ statsrätt i utbildningsplanen i framtiden, det hade nog uppskattats
av många.
Tyckte föreläsningen räckte. 
se ovan
Komparativ statsrätt är ju väldigt rolig, så det är svårt att misslyckas med en sådan bok. Måhända hade boken kunnat följa 
ett mer strukturerat schema så att det blev lite mer systematiskt.
Bra! 
Onödig 
Bra och underhållande. Hade gärna sett ett större komparativt moment.
mycket bra
Mycket tydlig
Inte läst. 
bra.
Intressant. 
använde knappt 
Lite svår att förstå till en början men väldigt precis och genomgående!
Intressant och spännande
Föreläsningen var bättre än boken.
Intressant för att bygga upp olika perspektiv på ämnet.
Kändes inte helt relevant men ändå intressant
Bra. 
Väldigt intressant och engagerande, kanske inte så relevant dock?
Sådär. Gav inte supermycket.
Väldigt intressant. Det kändes inte som att det var kurslitteratur, utan snarare som att det var lite extra för de som 
intresserar sig för ämnet.
Bra, inte så givande 
Inte särskilt relevant för kursen alls, skulle kunna uteslutas från kursfodran.
Allmänbildande läsning.
Mycket intressant, dock synd att föreläsningen inte utgick från materialet i boken
Knappt läst, känns överflödig. Hittade ingen direkt användbar information.
Intressant. Lite tråkigt bara att det inte var så mycket jämförelse mellan de olika länderna utan bara information om de. 
ok
Inte nödvändig 
Läste inte. 
använde inte
Bra
Det jag läste var bra och väl skrivet. Ja, jag måste erkänna att jag läste enbart några delar för jag tyckte att det var inte lika
relevant som övrig litteratur. Det är helt enkelt en tidsfråga för oss eftersom vi har mycket att läsa och göra.
Inte välbehövlig
bra överblick men ingen vidare fördjupning. 
Bra.
oanvändbar
Bra, inga övriga synpunkter.



. e) En introduktion till förvaltningsrätten (Warnling Conradson)



e) En introduktion till förvaltningsrätten (Warnling Conradson)
Onödig
Mycket bra.
Mycket informativ och bra!
Läste på jiken, slog endast upp vissa saker i boken efter behov. 
Mycket bra!
En pedagogisk och lättöverskådlig bok, jag tyckte om den.
Gick inte mycket in i den. 
se ovan
Trevligt med korta kapitel, då känner man sig smart:) Bra med många exempel och pedagogiskt förklarat.
Bra! 
Bra
Bra genomgång av förvaltningsrätt.
onödigt utförlig
Inte läst
Väldigt bra och strukturerad bok. 
vet ej.
Lättläst, pedagogisk och tydlig. 
Bra
Jättebra!
Bra
Bläddrade mest igenom den då vi läste den till JIKen
Liknar statsrättens grunder.
Läste inte
Lite svårläst. 
bra 
Sådär - relevant men inte speciellt intressant och ganska rörig.
Bra
Förutom väldigt få meningar var den helt irrelevant för kursen. Kan uteslutas från kursfodran.
Tycker den inte var så relevant och för ytlig. Det som den tog upp sammanfattades på enstaka sidor i statsrättens grunder 
men besvarade inte frågorna om själva förvaltningsarbetet som kursen omfattade. Använde statsrättens grunder endast för 
förvaltningen 
En bra överblick. 
bra blandning med korta och långa kapitel
ok
Bra och nödvändig 
Använde inte, tyckte inte den gav så mycket under jiken. Kanske hade kommit till användning om det hade kommit frågor 
om förvaltningsrätt på tentan. 
använde endast till viss del
Bra och lättläst översikt av förvaltningsrätten 
Bra!
Bra 
bra introduktion till förvaltningsrätten, klar och tydlig
Bra!
bra att ha till just förvaltningsundervisningen, hjälpte där.
Bra, inga övriga synpunkter.



. f) Juridik och politik (Ahlin)



f) Juridik och politik (Ahlin)
Onödig
Mycket bra,.
Lättläst och intressant 
Läste ej under kursen, läste på jiken. Behövs ej för kursen skulle jag säga.
Mycket bra!
En väldigt intressant och tankeväckande bok. Dock mycket tunn och dyr för att vara så pass kort.
Bra till PM!
se ovan
Tycker inte att det var jättemycket substans i den boken, kändes mest som lite dutt här och där, men en bra bok som 
introduktion.
Bra! 
Okej 
Bra, men väldigt kort. Det mesta står också i andra böcker.
jag kunde klarat mig utan den
Inte läst
Bra med diskussionsfrågor som hör till artiklarna. 
ok.
Superbra! Intressant och lättläst. 
Bra 
Min favorit! 
Väldigt rolig och bra
Bläddrade mest igenom den då vi hade den till JIKen
Bra bok för en grundläggande uppfattning. 
tror den var helt okej
Bra bas. 
bra
Super! Lätt att förstå och sätta i kontext.
Ganska oanvändbar för statsrätten. Den var bra som en introduktion, men vi hade redan fått lösa den under JIKen. 
Bra
Intressant bok men behöver inte vara kursfodran.
Bra, men hade inte behov att läsa igen efter att ha läst den i Jiken, den tillförde inget 
Bra bok som ger goda perspektiv och jämförelse mellan juridik och politik. Bra problematisering. 
Lättläst, inget sömnpiller
ok
Bra
Använde inte, tyckte inte den gav så mycket när jag läste den på jiken. 
använde den inte
För kortfattad
Intressant
Inte välbehövlig till denna kursen, mer välbehövlig till JIKEN
läste under JIK, tyckte inte att den var lika relevant under Statsen 
Bra, ger en bra översikt
Intressant och relevant för förståelse av statsrätt
Bra, inga övriga synpunkter.



. g) E-boken Folkrätten i regeringsformen (Ahlin)



g) E-boken Folkrätten i regeringsformen (Ahlin)
Onödig
Hann ej riktigt läsa den tyvärr.
generellt negativt med e-böcker men det funkade i det här fallet. Fortsätter hellre med främst fysiska böcker
Intressant och spännande läsning, den enda nackdelen är att det var en e-bok. Svårare att läsa på skärm och flärpa/skriva 
anteckningar. Dessutom problematiskt att använda på tentan. Det gör stor skillnad om det är fysiska böcker. Har hört 
många som inte läst den, just eftersom det är en e-bok.
Läste ej. 
Använde inte den så mycket så inte någon väldigt användbar bok.
Läste inte den här boken.
Läste inte. 
se ovan
Jag tycker det var jättejobbigt att läsa den här boken. Spretigt och ingen röd tråd, kändes som att det var mycket hopp 
mellan folkrätten och rf utan att det framgick vad som var ett spår i RF utan att det var ett resultat av nationell 
rättstradition.
Okej 
Bra och intressant.
intressant men upprepningar från andra böcker
Inte läst
Inte läst 
vet ej.
Läste knappt. 
Den glömdes bort pga E-bok
Jättetydlig och bra! Dock bättre om den va i fysiskt format.
Lite tungläst, känns som denna glömdes bort då den var i E-format och man därför inte lade lika stort fokus på den 
inte min favorit men det handlar nog om min inställning till e-böcker.
Har inte köpt den, tyvärr.
Läste inte
Bra. 
Läste den inte faktiskt
Bra!
Svårtillgänglig. Tycker inte om att inte ha ett fysiskt alternativ. Irriterande att behöva swipa för att bläddra sida. Det 
fungerar dessutom inte bra att zooma in på telefonen, så svårt att läsa den om man har dålig syn.
Bra
Intressant men behöver inte vara kursfodran.
Läste inte, den fanns inte angiven i någon läsanvisning så jag glömde bort den. Skummade den upplaga vi fick i pdf på 
tentan och upplevde att den inte tillförde någpt
Inte använt. 
Bör vara riktig bok, stirrar man på en dataskärm hela dagen med föreläsningar och seminarier kan det vara skönt för ögonen
att stirra på papper ett tag. 
ok
Inte använt 
Läste inte. 
använde den inte
Användbar för tentan.
Jag köpte tyvärr inte e-boken
Vet ej
bra grund och fördjupning 
Bra! Hade dock lite problem med själva e-boken då jag bytte dator och då försvann den, men det ligger på mig.
icke användbar
Bra, inga övriga synpunkter.
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h) Seminariematerial HT20
Bra!
Mycket bra.
Helt ok!
Bra! 
Mycket bra!
Toppen, om man har möjlighet att skriva ut hemma. 
bra
Inga egentliga klagomål
Bra! Kanske saknades lite mer bredare frågor. 
Bra 
Helt okej.
inte relevant till tentamen
Inte läst 
Rätt ok 
bra.
Bra, mesta dels spännande praxis. 
Mycket bra 
Bra!
Bra
Helt ok, samma här. Jag lämnade in min fil för tryck för att ha det i fysisk form.
Ingenting att klaga om.
minns inte
Bra material för seminariumen. 
Hade föredragit mer konkreta fall att gå genom.
Superbra att få studera rättsfall.
Helt okej
Bra material för djupare förståelse, men ansåg att seminariumen i sig kunde gjort ett bättre jobb att utforska rättsfallens 
innebörd.
Hade önskat att materialet som skulle läsas var jämnare fördelat över seminarietillfällena.
Helt OK
Relevanta frågor. 
smidigt att ha på datorn
ok
Bra
Läste inte.
bra
Mycket bra praktiska exempel och problem. 
Bra!
Bra 
bra grund
Bra
bra.
Bra, aktuellt. Säkerligen finns anledning att revidera det inför VT21 maa Covid-19.
Bra, inga övriga synpunkter.



9. Är det något moment som du anser bör utvecklas ytterligare i 
undervisningen? Vilket?



Är det något moment som du anser bör utvecklas ytterligare i undervisningen? Vilket?
Föreläsningarna skulle kunna bli mer interaktiva
Nej.
Med tanke på frågeställningarna på hemtentamen bör det finnas mer utrymme i undervisningen att diskutera och sätta saker
i ett större perspektiv. Jag upplevde det som ett stort fokus på att hitta rätt bland alla lagrum och inte särskilt mycket fokus 
på det vidare perspektivet. Fler diskussioner i undervisningen helt enkelt, så är man bättre förberedd på tentan!
-
Kanske vilka förväntningar man har på sig inför rättegångsspelet.
Ja, det hade varit uppskattat med mer konkret övning i TF och YGL. Det är ett viktigt ämne och eftersom vi inte hade något 
seminarium som berörde detta, fick man inte direkt möjlighet att försöka lösa uppgifter med hjälp av en lärare. Ett synligt 
test i Athena där man ges ett försök är inte ultimat och arbetsboken var väldigt utdaterad med fel lagrum och ålderdomliga 
begrepp som Riksrätten och Hälsovårdsnämden etc.
Tycker det borde bli mer fokus på eu-rätt kontra svensk rätt, eftersom det kom på tentan och inte berördes mycket. 
det vore fint om man under seminarierna behandlar ämnen som sedan blir tentafrågor, så det inte kommer något helt 
oväntat (fråga 3)
15 kap. RF
Tycker mycket var tydligt, men att kanske sätta in det i ett bredare/praktiskt perspektiv. 
Hade gärna sett ett större komparativt moment, mer om rättsstat och om TF och YGL.
mer lärarledd tid
Var tydligare med hemtentans upplägg då det kom lite som en chock. 
Gör obligatoriska övningar i TF YGL och förvaltningsrättens introduktion 
Vet ej.
Upplägget av rättegångsspelet.
Nej. 
PM:et. Alldeles för bred tolkningsmöjligheter, det kändes inte som det gynnades oss och feebacken speglade inte ens 
resultat. Kändes som att man var tvungen att tolka uppgiften på samma sött som läraren för att uppnå högre poäng. Det var
väldigt svårt att veta vad som förväntades av oss
Tycker att man borde gå igenom mer på PMet. Dels känns bedömningen väldigt udda, det hade nog varit bättre med en 
snävare tolkningsmöjlighet, då de som tolkat på ett visst sätt fått en annan bedömning än de som tolkat annorlunda? Det är 
ändå det första riktiga PMet vi skrivit, då hade det nog gynnat eleverna att få en mer exakt uppgift om hur man ska tolka, 
annars får man bedöma alla PM utifrån tolkningen eleven gjort och inte hur läraren ville att man skulle tolka!
Vad gäller PMet hade det varit lättare för eleverna med en smalare fråga, då man kunde tolka den på olika sätt känns det 
som att bedömningen har gynnat den tolkningen som de själva föredragit 
Någon form av hjälp/tips in hur man kan arbeta i gruppen som man hamnar i. Ibland är det svårt att veta vad som 
efterfrågas och det kan därför bli så att man lägger ned tid på felaktiga saker eftersom man inte förstått vad som 
efterfrågas.
Det hela med Zoom är förmodlingen svårt för vissa både lärare och studenter. Skulle vilja att det fanns något system för 
t.ex. hur kommunikation uppställs under föreläsningen, dvs. "fråga-svar" förhållandet. Det tar alltså onödigt mycket tid när 
läraren säger "ordet fritt" och alla är tysta. Det behövs kanske vissa "tvångsåtgärder", annars blir det en och samma person 
som svarar hela tiden bara eftersom den känner sig tvungen att göra det och samtidigt känner synd om lärare. 
TF YGL
n
Jag tycker seminariummaterialet skulle kunna bli bättre för att skapa mer diskussioner. 
Rättegångspelet bör vara i mindre grupper.
Gruppundervisningen - det var mycket användbart och jag hade gärna haft fler.
Europarätten. Konventionsrätten var bra, men det kändes inte som att vi hade mycket unionsrätten.
PMet
Kritiskt tänkande måste utvecklas vidare.
Jag anser att även föreläsningar som hålls via Zoom bör spelas in.
Erbjud bättre förberedelser inför tentamen. Det framick mycket sent att tentamen har ny struktur men alla verktyg vi fått 
och rekommenderades använda var endast hjälpsamma till den förra( mer stängda och problemlösningsfrågor) snarare ä de 
breda tentamensfrågorna som införts under distansstudierna. Ev Anpassa seminarium, case och gruppundervisning att 
innehålla fler breda övningar. 
Ingen åsikt. 
om rättegångsspelet fortsätter vara på distans kan det vara en ide att dela in de olika parterna i breakout-rooms under 
pausen och/eller när domstolen överlägger. Under pausen får parterna då en möjlighet att snabbt prata ihop sig om hur 
motpartens argument ska bemötas i slutpläderingen och risken att man lyssnar på domstolens överläggning minskar. Då blir
det också enklare att veta när domstolen är klar för då kallas man tillbaka till det stora rummet. Har man vilken part man 
tillhör i sitt namn blir det lätt att dela in alla i olika rum, man kanske även kan ansluta till mötet fem minuter innan 
rättegångsspelet börjar så att den som håller i momentet har tid att dela in alla i rätt breakout-room.
Rättegångsspelet.
Rättegångsspelet och information ang. frågestunden om TF och YGL då jag tror många missade att denna ens ägde rum 
eftersom det var så många TF och YGL frågor i den andra frågestunden 
Vid rättegångsspelet får lärare gärna instruera om upplägget ytterligare och kanske vara mer positiv och lära ut.
kanske något moment som hjälper en att komma in i ett kritiskt tänkande ur statsrättsligt perspektiv, ev mer diskussioner 
kring problemomården och möjlighet till förbättring 
Mer koppling till EU rätten
Seminarium. Det fanns otydlighet med de slutgiltiga svaren. Många undrade om vad som gällde långt efter. Jag menar 
framförallt Reb Kerstinsdotters seminarium
Ha bättre struktur på seminarierna och gruppundervisningarna med förberedda lärare då vissa lärare inte verkade ha koll på 
vad man hade förberett samt mer konkret uppstyrning när det gäller frågorna så man får ett konkret svar. 
rättegångsspelet
Ja, mer om krig och RF 15 kap. som vi fick fråga om på tentan. 
PM-föreläsningen.
Jag minns svagt att det nämndes av en lärare att de flesta (eller kanske något i still med "många") brukar få maxpoäng på 
PM:et. Det kändes lite tråkigt när man själv inte fick det och responsen var knapphändig. Går det möjligen att ni tydliggör 
att de exempel-PM som ni lägger ut är sådana som fått maxpoäng? Om det inte redan är något som jag missade!



10. Är det något moment som du anser kan få ta mindre plats? 
Vilket?



Är det något moment som du anser kan få ta mindre plats? Vilket?
Föreläsningar
Nej.
Nej
-
Seminarierna i det format de nu var.
Nej.
nej inget jag kommer på
Rättighetsskyddet var lite väl övertjatat, särskilt när det sades en massa som ändå sades under europarätten.
Egentligen inte. Men jag tyckte att rättigheter och normgivning var ganska lätt att förstå, och hade inte behövt lika mycket 
undervisning där.
nej
Vet ej.
Nej, möjligen PM:et. (enbart ta mindre plats)
Gruppövningarna. 
Nej
Nej
Nej
Inte alls, allt har varit nödvändigt och matnyttigt
Tiden för att välja vem som ska svara. Helt onödigt tidsslöseri. Förstås, lärare kan inte bara hoppa på studenter, men något 
måste ändå göras.
Har ingen åsikt, det var nog ganska bra balanserat.
nej.
Vissa föreläsningar såsom komparativ statsrätt och den om lagrådet. Det var intressant men inte relevant för tentamen.
Rättighetsskyddet. Momentet var kul, men det var förhållandevis enkelt att förstå, och det återkom många fler gånger än 
vad som behövdes.
Gruppövningarna 
Nej.
Tycker kursen var väl disponerad
YGL, TF. 
TF och YGL fick väldigt mycket uppmärksamhet under undervisningen. Jag anser att mängden uppmärksamhet inte stod i 
proportion till hur relevant det var för tentan. Jag förstår att det såklart är viktigt att lära sig även om det inte kommer på 
tentan men jag upplever att allt det andra kom lite i skym undan.
-
Nej. 
EU rätten
Nej
Eventuellt medborgarskap del I och II.
Vet ej
gruppundervisningen, med de icke-obligatoriska gruppövningarna, eller om det behålls senare under kursens gång, inte 
vecka 1 och 2. 
Inte riktigt.
Nej.



11. Finns det något vi kan förbättra på kursen?



Finns det något vi kan förbättra på kursen?
Nej.
hade velat haft möjlighet att byta basgrupp när det efter någon vecka visade sig att min grupp hade svårt att samarbeta
Ta upp det bredare perspektivet mer i undervisningen, så man får in tänket att problematisera mer i ett större perspektiv.
Borde ges bättre respons på exakt vad man fått avdrag för på PM:et och hur mycket poäng varje felaktig grej drog av. 
Tycker det är oklart att små fel ger så stora poängavdrag. 
Gruppundervisningen
Tydliggör vad som förväntas av en på PM-uppgift. Återkoppla mer. Ha mer förståelse för att vi har det otroligt kämpigt med 
distansundervisningen, och att göra saker och ting ännu svårare då (tenta och allt därtill) är inte riktigt logiskt. Utgå inte 
från att alla har det lätt med distansstudier och en god sammanhållning med övriga studenter som kan hjälpas åt. Alla sitter 
inte tillsammans och fuskar sig igenom tentor. 
Förhållandet mellan det fokus lägga på i undervisningen och tentafrågorna. 
föreläsningen om pm var väldigt bra, men det kändes som att all info inte var applicerbar på just vår uppgift. kanske det går
att anpassa föreläsningen efter just den uppgift man tilldelas, såklart utan att gå in på vad som förväntas att eleven ska 
tolka själv
nej, tycker det mesta är bra. Fler frågestunder kanske.
Gärna en tydligare PM-uppgift. Intressant men svårtydbar.
mer lärarledd tid och mindre böcker som upprepar varandras innehåll
Nej.
Nej, rycker att detta har varit den kurs med bäst upplägg hittills. 
Kanske extra föreläsningar på hur man skriver juridiska texter 
Som skrivit tidigare, PM! Kanske en extra föreläsning med hur man skriver juridiska texter? Då många inte har gjort detta 
innan, samt en snävare uppgift just på ens första PM, så man som elev kan förstå uppgiften.
Mer stöd och stöttning inför PMet då det i princip är vårt första, mer om vad som förväntas och hur upplägget ska se ut 
Mer livesända föreläsningar.
Som sagt: kommunikationen under undervisningarna.
TF YGL
Jag hade uppskattat t.ex. en föreläsning eller en gruppövning som gick igenom hela ämnet lite från en students perspektiv. 
Med det menar jag till exempel vilka delar som finns av statsrätten och hur mycket vi kommer att jobba med varje del. Inte 
så att vi kan strunta i vissa delar, det är klart att man ska lära sig saker som inte kommer på provet men jag är säker på att
det finns delar av varje ämne som man bara kommer beröra snabbt, jämfört med ämnen som är centrala.
Det skulle vara roligt med mer tid för diskussioner. 
nej, inte vad jag kan komma på direkt förutom storleken på grupperna i rättegångsspelet.
PM:et och dess instruktioner. Vi fick tidigt veta att bara man gör det man ska grundligt och snyggt efter de krav som fanns 
skulle det inte vara svårt att få 6 poäng. Inte en enda person i min relativt stora krets fick det. Alla hade lagt ner otroligt 
mycket tid och bad väldigt besvikna på bedömningen. Är det så höga krav bör man lägga ner mer tid på att instruera och 
jobba med ämnet. 
Tydligheten och vad som krävs av elven
Mer lektionstillfällen kopplade till kritiskt tänkande! 
Rättingen av PM anser jag var undermålig. Fick kommentarer på mitt PM och poängavdrag som man vid kontroll kan 
konstatera inte stämmer. Mycket tråkigt att man inte kan förvänta sig en bedömning på objektiva och sakliga grunder 
Lägg tentamen innan nyår. Svårt att börja direkt med en tenta efter att ha haft paus från undervisningen. 
Att alla seminarier är diskussioner. Jag upplevde att de skriftliga seminarierna lite förlorade sitt syfte då man inte fick 
möjlighet att diskutera frågorna i stor grupp. Det var även lite svårt med feedback på de seminarierna. 
Rättegångsspelet upplägg/förberedelser 
Blir svårt att komma tillbaka till skolan och plugga inför tentan efter juluppehållet (tycker jag) men förstår att det är så 
terminen är upplagd, positivt att det är en så lång kurs innan men leder ändå till ett avbrott. 
Jag tycker upplägget var lite rörigt, t.ex. hade vi frågestunden om TF och YGL långt efter att vi haft föreläsning kring detta vi
jobbade inte heller med dessa under seminariet och därmed förekom många frågetecken på slutet när man gjorde 
övningsuppgifter
Fler seminarium och mindre gruppundervisning
YGL och TF delen. 
Ha bättre struktur på seminarierna och gruppundervisningarna med förberedda lärare då vissa lärare inte verkade ha koll på 
vad man hade förberett samt mer konkret uppstyrning när det gäller frågorna så man får ett konkret svar. 
fler chanser att ställa materiella frågor under kursens gång. Svårt att ibland känna att man får tillräckligt med stöd och 
hjälp, ibland känns det som man måste lära sig allt själv och är oklart ifall man själv (och ens kurskamrater) missförstått 
något.
Jag tycker att tiden för tentamen var knapp. Den borde vara 4 timmar som på Europarätten.
Att inte schemalägga seminarieundervisningen "klumpvis". 
Det som säkert inte ingår i statsrätten men det måste få plats någonstans, lärandet av kritiskt tänkande. Först i T3 förklaras 
det tydligt och utvecklande, det måste in tidigare. Juridisk metod borde nästan vara en egen kurs direkt efter JIK.
Jag blev rätt besviken när jag såg vår tenta då jag studerat på ett helt annat sätt än de frågor som presenterades. Jag 
förstår att ni förmodligen behövt anpassa tentan pga. den görs hemma. Men trenden i extentorna gjorde det missvisande för
mig i alla fall gällande vad man skulle satsa på. Jag har mesta dels arbetat med lösning av scenarion och lösningsscheman 
och inte av den essä-liknande karaktären som samtliga tre frågor på den skrivna hemtentan hade. Så uppmana studenterna 
ännu mer tydligt att fokusera på att skaffa helhetsblicken över kurslitteraturen. 



12. Har du någon ytterligare kommentar/synpunkt?



Har du någon ytterligare kommentar/synpunkt?
Bra kursadministration samt bra lärare!
Jag tycker verkligen att ni är enormt duktiga, tack för att jag har fått vara med.
extra bra var Hedvigs frågestunder (inför tentan + om TF/YGL), uppskattade också starkt Rune Lavins föreläsningar
Kursen var väldigt intressant!
Förstår att det måste tas hänsyn till under tentan att det är en hemtenta. Men både på jik-tentan och europarättstentan fick 
vi case-frågor så resonemanget om att det inte går på statsrättens tenta är lite oklart i mina ögon. Tyngdpunkt för 
bedömningen kan ju ändå läggas på analys och juridisk diskussion, fast frågan utgår från ett case. Blir väldigt svårt att 
förbereda sig inför tentan då det är så öppna frågor. 
Jag är generellt nöjd med kursen och tycker de ansvariga för kursen har gjort ett mycket bra jobb med att hålla ämnet 
intressant och framförallt aktuellt kopplat till vad som händer i världen och Sverige just nu.
Nope.
Jag tyckte att årets tenta inte motsvarade det fokus legat på under seminarier/gruppövningar och undervisningen i övrigt. Vi
har knappt gått igenom krigs- och krigsavsnittet och att tillägna en hel fråga till det gör att man inte kan visa vad man 
faktiskt läst och lärt sig under kursen. Jag kan anse att mycket fokus legat på normgivning, begränsning av fri- och 
rättigheter och Sveriges statsskick och känner inte att jag fick visa det under tentan. 
stort hjärta till hedvig <3
Jag tycker att det var en kul kurs! Med bra lärare och genomgångar. Jag hade gärna velat haft mer diskussionsfrågor
/öppnare frågor att träna på eller i seminariet/gruppövningarna, då vi sätts i in annan situation än tidigare elever. Då 
tentafeågorna ändrades ser jag gärna att seminarium/gruppövningarna kan ha vissa frågor som anpassas till detta.   Men en
kul kurs med bra lärare!
PM borde kunna lämnats i januari. det är omöjligt att noggrant läsa alla böcker och skriva PM samtidigt om man inte har 
tillräckliga förkunskaper
Hälsningar till Ulf Bernitz, hans förening var bra. 
Nej.
Bra och trevliga lärare. 
Tentan kändes svårare jmf med tidigare år, då första 12 p frågan var väldigt bred och svårt att veta vad ni vill ha, och hur 
bedömningen kommer se ut när frågan är så pass bred att alla skriver rätt olika. Tråkigt att TF och YGL inte var med heller:(
Gällande tentan var jag förvånad över att vi inte fick någon fråga om varken TF, YGL eller medborgarskap, men istället en 
fråga om vi knappt berörde på seminarium eller föreläsning (krig 15kap.) samt den andra frågan handlade bara om EU och 
det vi redan haft kurs/tenta på. Ex sas det på föreläsning att konstitutionell nödrätt inte kommer bara relevant men att det 
ändå senare kom en tentafråga på det. Samma angående PM att det inte skulle vara så svårt att få 6p men visades sig vara 
väldigt svårt att ens få 3p och man knappt visste vad man gjorde för fel.
Nej
En väldigt rolig och intressant kurs 
Tack för bra kurs!
Stor tack till alla som tålde oss under tiden!)
Fortsätt ladda upp föreläsningarna istället för Zoom. Ha ett seminarium med TF YGL.
n
nej
Nej.
Arbetskompendiumet i statsrätt var mycket givande och en ny upplaga vore mycket önskvärd.
Rättingen av PM anser jag var undermålig. Fick kommentarer på mitt PM och poängavdrag som man vid kontroll kan 
konstatera inte stämmer. Mycket tråkigt att man inte kan förvänta sig en bedömning på objektiva och sakliga grunder
Nej. 
Pris till bästa gästföreläsare går till den lilla vovven!
Engagerade lärare som verkligen bryr sig om studenternas inlärning. Tydliga instruktioner för PM, det uppskattades. Många 
riktigt bra pedagoger på kursen.
-
Tack för den här kursen! 
de sex poängsfrågorna som kom på tentan rörde saker som vi knappt diskuterat under kursen, förstår givetvis att det tll viss
del krävs eget tänkande men många uppfattade dessa frågor som svåra då vår kunskap kring dessa var begränsade, kurs 
litteraturen var i detta fall inte heller till stor nytta. Jag upplevde en viss svårighet att applicera ett kritiskt tänkande inom 
detta rättsområde och upplevde att kurslitteraturen gav en väldigt begränsad hjälp där. Överlag upplever jag dock att 
kursen och litteraturen var givande.
Nej
Föreläsningar med Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Nergelius och Jaan Paju var mycket bra. Hedvig och Jaan var även 
generösa med sin tid. YGL och TF upplevs av många som väldigt svåra ämnen. Carl Lebeck gjorde inte det enklare. Men han 
kan sitt ämne, det är bara att det måste hittas ett annat sätt att föra fram budskapet.
Nej.
Grupparbeten kan alltid bli något besvärliga i och med att tex. case och rättegångsspelet relativt lätt är något man får 
godkänt på. Det ger minskat incitament för de studenter som bara siktar på AB (för att tex. jobba på ting senare) att vara 
aktivt delaktiga i arbetet. Så här i efterhand önskar jag att jag inte la ned så förhållandevis mycket tid på rättegångsspelet 
(även om det var mycket kul och lärorikt. Jag själv ser egenvärdet av kunskap snarare än endast ett betyg på pappret) och i
stället satsade mer på tex. PM:et. Med förbehåll för att jag ännu inte vet om mitt slutbetyg givetvis. I sin helhet tycker jag 
dock att kursen var mycket intressant och lärorik!


