
JOP 15 hp (A) VT 19 

Antal svar: 3

1. Ange de tre bästa sakerna med kursen Juridik och praktik i
rangordning:
Ange de tre bästa sakerna med kursen Juridik och praktik i
rangordning:
Kul att vara med "i verkligheten". Lärorikt. Och det gav mig bra insikt till ifall jag vill arbeta med just den sortens arbete i 
framtiden.
Möjlighetena att få arbetslivserfarenhet genom praktik.

2. Ange tre saker som behöver förbättras med kursen Juridik och
praktik i rangordning:
Ange tre saker som behöver förbättras med kursen Juridik och
praktik i rangordning:
Antingen att PM:et kan vara kortare, eller att praktikplatsen får information om att vi måste få avsatt tid till att skriva det. 
Att vikt läggs borde läggas vid praktikintyget snarare än PM:et.
Upplägget på promemoria
Alldeles för långt PM att skriva för en så kort kurs och heltidspraktik. Jag fick inte så mycket vägledning i val av ämne i 
kurslitteraturen. Svårt att veta vad som förväntas och vad som är ett etisk-juridiskt ämne. 

3. Sammanlagt (dvs. praktik + promemoria), hur många timmar har 
du
lagt på kursen per vecka?
Sammanlagt (dvs. praktik + promemoria), 
hur många timmar har du
lagt på kursen per vecka?

Antal 
svar

0-10 0 (0,0%)
11-20 0 (0,0%)
21-30 0 (0,0%)

31-40
1 

(33,3%)

40 +
2 

(66,7%)

Summa
3 

(100,0%)

Kommentar
Jag har jobbat över majoriteten av mina praktikdagar. PM:et har jag skrivit på min fritid.



4. Använde du möjligheten att lämna in utkast? Om ja, var det till
nytta i det fortsatta arbetet med promemorian?
Använde du möjligheten att lämna in 
utkast? Om ja, var det till
nytta i det fortsatta arbetet med 
promemorian?

Antal 
svar

Ja
3 

(100,0%)
Nej 0 (0,0%)

Summa
3 

(100,0%)

Kommentar
Ja, det var till nytta
Det var verkligen till nytta i det fortsatta arbetet med promemorian. Dessvärre hann jag inte få feedback på det tredje och 
sista utkastet, det var synd.

5. Övriga kommentarer: 
Övriga kommentarer: 
Kul kurs! Och tack till Johan för varningen om att jag inte skulle kunna skriva examensuppsats parallellt med praktiken. Jag 
är glad att jag inte försökte ta examen samtidigt som jag gjorde praktiken - den har varit krävande.
Jag tror att ett förtydligande kring promemoriainstruktionerna kan vara bra. Beroende på storlek på praktikplats kan etiska 
problem som ska avhandlas mottas olika bra på respektive praktikplats. Det är framförallt det faktum att promemorian ska 
skickas externt (till universitetet) som kan begränsa intressanta frågeställningar om instruktionerna är formulerade så som 
de är idag.


