
Rättsinformatik VT21

Antal svar: 25

1. Vilket är ditt omdöme om kursen Rättsinformatik i sin helhet?
Antal svar

Mycket bra 5 (21,7%)
Bra 12 (52,2%)
Varken bra eller dåligt 5 (21,7%)
Dåligt 1 (4,3%)
Mycket dåligt 0 (0,0%)
Summa 23 (100,0%)

2. Hur många timmar har du i genomsnitt per vecka lagt ned på
kursen, inklusive självstudier och schemabunden tid?

Antal svar
<5 0 (0,0%)
5-15 2 (8,7%)
16-25 3 (13,0%)
26-40 13 (56,5%)
>40 5 (21,7%)
Summa 23 (100,0%)

3. I vilken utsträckning har kursen varit relevant för dina tidigare
/kommande studier eller yrkesverksamhet?

Antal svar
Mycket hög 8 (34,8%)
Hög 10 (43,5%)
Varken eller 4 (17,4%)
Låg 1 (4,3%)
Mycket låg 0 (0,0%)
Summa 23 (100,0%)



4. Utifrån kunskapsförmedling och lärande, vilket är ditt omdöme
avseende

Föreläsningarna

Föreläsningarna Antal svar
Mycket bra 5 (22,7%)
Bra 12 (54,5%)
Varken bra eller dåligt 3 (13,6%)
Dåligt 1 (4,5%)
Mycket dåligt 1 (4,5%)
Summa 22 (100,0%)

Seminarium 1

Seminarium 1 Antal svar
Mycket bra 12 (52,2%)
Bra 8 (34,8%)
Varken bra eller dåligt 3 (13,0%)
Dåligt 0 (0,0%)
Mycket dåligt 0 (0,0%)
Summa 23 (100,0%)

Seminarium 2

Seminarium 2 Antal svar
Mycket bra 9 (39,1%)
Bra 7 (30,4%)
Varken bra eller dåligt 6 (26,1%)
Dåligt 1 (4,3%)
Mycket dåligt 0 (0,0%)
Summa 23 (100,0%)



Seminarium 3 

Seminarium 3 
Antal svar

Mycket bra 8 (36,4%)
Bra 8 (36,4%)
Varken bra eller dåligt 5 (22,7%)
Dåligt 0 (0,0%)
Mycket dåligt 1 (4,5%)
Summa 22 (100,0%)

Examinationen

Examinationen Antal svar
Mycket bra 3 (15,8%)
Bra 8 (42,1%)
Varken bra eller dåligt 3 (15,8%)
Dåligt 3 (15,8%)
Mycket dåligt 2 (10,5%)
Summa 19 (100,0%)

5. Hur tycker du att det har fungerat med distansundervisning på
kursen?

Antal svar
Mycket bra 9 (39,1%)
Bra 11 (47,8%)
Varken bra eller dåligt 3 (13,0%)
Dåligt 0 (0,0%)
Mycket dåligt 0 (0,0%)
Summa 23 (100,0%)

6. Hur tycker du att Rättsinformatiken ska bedriva sin undervisning
på sikt?

Antal svar
Helt på distans 2 (8,7%)
Mestadels på distans 7 (30,4%)
Hälften på distans/hälften på plats 10 (43,5%)
Mestadels på plats 4 (17,4%)
Helt på plats 0 (0,0%)
Summa 23 (100,0%)



7. Vad var det bästa med kursen?
Vad var det bästa med kursen?
Seminarium 3 och Katarina. 
Även om förberedelserna till seminarium 3 kändes helt hemskt så var det ett himla roligt seminarium. Det är bra att vi får 
träna vår (juridiska) engelska. Katarina är en fantastisk lärare! 
Tycker att kursen präglades mycket av att lära studenten att praktiskt redogöra för relevant information som är något 
förbisett generellt på programmet där man oftast lär sig teoretisk kunskap. Utöver det var kursen jätteintressant!
KATARINA!!! Hands down bästa läraren vi någonsin haft, hon var fantastisk i Europarätten och hon var precis lika fantastisk 
nu!!! Så oerhört pedagogisk, hjälpsam, kunnig, trevlig och tålmodig!
Utan tvekan: Katarina Fast Lappalainen. Ni har ingen bättre och mer engagerad pedagog! Var rädda om henne!
Att skriva ett PM på engelska. En mycket bra övning. I för sig var sem 3 på engelska intressant, men det var kort om tid för 
att hinna genom alla frågor.
All undervisning om GDPR, detta resultat av superbyråkratin EU som ständigt förpestar vår tillvaro med popup-fönster och 
samtyckesformulär. Vi kan inte bli av med skiten så det näst bästa är att förstå den. 

Lärarna var trevliga också. 

Fredrik och Alexandra gjorde seminarierna väldigt bra!
Tyckte det sista seminariet var extra bra. Roligt med lite tuffare frågor och skönt 
Att äntligen få lära sig om teknologi och de juridiska frågeställningar som uppstår kring användandet av den!  

Det sista seminariet på engelska var jätteroligt, och kändes som en nyttig övning inför arbetslivet. Tentor och uppsatser är 
väldigt paragraf- och doktrintunga, så det var en rolig utmaning att ta ställning och försöka förklara GDPR för en "icke-jurist"
som inte ville höra en massa hänvisningar till artikelnummer och sånt.
Mycket intressant och lärorik kurs med många aktuella frågeställningar som ofta uppkommer i vardagslivet. Mestadels 
mycket pedagogiska och kunniga lärare som verkligen var engagerade. 
Diskussionsmöjligheterna och öppningarna för att ha egna ideerer och åsikter som uppskattades
Bra och rimligt innehåll! 
Att den behandlare aktuella samhälleliga frågeställningar
Det kritiska perspektivet, reflektioner om framtiden osv. Mycket intressanta ämnen som aktualiseras. De inspelade 
föreläsningarna var köttiga, men superbra! Väckte verkligen mitt intresse för ämnet.  

I övrigt en oväntat intressant kurs! Kul med samhällsperspektivet och koppling till nutida händelser.
Oerhört intressant :)
Seminarierna gav utrymme för diskussion och inte så bunden till besvarande av enskilda frågor. Seminarieledarna höll 
intresse och dokus uppe och drev diskussionen framåt.
Gör en mer medveten om för/nackdelarna med den tekniska utvecklingen ur ett juridiskt perspektiv. Intressant och kommer 
säkert att vara lärorikt inför framtiden, i vart fall att det öppnar upp ett nytt tankesätt. 



8. Hur kan kursen förbättras?
Hur kan kursen förbättras?
Någon föreläsning fick vi speeda igenom vilket gjorde att man inte lärde sig någonting och kunde lika gärna lagt de två 
timmarna på självstudier. Antingen korta ner så man hinner i ett normalt tempo att gå igenom föreläsning eller ge mer tid 
till den (längre föreläsning).  
Informationen i boken kändes mest översiktlig och inte så djupgående och tex informationen om AI fanns knappt där. Så 
svårt att lära sig om maskininlärning och algoritmer när det knappt står något i boken som förklarar. 
Jag tycker att seminariumet på engelska var väldigt svårt. Jag satt som ett livrätt råddjur och stammade väl fram något. 
Inte sett till innehållet utan sett till språket, jag insåg där hur usel jag är på att tala (läsa är jag bättre på) mer avancerad
/juridisk engelska och anmälde mig till ELSAs engelska kurs dagen efter. Det är bra att ni har sådana moment där man får 
träna sig, mitt engelska pm man skulle skriva första veckan gick betydligt bättre då jag faktiskt hade tid att formulera mig, 
men kanske skulle det generellt vara fler inslag av engelska moment på utbildningen i sig? Just nu är det mest upp till 
studenten att på egen hand lära sig. Hade vi haft engelska inslag redan på jiken och det sedan präglat varje kommande kurs
tror jag att nivån skulle höjas och det är nog bra i dagens globala samhälle.
Gör seminarium 2 mindre luddigt
Jag fick en tentafråga som var otroligt bred (fråga 3 om datasäkerhet m.m.) och när man jämför med andra frågor (som jag 
kunnat göra i efterhand), så var dessa mer avgränsade. Jag hade inte något emot att redogöra och diskutera datasäkerhet 
m.m. Problemet var det att området ter sig vara otroligt brett plus att man hade så litet skrivutrymme. I framtiden
rekommenderar jag att vid sådana "breda" frågor utöka skrivutrymmet så att man verkligen kan argumentera kring ämnet.
Vissa föreläsningar borde eventuellt ha haft längre tidsram. Att rabbla allt vad lagarna säger tycker inte jag är det bästa
sättet att lära sig. Med andra ord var tempot väldigt högt under vissa föreläsningar. I det stora hela var det en av de
roligaste kurserna jag läst.
Kanske bara är en dålig student men delarna i läroboken om arkiveringslagstiftning var nog det värsta jag någonsin halvläst.
En narkosläkare skulle bli avundsjuk på hur snabbt man somnar av dessa sidor. Antingen bör det avsnittet göras något mer 
tillgängligt eller så är arkiveringslagstiftningens ädla konst helt enkelt inte min grej. 
Jag tycker att klichén "Kommer AI att ta över juristernas jobb?" användes för mycket på kursen, särskilt när AI inte ens 
definierades i sammanhanget. Det var lite av en besvikelse faktiskt, särskilt med tanke på att lärarna på kursen är experter 
på sina ämnen, och hade kunnat tala om mycket intressantare saker när de ska exemplifiera. 

Rättsinformatiken är också den enda kursen på juristprogrammet som vi studenter blir exponerade för de mer tekniska 
aspekterna av arbetslivet, och det vore kul att få höra mer om möjligheterna som teknologin leder till, snarare än hur jobbigt
allt blir för oss. 

Mera material från kvinnliga författare, kanske till och med sådana som inte är jurister - användning mera av digitals 
material och externa föreläsare medan allt är på distans

Föreläsningarna om informationssäkerhet var VÄLDIGT stressande. Den första hade 99 slides på sin PPT där ca 35 an dessa 
gicks igenom på de sista 10 minuterna av föreläsningen. Det fanns ingen möjlighet att förstå NIS-lagstiftningen. Detta bör 
delas upp i två föreläsningar eller kortas ner. Föreläsningen om e-signaturer var också förvirrande - hon talade endast de 
sista 30 min om det relevanta.  
Slutligen var det förvirrande att ha ett seminarium på engelska men all litteratur på svenska och tentan på svenska. 
Antingen bör allt vara på svenska eller allt på engelska. 

Som många andra kurser på juristprogrammet på SU så missar ni de delar som går ut på att förklara kursens grundläggande
moment och begrepp. Ni får inte glömma att vi är många som aldrig hört talas om flera av de tekniska begrepp som 
används i undervisningen, vilket försvårar inlärandet och förståelsen för ämnet. Upplevde dessutom att föreläsarna sällan 
hade koll på vad den som föreläst om ämnet före/efter dem sagt. Kul med gästföreläsare, men flera föreläsare gick igenom 
samma saker, vilket riskerar att förvirra snarare än förtydliga. Hoppas ni förstår vad jag menar. Cecilia gjorde detta bra 
genom att börja med att sätta sin föreläsning i perspektiv till resten av kursen.

Kursen var mycket intressant och majoriteten av undervisningen var mycket bra. Det som kan förbättras är vilken 
information som förmedlas till studenterna och vad kursens innehåll mest lägger vikt i - i förhållande till tentamen. Vi har 
haft MYCKET god och djupgående undervisning när det kommer till GDPR, och detsamma gäller informationssäkerhet. 
Detsamma gäller dock inte fråga om autonoma beslut/AI när det kommer till utformningen av tentamen som vi precis hade. 
Fråga 1 och 3 speglade absolut kursens innehåll men jag (och 4 andra kursare som fått fråga 2) tycker inte att fråga 2 
spelade kursens innehåll på samma sätt som fråga 1 och 3. Därmed tycker jag att det blir en orättvis bedömning i slutändan 
där studenter får olika förutsättningar. Vi har fått ett färdigt lösningsschema på GDPR, skrivit ett PM om GDPR, haft en 
djupgående föreläsning om det samt seminarium. En sådan fråga på tentamen i förhållande till t.ex. fråga 2 blir väldigt 
ojämlik (i kunskapsaspekt). Tips till framtiden är att kursens innehåll och den kunskap som förmedlas ska speglas på 
tentamen också! 
Mindre grupper vid seminarier. 
Känns som att man springer igenom kursen, men det har inte så mycket med kursupplägget att göra utan beror på tiden. 

 



9. Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina
studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst eller har
diskriminerats på något annat sätt?
Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst 
eller har diskriminerats på något annat sätt?
Jag är lite skeptisk till att tentafrågorna slumpas. 
Absolut inte!!!
Nej
Nej.
Nä, inte något jag tänkte på. 
Det är inte likabehandling att alla får olika frågor. Frågorna är inte likvärdiga i svårighetsgrad
Nej, tycker lärarna har visat bra hänsyn till att alla kanske inte förstår på en gång hur t.ex. PKI fungerar. 
nej
Nej
nej inte alls. 
Nej.
Nej, inte vad jag vet. 

Upplever däremot att undervisningen skulle må bra av ett jämlikhetsperspektiv. Vem har tillgång till teknik som vi benämner
som "tillgänglig"? För dem är den tillgänglig? Vem/Vilka glöms bort när offentlig förvaltning digitaliseras? För vem blir 
förvaltningen mer tillgänglig och finns det personer för vilka förvaltningen snarare blir mindre tillgänglig? Saknar det 
perspektivet generellt på programmet, men det känns som att ni skulle kunna ta er an ett sådant perspektiv bra :)
Allt bra :)
Jag har bara goda saker att säga om bemötande. Vad jag känner till har alla behandlats med den respekt som kan förväntas.

Nej.




