
Kursvärdering Civilrätt C VT21

Antal svar: 74

1. Hur mycket av kursen har du deltagit i:

Hur mycket av kursen har du deltagit i: Antal svar
0 % 0 (0,0%)
1-20 % 1 (1,4%)
21-40 % 3 (4,1%)
41-60 % 20 (27,0%)
61-80 % 4 (5,4%)
81-100 % 46 (62,2%)
Summa 74 (100,0%)

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du studerat (inkl. 
föreläsningar, seminarierna och grupparbetet)? 
Ungefär hur många timmar per vecka har 
du studerat (inkl. föreläsningar, 
seminarierna och grupparbetet)? 

Antal 
svar

0 timmar 0 (0,0%)
1-10  timmar 2 (2,7%)
11-20  timmar 3 (4,1%)

21-30  timmar
16 

(21,6%)

31-40  timmar
24 

(32,4%)

Mer än 40  timmar
29 

(39,2%)

Summa
74 

(100,0%)



3. Kritiskt tänkande:
Kritiskt tänkande: Antal svar
Vet ej 4 (5,4%)
Instämmer inte alls 0 (0,0%)
Instämmer något 10 (13,5%)
Instämmer 24 (32,4%)
Instämmer bra 19 (25,7%)
Instämmer helt 17 (23,0%)
Summa 74 (100,0%)

4. Problemlösningsförmåga:

Problemlösningsförmåga: Antal svar
Vet ej 4 (5,4%)
Instämmer inte alls 1 (1,4%)
Instämmer något 9 (12,2%)
Instämmer 19 (25,7%)
Instämmer bra 22 (29,7%)
Instämmer helt 19 (25,7%)
Summa 74 (100,0%)

5. Förmåga att kommunicera skriftligt:

Förmåga att kommunicera skriftligt: Antal svar
Vet ej 4 (5,4%)
Instämmer inte alls 1 (1,4%)
Instämmer något 6 (8,1%)
Instämmer 20 (27,0%)
Instämmer bra 20 (27,0%)
Instämmer helt 23 (31,1%)
Summa 74 (100,0%)

6. Förmåga att kommunicera muntligt:

Förmåga att kommunicera muntligt: Antal svar
Vet ej 4 (5,4%)
Instämmer inte alls 5 (6,8%)
Instämmer något 11 (14,9%)
Instämmer 21 (28,4%)
Instämmer bra 18 (24,3%)
Instämmer helt 15 (20,3%)
Summa 74 (100,0%)



7. Kursen har givit fördjupade insikter om rättsordningen och om 
dess roll i samhället:

Kursen har givit fördjupade insikter om 
rättsordningen och om dess roll i 
samhället:

Antal 
svar

Vet ej 1 (1,4%)
Instämmer inte alls 1 (1,4%)

Instämmer något
14 

(18,9%)

Instämmer
18 

(24,3%)

Instämmer bra
26 

(35,1%)

Instämmer helt
14 

(18,9%)

Summa
74 

(100,0%)

8. Kursen har pekat på gränsdragningsproblem mellan rätt, politik 
och moral:

Kursen har pekat på 
gränsdragningsproblem mellan rätt, politik 
och moral:

Antal 
svar

Vet ej 1 (1,4%)
Instämmer inte alls 3 (4,1%)

Instämmer något
16 

(21,6%)

Instämmer
22 

(29,7%)

Instämmer bra
18 

(24,3%)

Instämmer helt
14 

(18,9%)

Summa
74 

(100,0%)



9. Kursen har förmedlat kunskap om juridisk argumentation och 
metoder för lagtolkning resp. lagstiftning:

Kursen har förmedlat kunskap om juridisk 
argumentation och metoder för lagtolkning
resp. lagstiftning:

Antal 
svar

Vet ej 1 (1,4%)
Instämmer inte alls 4 (5,4%)

Instämmer något
18 

(24,3%)

Instämmer
22 

(29,7%)

Instämmer bra
20 

(27,0%)

Instämmer helt
9 

(12,2%)

Summa
74 

(100,0%)

10. Kursen har ökat förståelsen för det rättsliga tänkandets 
betydelse i en föränderlig värld:

Kursen har ökat förståelsen för det 
rättsliga tänkandets betydelse i en 
föränderlig värld:

Antal 
svar

Vet ej 1 (1,4%)
Instämmer inte alls 4 (5,4%)

Instämmer något
11 

(14,9%)

Instämmer
20 

(27,0%)

Instämmer bra
27 

(36,5%)

Instämmer helt
11 

(14,9%)

Summa
74 

(100,0%)

11. Information avseende kursen, lärandemål, betygskriterier, 
schemat, kursfordran och övrigt som har med kursen att göra var lätt
tillgängligt:

Information avseende kursen, lärandemål, 
betygskriterier, schemat, kursfordran och 
övrigt som har med kursen att göra var lätt
tillgängligt:

Antal 
svar

Vet ej 0 (0,0%)

Instämmer inte alls
19 

(25,7%)

Instämmer något
19 

(25,7%)

Instämmer
14 

(18,9%)

Instämmer bra
11 

(14,9%)

Instämmer helt
11 

(14,9%)

Summa
74 

(100,0%)



12. Kursen administrerades väl:

Kursen administrerades väl: Antal svar
Vet ej 3 (4,1%)
Instämmer inte alls 22 (29,7%)
Instämmer något 9 (12,2%)
Instämmer 15 (20,3%)
Instämmer bra 15 (20,3%)
Instämmer helt 10 (13,5%)
Summa 74 (100,0%)

13. Det var lätt att veta vad som förväntades av mig:

Det var lätt att veta vad som förväntades 
av mig:

Antal 
svar

Vet ej 0 (0,0%)

Instämmer inte alls
18 

(24,3%)

Instämmer något
24 

(32,4%)

Instämmer
19 

(25,7%)
Instämmer bra 7 (9,5%)
Instämmer helt 6 (8,1%)

Summa
74 

(100,0%)

14. Den arbetsinsats som krävdes var för omfattande:

Den arbetsinsats som krävdes var för 
omfattande:

Antal 
svar

Vet ej 3 (4,1%)
Instämmer inte alls 5 (6,8%)

Instämmer något
10 

(13,5%)
Instämmer 9 (12,2%)

Instämmer bra
11 

(14,9%)

Instämmer helt
36 

(48,6%)

Summa
74 

(100,0%)

15. Jag gavs tillräcklig tid att förstå det jag hade att lära in:

Jag gavs tillräcklig tid att förstå det jag 
hade att lära in:

Antal 
svar

Vet ej 0 (0,0%)

Instämmer inte alls
40 

(54,1%)

Instämmer något
16 

(21,6%)
Instämmer 7 (9,5%)
Instämmer bra 4 (5,4%)
Instämmer helt 7 (9,5%)

Summa
74 

(100,0%)



16. Allt som behövdes i denna kurs var att ha ett gott minne:

Allt som behövdes i denna kurs var att ha 
ett gott minne:

Antal 
svar

Vet ej 3 (4,1%)

Instämmer inte alls
44 

(59,5%)

Instämmer något
18 

(24,3%)
Instämmer 5 (6,8%)
Instämmer bra 2 (2,7%)
Instämmer helt 2 (2,7%)

Summa
74 

(100,0%)

17. Undervisningen utgjorde ett stöd för att förstå materialet:

Undervisningen utgjorde ett stöd för att 
förstå materialet:

Antal 
svar

Vet ej 0 (0,0%)
Instämmer inte alls 1 (1,4%)

Instämmer något
12 

(16,2%)

Instämmer
20 

(27,0%)

Instämmer bra
21 

(28,4%)

Instämmer helt
20 

(27,0%)

Summa
74 

(100,0%)

18. Lärarna gjorde sina ämnesdelar intressanta:

Lärarna gjorde sina ämnesdelar 
intressanta: Antal svar
Vet ej 0 (0,0%)
Instämmer inte alls 1 (1,4%)
Instämmer något 7 (9,5%)
Instämmer 23 (31,1%)
Instämmer bra 24 (32,4%)
Instämmer helt 19 (25,7%)

Summa
74 

(100,0%)



19. Lärarna gjorde sina ämnesdelar intressanta:

Lärarna gjorde sina ämnesdelar 
intressanta: Antal svar
Vet ej 0 (0,0%)
Instämmer inte alls 1 (1,4%)
Instämmer något 8 (10,8%)
Instämmer 22 (29,7%)
Instämmer bra 24 (32,4%)
Instämmer helt 19 (25,7%)

Summa
74 

(100,0%)

20. Kursen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp: 

Kursen har utvecklat min förmåga att 
arbeta i grupp: 

Antal 
svar

Vet ej 0 (0,0%)

Instämmer inte alls
31 

(41,9%)

Instämmer något
17 

(23,0%)

Instämmer
14 

(18,9%)
Instämmer bra 6 (8,1%)
Instämmer helt 6 (8,1%)

Summa
74 

(100,0%)

21. Kursen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya 
och obekanta problem: 

Kursen har gjort att jag känner mig säkrare
på att angripa nya och obekanta problem: 

Antal 
svar

Vet ej 2 (2,7%)

Instämmer inte alls
10 

(13,5%)

Instämmer något
20 

(27,0%)

Instämmer
18 

(24,3%)

Instämmer bra
12 

(16,2%)

Instämmer helt
12 

(16,2%)

Summa
74 

(100,0%)



22. Kursen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya 
och obekanta problem: 

Kursen har gjort att jag känner mig säkrare
på att angripa nya och obekanta problem: 

Antal 
svar

Vet ej 3 (4,1%)

Instämmer inte alls
9 

(12,2%)

Instämmer något
19 

(25,7%)

Instämmer
19 

(25,7%)

Instämmer bra
12 

(16,2%)

Instämmer helt
12 

(16,2%)

Summa
74 

(100,0%)

23. Anser du att lärandemålen ger en bra bild av den kurs som du 
nyss avslutat:

Anser du att lärandemålen ger en bra bild 
av den kurs som du nyss avslutat:

Antal 
svar

Vet ej
10 

(13,5%)

Instämmer inte alls
9 

(12,2%)

Instämmer något
13 

(17,6%)

Instämmer
20 

(27,0%)

Instämmer bra
13 

(17,6%)

Instämmer helt
9 

(12,2%)

Summa
74 

(100,0%)

24. På det hela taget var jag nöjd med kvaliteten på denna kurs:

På det hela taget var jag nöjd med 
kvaliteten på denna kurs:

Antal 
svar

Vet ej 0 (0,0%)

Instämmer inte alls
12 

(16,2%)

Instämmer något
20 

(27,0%)

Instämmer
14 

(18,9%)

Instämmer bra
16 

(21,6%)

Instämmer helt
12 

(16,2%)

Summa
74 

(100,0%)



25. Examinationen på kursen krävde att man verkligen förstod vad 
kursen gick ut på:

Examinationen på kursen krävde att man 
verkligen förstod vad kursen gick ut på:

Antal 
svar

Vet ej 3 (4,1%)
Instämmer inte alls 7 (9,5%)

Instämmer något
8 

(10,8%)

Instämmer
19 

(25,7%)

Instämmer bra
14 

(18,9%)

Instämmer helt
23 

(31,1%)

Summa
74 

(100,0%)

26. Tycker du att kurslitteraturen har hjälpt dig uppnå kursens 
lärandemål? Har du några kommentarer/synpunkter på 
kurslitteraturen?



Tycker du att kurslitteraturen har hjälpt dig uppnå kursens lärandemål? Har du några kommentarer
/synpunkter på kurslitteraturen?
Ja, dock var det omfattande material och väldigt mycket på kort tid.
För omfattande.
Bra kurslitteratur. ”Familjejuridik” som tidigare ingått borde vara med, lättförståelig och tydlig.
Familjejuridik borde vara en del av kurslitteraturen  
Nej, familjejuridik av Theddo och Johan bör finnas med på litteraturlistan
Helt ok, skulle verkligen uppskatta om man hade läsanvisningar!
Tydlig och bra kurslitteratur 
För många böcker till familjerätten, läste endast Familjejuridik i stället.
Böckerna var till stor hjälp  
Ja men boken familjejuridik som fanns tidigare terminer var enklare att förstå och tydligare än nu.
Byt ut den kursboken om uppsatsskrivandet mot boken "Att skriva rätt" av Önnerfors & Wenander
Många för kort kurs. Fler behövs för uppsatsmetoden än i listan. Arbrättbok inte uppdaterad(utstatL)
Nej, särskilt boken "Äktenskap, Samboende, Partnerskap". Den borde bytas ut mot "Familjejuridik"
Boken av Brattström om Äktenskap är alltför omfattande. 
Läste 10 % pga. tidsbrist, så nej, undervisning räckte. Läste dock Familjerätten, bör tas in igen.
Väldigt bra litteratur
Ja.
Tycker att boken ”familjejuridik” bör vara kursfordran istället för agell och brattström. 
Ja. Dock extremt utmanande att hinna ta sig igenom all kurslitteratur på så kort tid. 
Familjejuridik av Olsson, Gunilla m.fl., borde vara kursfordran. 
Bra.
Jag vet inte för jag har inte hunnit läsa mer än några få sidor trots att jag hade köpt allt och trots att jag suttit och pluggat i 
princip dygnets alla timmar.
Den bästa boken som fick mig att förstå familjerätten riktigt ordentligt är familjejuridik av Theddo. Ni bör ha den som 
kursfordran, den har hjälpt mig att lösa alla familjerättsliga frågor och beräkningar gällande bodelning och arv. Utöver det 
var all litteratur bra. 
Kurslitteraturen var bra!
Det stämmer
Ja. Kursboken "Rätt arv" förklarade rättsläget på ett väldigt pedagogiskt sätt.
Stämmer bra, inga kommentarer
För omfattande och spretig.
Kurslitteraturen i arbetsrätt var något rörig. Den gjorde jobbet men strukturen i boken följde ingen logik. 
det är alldeles för mycket kurfordran under så kort tid att man hinner knappt gå igenom hela litteratur. 
Tycker boken "partnerskap och samboskap" enbart försvårade allt. Hellre sett "familjejuridik i praktiken" 
Ja väldigt bra litteratur. 
Många böcker som utgjorde kursfordran och inga läsanvisningar gjorde materialet svårt att ta till sig. Vore mer effektivt om 
ni gav läsanvisningar.
Kurslitteraturen till arbetsrätt var bra men jag tycker boken familjejuridik var bättre än den litteratur som var kursfodran. 
Familjejuridik som inte är kursfordran längre saknades. Den var väldigt tydlig och bra. 
bra kurslitteratur, behövde dock köpa till familjejuridik för att kunna förstå hur bodelning görs, tyckte inte kursböckerna gav 
bra lösningar på varken bodelning eller arvsskifte. 
Den arbetsrättsliga litteraturen är väldigt bra och tillgänglig. Familjerättsliga litteraturen är väldigt otillgänglig och svårläst.  

Videorna i Athena om metoderna/teorierna samt presentation/opponering är bra. 

Ni måste verkligen ta bort artikeln om Law in Books and Law in Action för den rättssociologiska metoden för att den är så 
dåligt skrivit. Har engelska som modersmål samt flera akademiska examen och har aldrig läst en så obebriplig akademisk 
artikel. Man kanske förstår (något?) i artikeln om man är filosofi doktor.  Fick skratta mycket när jag läste artikeln som har 
många konstiga referenser som gjorde man hade ingen aning vad det hela handlade om. Om ni vill ha kvar den kanske ha 
varningstext att det är ett exempel på hur man inte ska skriva akademiska artiklar på engelska. Bra för att skratta i alla fall!
Jag läste inte kurslitteraturen i någon större utsträckning då jag anser att föreläsningarna och gruppövningarna ger 
tillräckligt stöd för att klara av tentamen. 
Överlag tyckte jag att kurslitteraturen var välvald. Däremot tycker jag nog att Samboende, äktenskap, partnerskap av Agell 
och Brattström var lite väl komplicerad. 
Kurslitteraturen inom familjerätt var bra. 

För att hjälpa mig som student bättre med kursens lärandemål skulle läshänvisningar och rättsfall (utöver workshop) vara 
bra att veta i förväg för respektive gruppövningstillfälle. Nu blev det i all hast att snabbt läsa allt inför tentan vilket skapar en
temporär kunskap istället för en långvarig kunskap.
Uppskattade familjejuridik (boken) 
-
Ja, litteraturen var väldigt bra!
överdrivet med tre böcker i familjerätt, hade räckt med boken familjejuridik. Extremt mycket kurslitteratur för en sådan kort 
kurs
Ja det instämmer
Tycker litteraturen var ALLDELES för omfattande. Framförallt det som var till familjerätt var långt och krångligt. Glad att jag 
köpte boken familjejuridik, annars hade jag inte haft en chans på denna kurs. 
JAa.
Som vanligt är kurslitteraturen för omfattande och svårgenomtränglig. Man kan läsa mycket men väldigt lite av det som 
läses får betydelse vid examinationen eller sätts i minnet. Det handlar inte om att mer fokus behövs läggas vid examination 
på litteraturen, utan att det hade varit mer värt att få läsa litteratur som "lyfter blicken" bort från det rena juridiska. Visst är 
det bra med att läsa teoretiska texter, men det som sätts i minnet (i alla fall för min del) är när vi får läsa text som är 
relevant för dagens samhälle eller på annat sätt förenklar inlärningen och förståelsen för gällande regler. Det rena juridiska 
har vi lagtext och föreläsningar. Varför får vi då inte läsa mera texter som behandlar aktuella problem i dagens samhälle där 
vi elever får försöka återkoppla eller sätta juridikens betydelse i det problemet?  
Det bästa och mest praktiska är rättsfallen och lagtexten. Det kritiska tänkande kommer inte från litteraturen utan från 
andra källor. Även utrdrag ur skönlitterära böcker under gruppundervisningen i arbetsrätt var en höjdpunkt! Mera sånt! 
Bra! Hade dock gärna haft böcker med tydligare exempel på bodelning osv. Alltså gärna bättre illustrationer
Bra kurslitteratur.
Kurslitteraturen var en av de få bra sakerna med kursen. 
Ja
Pga tidsbrist har litteraturen endast används som uppslagsverk.



27. Vad tycker du var det bästa med den här kursen? 



Vad tycker du var det bästa med den här kursen? 
Gruppövningarna var lärorika, men tyvärr reflekterande inte tentamen det vi fokuserat på.
Opponering, att få feedback och återkoppling händer inte så ofta på programmet.
Intressanta samhällsnära frågor som lyfts. Bra lärare!
Tove Lindgren och Göran Lind
Gruppundervisningen
Uppsatsmomentet var mycket givande
Det är intressanta ämnen och lärarna är bra
Se mail från anonymjuriststudentsu@gmail.com 
Uppsatsen. Givande att fördjupa sig i ett ämne och utveckla det vetenskapliga skrivandet.
Undervisningen var toppen, intressanta föreläsningar och bra lärare.
Lärarna är otroligt duktiga!
Gruppövningarna med Blekemo och Leider var fantastiska. 
Lärarna var mycket bra.
Familjerättens föreläsningar
Intressanta ämnesområden!
Göran Lind och Johan Schüldt var GULD
intressanta ämnen 
Det bästa var väl att det var frivilliga gruppövning.
Solklart Annika Blekemo (förel.+ sem). Arbetsrätten överlag. Uppsatsmomentet var bra.
Otroligt inspirerande och spännande föreläsningar och lektioner.
Mycket intressant och lärorik.
Intressanta ämnesområden
Roliga ämnen. Intressanta föreläsningar samt duktiga och pålästa lärare. 
Seminariumen i både arbetsrätt och familjerätt.
Bra lärare
Det bästa med kursen var alla givande gruppövningar och att man fick arbeta i basgrupper, detta har man saknat en aning. 
Ända sen statsrätten har vi i princip studerat på egen hand och inte kunnat interagera med andra, men detta gav en mer 
motivation när man fick jobba i grupp och lösa problem tillsammans.
Petra, Annika och Göran har varit pedagogiska och tydliga i sina genomgångar
Bra föreläsningar inom arbetsrätt från Anika och Petra (samt bra övningar från Petra) och bra föreläsningar (samt övningar) 
inom familjerätt från Göran, samt ett bra sätt hur de jobbar med studenter. Väldigt bra och proffs lärare! 
Kursen måste delas upp till två separata ämnen.
Engagerade lärare.
Motiverande, förstående och hjälpsamma lärare, speciellt Petra. Eftersom kursen är omfattande med både uppsats och tenta
i familje/arbetsrätt så hjälpte det mycket för att bibehålla gnistan. Stort tack för en rolig kurs!
Att få veta om rättsliga lösningar på vardagliga problemen inom civilrätt. 
Uppsatsen och att det äntligen krävdes något (om än lite) av studenterna. Kursen har varit den första riktigt roliga kursen, 
synd att det kommer 1,5 år in på utbildningen. 
Föreläsningarna och gruppövningarna var väldigt bra och givande. Särskilt GÖ
Gillade workshopen! Gruppövningarna var mycket bra och lärorika. Uppskattade även att vi fick en del frågestunder. 
Lärarteamet var fantastiska!
Gruppövningarna med Johan Schüldt. 
bra föreläsningar
Familjerätt och uppsatsskrivandet
föreläsningarna var generellt väldigt intressanta och pedagogiska. 
Intressanta ämnen och kunniga (samt trevliga!) lärare.
Uppsatsskrivandet var givande på en personlig nivå. Om man lyckas hitta rätt ämne är det alltid roligt att skriva om något 
man är intresserad av. Att lära sig hur man förrättar en bodelning och ett arvskifte var mycket svårt, men givande. Vissa 
lärare var verkligen fantastiska, Elica Ghavidel Rostami var en höjdpunkt för mig på kursen! Johan Schuldt likaså. 
Både arbetsrätt och familjerätt tycket jag var väldigt intressanta områden. 
Den ekonomiska familjerätten. 
Uppsatsmomentets opponering. 
-
Lärarna var otroligt bra, de som hade föreläsningar var otroligt duktiga och inspirerande och väl förberedda! Alla var 
outstanding. 
Många bra lärare, de var engagerade och hade intressant undervisning
Gruppövningar
Intressanta ämnen!  
Bra upplägg med gamla tentafrågor på gruppövningarna, gav mycket. 
Instuderingsfrågorna som hjälpte en att förstå och tillämpa regelverket. 
Det var bra att det fanns många praktiker som undervisade. Att få höra historier från den "verkliga" livet gör att man som 
student inser att juridikens inte endast finns innanför universitets fyra vägger, eller ja, innanför bildskärmen... Jag hade 
gärna hört fler berättelser från lärare kring deras val om varför det har valt de områden som de är verksamma i. 
Jag tycker även metodhandledningen och opponering med tillfälla att i mindre grupp möta lärare var en höjdunkt. För min 
del är utbytet i mindre grupp med lärare viktigt för att skapa en relation till ämnet. Att endast ha lärare som undervisar i 
stor grupp men utan tillfälle till att ha en personlig kontakt gör att skolgången blir väldigt kall och distansen gör motivationer
svårare, speciellt i sådana här tider.  

INtressanta ämnen och bra lärare
Annika Blekemos föreläsningar. Intressanta områden ändå.
Uppsatsskrivandet. 
Uppsatsen och opponeringen
Det moment som jag uppskattade mest var uppsatsen, det var kul att få fördjupa sig i ett ämne. Tyvärr blev allt annat 
lidande och jag var tvungen att prioritera uppsatsen framför gruppundervisningen. Känner inte att jag lärt mig så mycket 
som jag hade förväntningar att göra. Helt ärligt så känner jag att jag skulle behöva läsa ekonomisk familjerätt och arbetsrätt
som en extern kurs utanför JP för att känna mig trygg med grundläggande kunskaper.



28. Vad tycker du främst behöver förbättras? Saknas något moment?
Kan något tas bort?



Vad tycker du främst behöver förbättras? Saknas något moment? Kan något tas bort?
Det blev för mycket med uppsats, gruppövningar och föreläsningar.
Skrev jättelångt, men Max 100 tecken? Det är inte ens 20 ord? Väldigt oseriöst.
Upplägget med två helt skilda ämnen parallellt gör det svårt att planera sin tid. 
Ändra ej schemat varje dag, pressa inte studenterna till att plugga ihjäl sig.  
Konstigt upplägg på föreläsningarna i arbetsrätt. Oklart vad som är mest relevant. 
Ge läsanvisningar  
Hur man räknar ut skifteslikvid!  
Både föreläsningar och GÖ går för fort
Omfattande 
Kursen är mycket intensiv. Man hann inte alltid förbereda alla frågor inför seminarium o.s.v. 
Stressig kurs,man hinner inte lära sig allt som förväntas när man samtidigt ska skriva en uppsats.
Enkäten har inte fullständiga frågor och har på sina ställen dubbletter.
Kursen är stressig pga att den helt enkelt är för kort sett till innehållet. 
Uppsatsmomentet behöver ses över
Kursen var alleles för omfattande. Det behövs åtminstone en månad tills tentan efter uppsatsen.
Jag tycker att man bör införa rättsfallsföreläsningar.
Extremt stressig kurs!! Helt omöjligt att hänga med. För lite tid att tentaplugga
Alldeles för hetsigt med uppsats, en miljard gruppövningar och minimal tid att plugga till tentan. 
Skulle rekommendera att dela upp tentan i 2 dagar, familjerätt en dag och arbetsrätt en annan. 
FÖR mycket att göra! Vi är människor, inte robotar? 
Ej tillräckligt mkt fri tid för uppsats, orimligt att behöva skriva kväll/helg. Skär ner på föreläs.
Alla moment var absolut nödvändiga. Kursen var perfekt!
Alldeles för mycket på en gång, otroligt stressigt med föreläsningar, lektioner, tenta och uppsats. 
Tidspressen. Det går ej att ha med alla momenten. Ta bort vissa gruppövningar och dra ned på tiden
Det är för omfattande med seminarium varje dag nästan, uppsats och tenta. Mer ledig tid innan tentan. 
Vet ej
Det här är den överlägset mest tidskrävnde (och stressigaste) kursen så här långt. Och trots att jag aldrig lagt ner så otroligt
mycket tid så är det också den kursen där jag lärt mig absolut minst. Det har inte funnits tid att lära sig på ett sätt som ger 
något utan bara panikplugga hela tiden för att överleva nästa moment. Jag har inte hunnit alls hunnit förbereda inför 
föreläsningar eller gruppövningar, jag har inte hunnit läsa några böcker överhuvudtaget (mer än de två sidorna som begärde
min uppsats). Om ni inte tillför väldigt massa extratid så måste ni måste plocka bort uppsatsen, familjerätten eller 
arbetsrätten. Annars kommer man inte minnas något överhuvudtaget från den här kursen. 
Det enda jag minns av den här kursen är att jag varit nära kollaps 

Det känns som att ni lagt till en uppsats till kursen utan att ta bort något annat. Det här hade varit en av de svettigare 
kurserna även utan uppsatsen.  

Gruppövningar där man bara lyssnar på andra gruppers halvdana powerpointpresentationer ger inte så mycket. Då tycker 
jag upplägget var bättre på CB: Där skulle var och en förbereda på egen hand. Sen delades man in i smågrupper första 
kvarten på grupptillfället för att prata ihop sig o Ilka svårigheter man haft. Sen var det en diskussion i hela gruppen där 
"läraren" förmedlade ordet. Det blev en mycket bättre diskussion, fastande bättre och gav en djupare kunskap. 
Det som bör förbättras är tiden. Jag hade personligen uppskattat en vecka till då det var en otroligt bred kurs på så kort tid. 
Sedan måste examinatorer också tänka på att vi har en uppsats att skriva som dessutom betygsätts, man hinner inte njuta 
av att lära sig allt om arbetssätt och familjerätt, just nu känns det som att juristprogrammet går ut på vem som klarar av 
press under stress, och inte vem som kan mest och är mest aktiv/ ambitiös tyvärr. Längre tid på tentan hade också 
uppskattats.
Måste förbättras hur ni lägger ut material på athena. Jag upplever att det var väldigt rörigt. Lite bättre frågor till 
gruppövningarna där alla lärare är överens om hur man löser uppgiften är också något som kan förbättras.
Det behöver förbättras gällande undervisning samt instruktioner gällande uppsats och opponering. Instruktionerna är 
bristfälliga, vilket leder till onödig stress och oro över att inte förstå vad som förväntas vid exempelvis presentation och 
opponering. 
Sedan är det mycket besvärligt för en funktionsstudent att klara av att komma igång med uppsatsen redan första veckan 
eftersom det är en rivstart med väldigt många timmar föreläsningar. I kursupplägget saknas förståelse eller anpassning för 
att ge studenterna guidning, stöd edy för att processa den inledande informationen och att hitta rätt i alla anvisningar, vilket
ger en orättvis ökning av svårighetsgrad gällande uppsatsmomentet.
Det skulle vara bra att ha INSPELADE FÖRELÄSNINGAR!  
FÖR MYCKET fokus på ekonomiska frågor inom bodelning/arv. Varför??? Det skulle bli bättre att fokusera på andra frågor, 
som t ex var på den sista tentan! som var en överraskning, eftersom vi inte har diskuterat t ex frågor avseende 
äktenskapsförord varken på föreläsningar eller på övningar. Fast dessa frågor uppstår samt vad gäller arv ofta i praktiken. 
Det skulle bli bättre att ägna sig mer åt teoretiska/praktiska frågor vad gäller äktenskap/arv som kan ge en bättre förståelse
av det själva ämnet.
antigen dela upp kursen eller ta bort uppsatsen. studenten hinner inte med allt.
Grupparbetet var under all kritik. Att inte ha obligatorisk närvaro och deltagande på gruppundervisningarna gjorde det 
väldigt svårt att engagera och få till produktiva grupparbeten inför grupparbetsmöten.
Tentafrågorna på familjerättens område avspeglade inte undervisningen. Jag förstår att det är svårt att göra tentorna 
distansvänliga men samtidigt tycker jag att det är konstigt att examinationen inte motsvarar det väsentliga i kursen. Det är 
något som jag upplever varit återkommande med distanstentorna. Det får effekten att vi elever examineras på hur bra vi är 
på att bläddra i kurslitteraturen under tentan - inte på det som kursen faktiskt har behandlat. 
Om det går att minska litteratur vore toppen.
Diskriminerings blocket var bra.

Barnets bästa- gör gärna något bra och rejält av det blocket, nu blev det mest en entusiastisk lärare som drog ut på tiden 
på sin föreläsning. 
Något att tänka på till nästa kurs.  Allt annat har fungera mycket bra. 

Alldeles för många föreläsningar. Vi hade nästan dubbla föreläsningar varje dag. Svårt att upprätthålla koncentrationen, blir 
stressigt när man har som ambition att delta på alla föreläsningar samt hinna med uppsatsen + frågorna inför 
gruppövningarna + läsa. Anser även att tentamensfrågorna frångick det som behandlats under kursen.
Väldigt svårt att hitta information på Athena, främst gällande opponeringen. 



Jag tycker delar av examinationen inte återspeglade det arbetet vi gjort på gruppövningar och det som talats om på 
föreläsningar. Efter att ha gjort x antal ex-tentor, läst all kurslitteratur, deltagit på alla gruppövningar och föreläsningar 
skulle man förvänta sig att man hade en viss aning om vad som skulle komma på tentan. Dock kände jag och flera 
medstudenter att vissa tentafrågor kom som en överraskning vilket det inte borde göra om man pluggar ca 10 timmar om 
dagen och gjort allt av de olika momenten på kursen. 
Kursadministrationen. Tycker tex att det är dåligt att man lägger ut nya och ändrade uppsatsanvisningar bara någon vecka 
innan inlämning när en annan uppsatsanvisning funnits ute innan 
Tenta + uppsats kändes ganska omfattande i förhållande till hur få hp jag fick för kursen.
Tycker uppsatsen ska tas bort. Denna kursen är för överdimensionerad. Tycker att tidigare kurser hållt ett bra tempo, men 
denna kursen har vart otroligt svår att hänga med i med tanke på studiebördan. Att hinna med en uppsats samtidigt som det
är föreläsningar och gruppövningar varje dag hela dagarna, har gjort att jag har behövt plugga sena kvällar varje dag i 
veckan även fredagar och lördagar. Tycker inte det är pedagogiskt med en uppsats som är så stor, har vart konstant 
stressad denna kurs och tycker det har vart alldeles för mycket att göra. Ironiskt med tanke på att man har läst om 
arbetsrätt i denna kurs och det är denna kurs som hittills inneburit mest plugg och mest stressande, känns inte ok av 
universitet att ha så mycket uppgifter för elever på så kort tid. 
Det största problemet med kursen är att ni har tryckt in för mycket i för lite tid. Även vid heltidsstudier hinner man inte läsa
/förberedda inför varje moment (föreläsningar och gruppövningar) vilket gör att man inte får så mycket från flera av 
undervisningstillfällen. Som regel deltar jag i varje kursmoment på juristprogrammet men jag fick lämna flera föreläsningar 
samt även gruppövningar (speciellt arv, bodelning) för att jag kunde bara inte kunde hänga med. Studenterna är för 
stressade hela tiden (inte bara vanlig stressade men stressade på ett ohälsosamt sätt).  

Jag förstår inte varför familjerätt och arbetsrätt som verkar vara helt separata ämnen är tillsammans i samma kurs. Det blir 
väldigt splittrad att hoppa fram och tillbaka mellan ämne och det vore bättre att lägga fokus på att lära sig ett ämne innan 
man påbörjar det andra ämnet. 

Tanken med uppsatsen är bra men frågan är om det är rimligt att ha den som kursmoment med en redan så intensivt 
schema. 

Tycker att ämnena var intressanta och hade gärna haft mer tid att kunna lära med de på riktigt istället för att hela tiden 
stressa mig fram och ligga efter. Känns efter kursen att jag har endast en översiklig förståelse för dessa viktiga ämnen, 
vilket är tråkigt. Varför har så viktiga ämnen så få veckor i studieordningen?
Jag vill börja med uppsatsen. När jag hörde att Annika Blekemo hade kämpat för att vi skulle få ha kvar ett enda 
metodhandledningstillfälle blev jag chockad. Att inte ex. få uppsatsanvisningarna förens introduktionsföreläsningen då vi 
blev informerade att vi redan skulle läst dem var otroligt stressinducerande. Jag förstår verkligen inte hur ett enda 
metodhandledningstillfälle som endast berör de inledande kapitlen skapar en på något sätt produktiv skrivprocess. Allt jag 
begär är ett ytterligare tillfälle i slutet av kursen där man får någon form av feedback. Det behöver inte ens vara en lärare, 
en obligatorisk kamratrespons kan räcka. Att inte föreskriva obligatoriska kamratresponser betyder i alla fall för min 
vänkrets att samtliga fokuserar på sina egna uppsatser helt och hållet. Den feedback jag fick av familj, vänner och 
studiekamrater var inte tillräckligt djup för att förbättra min uppsats på de områden som krävdes inför inlämningen. 
Uppsatsanvisningarna, som förvisso är mycket givande gällande inledningen av uppsatsen, är otroligt mager för både 
opponeringen och analysen/diskussionen i uppsatsen. Jag var helt oförberedd inför opponeringen, och den feedback jag fick 
av läraren gällande den muntliga opponeringen borde verkligen ha stått i uppsatsanvisningarna på ett otvetydigt sätt. Att 
lämna mycket till eleven själv kan tolkas som kreativ frihet. När mitt val att presentera uppsatsen på ett visst sätt då nästan
kändes som grund för att bli underkänd, blev jag chockad. Jag erkänner att jag borde ha förberett mig mer inför 
opponeringen, samtidigt var det endast den muntliga presentationen av min egna uppsats som fick negativ feedback. Detta 
på grund av att jag inte kunde utläsa något av det som jag misslyckades med från uppsatsanvisningarna. Jag gjorde förvisso
opponeringssammanfattningen dagen innan. Detta var dock ett medvetet val då uppsatsinlämningen var en vecka innan 
tentamen. Jag var i princip tvungen att plugga på tentamen veckan före tentamenstillfället. Detta betydde sedan att jag 
hade en dag kvar att förbereda mig inför opponeringen. Exempel på val som jag borde ha gjort var ex. att inte gå igenom 
uppsatsen utan att presentera den som en helhet. Jag borde även varit beredd på att verkligen argumentera mot feedback, 
även om jag faktiskt helt håller med den. Jag rekommenderar iaf att verkligen förtydliga hur opponeringen utförs för elever, 
jag kan även stödja mina argument med många andra elevers upplevelser. Vi gav i princip feedbacken från våra lärare till de
nästkommande opponeringarna så att de kunde vara förberedda.  

Sedan har vi tentamen. Jag, och många andra, blev ordlösa när vi såg att vi inte skulle förrätta en bodelning eller arv i den 
familjerättsliga delen. Jag tror att i princip 5/8 föreläsningar och 4/5 gruppövningar var fokuserade på just detta område i 
familjerätten. Samtliga lärare sa även att det är något som är otroligt tentarelevant. Jag personligen, och många andra, 
spenderade majoriteten av sin tid på att plugga familjerätten just på grund av denna del. Detta beror också delvis på att 
flera lärare hade olika åsikter om hur man skulle genomföra en sådan uträkning. Jag läste dessutom inte kurslitteraturen 
eftersom att flera lärare uttryckligen sa att man inte kan se något uträkningsförfarande i böckerna. Jag förstår att man inte 
ska ta något för givet på ett tentamenstillfälle. Samtidigt blir jag förundrad när en mycket kortfattad och i princip "ja/nej" 
fråga gällande vaccination på arbetsplatsen kommer på tentan (som också ger hälften av poängen vilket innebär att man 
måste få poäng där för att få godkänt) men inte en uträkning av arv eller bodelning. Om majoriteten av kursen behandlar ett
område bör man i min åsikt inte medvetet ta bort en sådan del. Samtliga exempeltentor vi har tilldelats har även haft en 
sådan del.  

Jag älskar arbetsrätt, och jag är mycket intresserad av familjerätt. Men den här kursen är så fullpackad, självstudiebaserad 
och osympatiskt utförd att jag i princip var tvungen att hjärntvätta mig själv till att "jag kan klara det" för att kunna hålla 
ikapp med tempot. Att inte ge elever mer feedback på en uppsats för att sedan bedöma uppsatserna mycket strikt vid ett 
opponeringstillfälle var en väldigt skräckinjagande process för mig själv. Tentamen var blandad. Familjerättens frågor var 
givande och intressanta, men som sagt var inte bodelning eller arvskifte en del av den. Arbetsrättens första fråga var 
perfekt, verkligen ingen feedback där. Den andra frågan däremot har gjort mig mycket osäker. Flera elever har frågat om 
vaccination på arbetsplatsen och inte fått svar av föreläsare då det i princip är outforskat territorie. Att den sista arbetsrätt 
frågan var konstruerad på så sätt att man själv var tvungen att bestämma hur mycket man ville skriva skapade en otydlig 
och osäker upplevelse. Covid förändrar dessutom arbetsmiljön för flera på ett mycket negativt sätt, vilket kan bidra till 
osäkerheten i kursen. Jag vill dock påpeka att flera elever inte skickar in feedback genom detta dokument då de känner sig 
övergivna och hopplösa. Detta program har för många blivit en rad av osympatiska och mycket tuffa kurser, där ingen tydlig
möjlighet för påverkan under sin studietid finns. Att lämna feedback för kommande årskullar blir på så sätt inte särskilt 
motiverande. Jag skriver inte detta för att såra er som arbetar med kurserna, utan för att påpeka varför det finns en brist på
feedback samt varför flera elever är ointresserade av att skicka in feedback.
Tycker inte att något moment saknas men uppsatsmomentet, vilket iof är bra att öva på, var lite för omfattande. Jag 
upplevde att det inte riktigt fanns tid att ägan mig åt uppsatsen förutsatt att man deltog i föreläsningar och gruppövningar, 
vilket resulterade i att det blev väldigt stressigt. En mindre uppsats med given frågeställning som lämnas in tidigare hade 
passat bättre i schemaläggningen tror jag. 



Läshänvisningar och instruktioner på relevanta rättsfall inför tentan. 

Jag förstår inte tentans upplägg, nu hade vi i både föreläsningarna och gruppövningarna lärt oss att beräkna bodelning, 
lottläggning osv. under flera tillfällen, gruppövningsfrågorna var strukturerade efter en viss metod men inget av detta 
examinerades på tentan? Istället efterfrågades sådant som nämnts i förbifarten. Vad är det för mening att lära ut en metod 
så grundligt och sedan inte examinera oss på detta?
-
Det var en väldig besvikelse att inte få visa sina kunskaper om hur man upprättar bodelning, fördelar kvarlåtenskap osv på 
tentan. Mycket tentaplugg gick åt att verkligen se till att beräkningarna satt, och så var det inte ens en del av tentan. Inte 
ens en liten fråga! Baserat på tidigare tentor och framför allt det utrymmet som sådant gavs på gruppövningarna var det 
väldigt förvånande. En stor besvikelse för många gissar jag.
Rörig administration på Athena. Rörigt vilka frågor som gällde till vilket tillfälle i familjerättsövningarna exempelvis. På en 
fråga hade halva frågan försvunnit, en annan hade samma person olika namn, en annan hade lärarna tydligen olika 
uppfattning om svaret - känns slarvigt. Bristfällig info om hur den muntliga presentationen av uppsatsen skulle gå till - rörigt
att behöva kolla på flera videos för att få den infon. Stökigt upplägg överlag att blanda familjerätt och arbetsrätt. EXTREMT 
stressig kurs. Ta bort uppsatsmomentet. Tentan tog upp saker som ej berörts eller berörts otroligt kort, varför gör ni så? Det
är ju kunskap som ska bedömas av vad ni faktiskt lärt ut på kursen! Bisarrt att ha pluggat dagligen i flera veckor och ej 
förstå frågorna ens, inte ok!
för mycket att göra på för kort tid. Dåligt upplägg. Jobbigt med opponering precis efter tentamen, när man var helt slut. 
Gruppövningarna kan också förbättras, det är svårt att koncentrera sig och veta vad som är rätt och fel när det var 
studenter som skulle redovisa varje fråga, detta var ett bra sätt att lära sig men tycker ändå att detta hade kunnat 
kombineras mer med lärares genomgångar. 
nej inte speciellt men det var konstigt att det som vi gick igenom under kursen har inte kommit på tentan. De relevanta 
frågor som vi hade så mycket diskussion på under gruppövningar har inte tagits upp på tentan och den menar jag på 
familjerätt.    
Alldeles för omfattande kurs?? Det är helt omöjligt att hinna med det ni begär av elever. Jag känner att min prestation har 
blivit så halvhjärtad på grund av den stora tidsbristen. Hade verkligen behövt mer tid, då kanske man hade kunnat lära sig 
mer. Tycker egentligen alla moment är bra och intressanta men det går inte att hinna läsa så mycket som förväntas, skriva 
en uppsats, förbereda gruppresentationer, plugga inför tentan, på denna korta tid. Förstår inte varför ni inte gör det till två 
separata kurser.  
Jag tycker att uppsatsen var ett roligt moment men upplevde att det blev alldeles för omfattande, jag har aldrig pluggat så 
mycket som under denna kurs inklusive helger. Samtidigt så tyckte jag gruppövningarna med frågor var nödvändigt så jag 
vet inte vad ni kan dra ner på. Roligaste men jobbigaste kursen hittills! 
Varför har inte lärare "office hours"? Det har varit så bra för elever som ligger efter, som inte tycker om att tala inför grupp, 
eller finner att utbytet med lärare är betydelsefullt. En lärare behöver inte ta "alla" elever, men möjligvist dela upp mellan 
ett flertal lärare? Detta blir även viktigt sen när eleverna ska navigera i sin egna karriär.  

Tala om för eleverna att inom varje rättsområde belysa vilka möjligheter det finns för dem att fördjupa sig i ämnet utanför 
skolan - t.ex. genom praktik, ideellt arbete, etc. Jag menar att lärarna har den bästa insikiten om hur juridiken kan tillämpas
praktiskt och därför bör de även kunna tala om var ochhur detta är möjligt Kanske det också vore bra för att minska på 
betygshetsen, om man inser att i det verkliga arbetslivet spelar det inte lika stor roll som man tror att det gör under 
skolgången. Den föreställningen kan man bryta genom faktiska erfarenheter som lärarna kan uppmuntra till. 
För högt tempo. Bra undervisning men fanns inte tid att lära sig ordentligt. Hade varit en fördel med uppsatsen som en egen
kurs. Eller dela upp arbetsrätt och familjerätt i två kurser då de är så pass olika ämnen. 
Administrationen. Rörigt upplägg. Att förstå gruppvalsupplägget och gruppfrågeupplägget. Krångligt att förstå vilken grupp 
man tillhörde och vilken gruppuppgift man främst skulle arbeta med. Upplägget av gruppövningarna. Mest presentationer 
med fokus att hinna med alla, ingen diskussion om vad som var rätt eller fel mest hasta igenom allt? 
Det är alldeles för kort tid, man hann inte förstå vad man lärde sig eller lära sig att applicera det utan fastnade i 
korvstoppning av kunskap istället. 
Informationen beträffande kursen var (som vanligt när det kommer till SU) näst intill obefintlig och svår att hitta. Vissa av 
lärarna hade vidare en attityd som fick en att känna sig dum. Vidare kunde den generella strukturen också vara bättre 
beträffande upplägget av bl.a. föreläsningarna. 
Athena är ett konstant problem varje kurs. Där information försvinner under en mängd flikar och där nya anslag som 
innehåller väsentlig och ofta uppdaterad info begravs när ny anslag kommer in. Det gör det väldigt jobbigt att omedelbart 
hänga med i vad som behövs göras och i vilken ordning saker bör göras. Blir att man ofta behöver trippelkolla och läsa 
igenom instruktioner osv. för att vara säker på att man gör rätt. Det är utbildningens primära problem just nu. Alla kurser 
(denna inkluderad) gör ett bra jobb när det kommer till adminstration, lärande osv. och det största problemet är just hur 
denna information och tillgång nåt oss studenter. Jag anser att det är väldigt viktigt då (speciellt nu när allt är distans) är 
det viktigt att vi känner oss engagerade i vad vi håller på med. En bit på den vägen är att vi då lätt vet om vad som 
förväntas av oss och har en bra ”overview” av vad och hur saker behövs göras. 
Det är orimligt att kursen ska behandla två vitt skiljda rättsområden och en uppsats. Jag har inte träffat en enda student 
från tidigare terminer som tycker att detta där ett rimligt upplägg sett ur inlärningssynpunkt. Det går givetvis att klara sig 
igenom och lyckas få ett bra betyg på tentan genom utförliga anteckningar, korvstoppning och tur med frågor. Men ur ett 
arbetsmiljöperspektiv är den mentala stress och press man känner för att klara alla moment outhärdlig!



29. Uppfattar du att du har fått möjligheten att delta i kursen på lika 
villkor (t.ex. från ett jämställdhets, jämlikhets eller 
likabehandlingsperspektiv)



Uppfattar du att du har fått möjligheten att delta i kursen på lika villkor (t.ex. från ett jämställdhets, 
jämlikhets eller likabehandlingsperspektiv)
Man borde göra gruppövningar obligatoriska (tex 2/3) så att hela gruppen är tvungna att samarbeta.
Absolut.
Ja 
Ja
Ja
Många nekades AB-svar medan vissa fick ta del av de. Därtill skyddades inte våra personnummer 
Maximalt antal tecken uppgår till 100 per fråga så det är tydligt att kritik inte mottas. 
Ja.
Er enkät är otroligt undermålig.
Ja. 
Ja
Ja
Ja
Aa det tycker jag
Ja
En lärare (familjerätt) var mästrande när en student ej förstod, onödig attityd pga. det höga tempot
Ja
Ja.
Ja 
Nej. För någon som redan lider utav ångestproblematik så var denna kursen orimligt upplagd
Ja. 
Ja
Nej, som småbarnsförälder är det väldigt svårt att klara av studierna (eller livet) på ett bra sätt om man förväntas arbete 
70-80 timmar i veckan sex veckor i rad. 

Jag tycker också att det ordentligt respektlöst och tycka att man kan jobba hur mycket som helst bara för att man är 
studenter. Hade det arbetsrättsliga skydd som vi läst i den här kursen varit tillämpliga på studenter så hade ni legat illa till. 
Men som student förväntas man bara tugga i sig. 
Ja 100%. 
Nej, som resursstudent innebär uppsatsmomentets upplägg och bristande instruktioner samt genomgångar en tydlig 
ojämnlikhet. 
Möjligheten att eventuellt skriva uppsatsen senare under terminen alternativt nästa termin fungerar illa i praktiken eftersom 
det krockar med de efterföljande kurserna samt som i mitt fall att jag på grund av tillgodoräknande påbörjar termin 5 till 
hösten, och alltså måste vara godkänd på CC för att få börja. 
Det hade varit önskvärt med ett stödinslag med extra guidning gällande uppsats och opponering.
Det är aldrig en fråga om jämställdhet på denna utbildning när det handlar om studenter från kompletteringsutbildning. Vi 
bedömas på samma sätt som andra studenter, trots att vi kan ha språksvårigheter som kan påverka vara förmåga 1) att 
skriva en bra uppsats (fast det finns tid att förbättra något) 2) när vi skriver tenta (finns ingen tid att förbättra något). En 
lösning kan vara att ge oss et timme till på tenta t ex. 
Men det är inte en fråga till er utan till de som är ansvariga för kompletteringsutbildningen.
Stämmer bra
Nej, det saknades uppstyrning. Det var väldigt svårt att få grepp om helheten. Den som inte är van vid att lära sig och ta in 
undervisningar på distans hamnar alldeles för lätt efter.
Ja
Javisst 
Ja. Tyvärr upplevde jag också att dumma frågor tog mycket tid. Det hade varit bättre om lärarna kunnat bryta av dumma 
frågor. Jobbigt att behöva sitta igenom föreläsningar där lärarna seriöst tar sig tid att besvara frågan "vad sa hon nu igen?" 
eller "vilket rättsfall sa han?" osv. Bättre om lärarna hade kunnat referera till boken oftare och slippa lägga föreläsningstid  
till dumma frågor. 
Ja det tycker jag
ja
ja
ja.
Ja.
Absolut. 
Ja 
Ja
Ja
Ja!
NEJ, otroligt orättvist att vissa fick en extra dag att förbereda opponering. Märkte att min metodhandledare sa en sak men 
examinatorn på opponeringen en annan gällande vissa saker i uppsatsen - se gärna till att de bedömer lika! Hade aldrig gjort
som metodhandledaren sa om jag vetat att examinatorn ej föredrog att man gjorde på det sättet, inte ok! 
Ja. 
Vet inte
Hade jag haft en inlärningssvårigheter tror jag inte att denna kurs är möjlig att genomföra.  
Tycker också lärarna bör öva på att inte vara så köns-stereotypa. En lätt åtgärd är exempelvis att utgå från att det är ett 
homosexuellt par som ska skilja sig och bodela. Inte alltid döpa dem till Adam och Britta. 
Ja. 
Ja. 
Ja
Alltså, att få förlängd skrivtid men då inte veta om man får presentera/opponera denna termin eller nästa? Att inte ha valet 
att välja förlängd skrivtid men ändå kunna lämna in på ordinarie datum? Att kallas ”resursstudent” är inget jag kallats under 
tidigare kurser. ”De som skriver med förlängd skrivtid” är att föredra som på tidigare delkurser. Jag uppfattade det som 
snudd på otrevligt/stressande bemötande per mail när jag behöver fråga och informera vad som gäller när man läser med 
studieanpassningar. Jag måste liksom informera om detta inför varje delkurs. Hade jag ansett att inget av det stöd som 
erbjuds skulle jag gärna slippa att göra detta. Men nu underlättar det. Var bara trevlig i alla mail, så slipper man känna sig 
jobbig. Bättre övertrevlig än undertrevlig är min filosofi :) 
Ja. 
Ja  
Det har inte funnits tid att reflektera över sådana frågor.



30. Finns det någon fråga som du tycker saknas i denna enkät? 

Finns det någon fråga som du tycker saknas i denna enkät? 
För kort svarsutrymme? 100 ord kanske? 100 tecken är ju lite väl. 
Tillräckligt med ord för att faktiskt uttrycka sin feedback. 
- 
Vet inte om jag ska skratta eller gråta men det sammanfattar verkligen hur denna kurs urartat sig...
Jag kan ge er ett utförligt svar pga er ordbegränsning!
Nej, men ordbegränsningen på 100 tecken är för liten för varje fråga i enkäten.
Nej
Extremt svårt att ge feedback på 100 ord. Upprepningar i frågorna. Dåligt formulerade frågor (4-6)
Max 100 ord? Varför? Hade minst kunna skriva 1000 ord om det som var dåligt med denna kurs.
Fler tecken till kommentarerna. Ni verkar inte vilja ha synpunkter.
Nej
Nej.
Till kursadmin - Det uppskattas inte att vissa mejl lämnas helt obesvarade :)
Nej
Nej, men fråga 3-6 går inte att svara på då det inte är några frågor. 

Jag ser svarsalternativen i fråga 2 som ett hån, när det gäller den här kursen.
Nej. 
Det finns dubbletter i frågorna, och ett antal frågor är ofullständigt formulerade vilket medför oklarhet gällande vad som 
egentligen besvaras. 
Frågorna kan förtydligas och/eller utvecklas.
-
Hur har distansutbildningen påverkat din förmåga att tillgodogöra undervisningen?
Nej
"Finns det något som kan bli bättre med zoom-upplägget?"-JA, stäng av chatten under föreläsningen. Chatt- frågor skickas 
till föreläsaren så att folk som tror sig ha svaret slutar svara. Sluta "hjälpa" studenterna med svar hela tiden- om de inte 
kommer fram till ett svar måste inte lärarna ge dem rätta svaret, det skulle uppmuntra folk till att läsa böcker. 
Nej inget speciellt. Möjligen utvärdering om tentan 
nej
nej
Nej. 
nej
Kursen var rolig men fruktansvärt stressig på ett onödigt vis, det var ont om tid att kunna ta sig an kurslitteraturen och 
avsaknaden av läshänvisningar och kärnrättsfall stagnerade inlärningsprocessen. Hade kursen varit en vecka till hade detta 
gjort mycket!
Nej
Nej!
Nej men flera frågor i enkäten är dubblerade vilket är onödigt. Ger mer utrymme att skriva så man faktiskt kan ge feedback.
nej jag tror inte. 
Nej. 
Inte vad jag kan komma på. 
Nej
- 
Kanske hur nöjd man är på en skala från 1-10? För att bättre kunna ge uttryck för hur fullkomligt usel kursen var!
Hur stressad har kursen gjort dig? Varför? Hur fungerar grupparbeten? 
Ja. En förklaring av vad man svara på. "Förmåga att kommunicera muntligt" vem förmåga? 
Fråga 18 och 19 är exakt lika 
Fråga 21 och 22 likaså ???
Fråga 18 och 19 är i enkäten är identiska, liksom fråga 21 och 22. Det känns representativt för kursen gällande tvetydliga 
instruktioner och oklara anvisningar




