
Allmän Rättslära VT21 
 

Antal svar: 32 

 
 

 
 

1. Vilket är ditt omdöme avseende kursen Allmän Rättslära i sin 
helhet? 

 

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

 

 Antal svar 

Mycket bra 2 (6,3%) 

Bra 12 (37,5%) 

Varken bra eller dåligt 11 (34,4%) 

Dåligt 4 (12,5%) 

Mycket dåligt 3 (9,4%) 
Summa 32 (100,0%) 

 

 Antal svar 

<5 1 (3,1%) 

5-15 4 (12,5%) 

16-25 6 (18,8%) 

26-40 14 (43,8%) 

>40 7 (21,9%) 

Summa 32 (100,0%) 
 



3. Utifrån kursens förväntade studieresultat, hur lärorika på en skala 
1-5 anser du följande momenten har varit: 

Föreläsningarna 
 

Grupparbetet:  Moderna Rättsteorier 
 

Skatterättsliga Workshopen 
 

Seminariet: Lagtolkning 

 

Föreläsningarna Antal svar 

Mycket (5) 5 (16,1%) 

4 7 (22,6%) 

3 8 (25,8%) 

2 10 (32,3%) 

Inte alls (1) 1 (3,2%) 

Summa 31 (100,0%) 
 

Grupparbetet: Moderna Rättsteorier Antal svar 

Mycket (5) 7 (22,6%) 

4 12 (38,7%) 

3 6 (19,4%) 

2 5 (16,1%) 
Inte alls (1) 1 (3,2%) 

Summa 31 (100,0%) 
 

Skatterättsliga Workshopen Antal svar 

Mycket (5) 2 (6,5%) 

4 10 (32,3%) 
3 9 (29,0%) 

2 6 (19,4%) 

Inte alls (1) 4 (12,9%) 

Summa 31 (100,0%) 
 

Seminariet: Lagtolkning  
Antal svar 

Mycket (5) 2 (7,4%) 

4 13 (48,1%) 

3 8 (29,6%) 

2 2 (7,4%) 

Inte alls (1) 2 (7,4%) 
Summa 27 (100,0%) 

 



Grupparbetet:  Lagstiftningsteknik 
 

Examinationen 
 

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

 

Grupparbetet: Lagstiftningsteknik Antal svar 

Mycket (5) 6 (20,0%) 

4 6 (20,0%) 
3 9 (30,0%) 

2 9 (30,0%) 

Inte alls (1) 0 (0,0%) 

Summa 30 (100,0%) 
 

Examinationen Antal svar 

Mycket (5) 8 (26,7%) 

4 7 (23,3%) 

3 8 (26,7%) 

2 6 (20,0%) 

Inte alls (1) 1 (3,3%) 

Summa 30 (100,0%) 
 

 Antal svar 

Mycket hög 3 (9,4%) 

Hög 8 (25,0%) 

Varken eller 13 (40,6%) 

Låg 3 (9,4%) 

Mycket låg 5 (15,6%) 

Summa 32 (100,0%) 
 



5. Vad var det bästa med kursen? 
 

   Vad var det bästa med kursen?  

Bidrar till ett annat typ av tänk i förhållande till det vanliga, vilket är bra. Bra att få komma ur det vanliga juridiska tänket! 

Kopplingen till andra rättsområden. Katarina. 
Materialet till kursen (med undantag för Wacks), undertexterna till föreläsningarna, CRT och feministisk teori 
föreläsningarna, Maria Nääv generellt underbar 
Alla gånger Torben Spaak insinuerade/rakt ut sa att han har rätt och alla andra fel (helt ärligt alltså, det gjorde saker och 
ting VÄLDIGT mycket tydligare) och Maria Näävs föreläsningar 

Den här kursen var ej bra. 

Bra lärare 

Att man lärde sig att se juridiken från olika perspektiv, mest intressant var nog att lära sig angående alla de olika teorierna 
och sedan tillämpa dessa, både under tentamen och under moderna rättsteorier grupparbetet. Uppskattade föreläsningarna 
väldigt mycket, de var strukturerade och man kunde gå tillbaka och kolla på de igen, vilket man inte kan om man enbart har 
live-föreläsningar. Enligt mig själv och andra kurskamrater, så var det väldigt uppfriskande med ett nytt upplägg. Vi är så 
vana vid tidspressade tentor och därmed var det trevligt att få mer tid samt ha grupparbeten där man kunde diskutera och 
sätta sig in i ämnet mer. 
Grupparbetena, trots krävande att jobba i grupp. 

Att den lär en att se juridiken ur andra tvärvetenskapliga perspektiv 
Att den tog slut - förhoppningsvis i och med att det är rena lotteriet om man kommer klara tentan eller inte. 
Vissa lärare var såklart bra - vill lyfta Maria Nääv som vid frågestunden verkligen försökte komma med ett konkret förslag 
för att underlätta förståelsen av postmodernism. 
Även Spaak förtjänar positiv feedback eftersom han genomgående varit tydlig med vad som är viktigt och överkurs. 

Det bästa är att ha fått vidga det egna tänkandet utanför den normala ramen för juridiskt tänkande. Roligt och intressant 
helt enkelt. 
Att skriva förslag på dom som tentafråga var ett riktigt bra grepp!!! Bra val av dom också. 

Att ha föreläsare från utanför SU. Såsom en journalist. 

Allt! men hade gärna haft mer rättsteori 

Lärarna var bra! Boken om rättsfilosofi var kul. 
Engagerade lärare och bra innehåll. Däremot var motivationen låg och dessvärre drabbades min upplevelse kursen av det. 
Det hade snarare med den oändliga distansundervisning och covid att göra än kursen innehåll. 
Det bästa med kursen var att vi fick arbeta i grupp, det var väldigt roligt och lärorikt. Det var också kul att läsa en kurs som 
inte är ren juridik och som därför vidgar ens kunskaps område något. 
Seminariet allmänna rättssteorier var lärorikt, kan iof. bero på att jag hamnade i trevlig grupp. Uppskattar vidare den långa 
tiden på hemtentamen. Även om tiden var något överdrivet lång med tanke på begränsning i antalet ord, så var det ändå 
uppskattat att för en gång skull kunna skriva ordentligt i lugn och ro, samt möjlighet att gå igenom ens svar. 
Flera föreläsningar som var inspelade på förhand. Och Katarina! 

Ämnet är intressant och fritt i intellektuell mening. Bildande och inte bara utbildande. 

Katarina Fast 

Seminarierna. 
Det var väldigt bra att ha nästan samtliga föreläsningarna ”färdigt” inlagda i athena så att man kunde lyssna när man ville. 
Det var också 
bra att hela kursvitsordet inte enbart baserar sig på tenttan såsom i de flesta andra kurserna på programmet. Resultaten 
rapporterades också snabbt med tanke 
på hur det brukar vara på juristprogrammet. 

Jag vill också ge en eloge för att de flesta av professorerna iallafall försökte berätta om politiskt känsliga ämnen såsom CRT 
(som kan väcka starka känslor åt flera 
håll) på ett neutralt sätt. 

   Grupparbetet med lagstiftningsarbetet.  

 
 

6. Hur kan kursen förbättras? 



   Hur kan kursen förbättras?  

Grupparbetena tar för mycket tid som man skulle behöva lägga på litteraturen. 
- sluta med grupparbetena, särskilt precis i slutet när man vill tentaplugga 
- byt ut all kurslitteratur 

Det var lite jobbigt med mycket information om alla gubbar på föreläsning och så vidare som skulle kompletteras med 
läsning och sedan inte ”vanliga” seminarier. Kände inte riktigt att seminarierna hjälpte till tentan. Det var svårt att veta vad 
som förväntades av en. 

Hade gärna fått lite mer feedback angående gruppuppgifterna, man fick små korta kommentarer men inte så mycket 
motivering kring varför man fick det betyg man fick. Hade gärna fått lite mer kommentarer just för att veta vad exakt som 
kan förbättras och för att ha med sig de lärdomarna senare när man skrev tentamen. 

Tyckte båda gruppuppgifterna var väldigt roliga. Tror de flesta, inklusive mig själv, uppskattade den första gruppgiften i 
moderna rättsteorier eftersom ämnet var väldigt aktuellt och något som många har intresse i. Andra gruppuppgiften var 
dock lite väl svår eftersom man skulle komma på förslag om att bota fattigdom samt att det var krav på nyhetsvärde. 
Mycket tid gick åt till att försöka hitta ett ämne med högt nyhetsvärde (tror vi satt två hela zoom möten och enbart försökte 
komma på ämnen att skriva om) snarare än att sätta oss in i själva uppgiften. 
Skala bort irrelevanta föreläsningar 
Grupparbeten fungerar dåligt. Många studenter struntar i att hjälpa till. 
Uträkning av slutbetyget är helt meningslöst, spelar ingen roll om man får AB eller BA på seminarierna. Förutsättningarna för 
AB i slutbetyg blir densamma. Omotiverande 

Kursadministratören. Dessvärre upplevt mycket problem och omständig hantering av kursen. Tycker också (tillsammans 
med övriga kursare) att det varit otroligt beklagligt att betyg för lagstiftningsuppgiften inte publicerats innan tentamen var 
klar eftersom att betyget är betydande för slutbetyget. Jämfört med förra terminen fick kursen betyget första dagen på 
tentan så det finns en uppfattning om hur man behöver prestera för att nå dit man strävar. 
Helt ofattbart att det är acceptabelt med en så pass öppet godtycklig bedömning av tentamen - lärarna är öppna med att det  
i slutändan ligger på om de gillar hur man tillämpat en teori eller ej. Antingen så är ens tillämpning korrekt eller inte - inte 
bra eller dålig. Att kursen får vara så pass godtycklig vid bedömningen förefaller vara tvärtemot det legalitetskrav som bör 
finnas för offentliga institutioner, myndigheter och juristprogrammet. 

Mitt främsta klagomål har att göra med en del i kurslitteraturen, närmare bestämt Juridisk metodlära och kapitlet om Critical 
Race Theory sett genom tre rättsfall. Jag fann det oerhört svårt och provocerande att läsa detta kapitel. Författaren blandar 
vad jag misstänker försöker göra anspråk på en objektiv beskrivning av en juridisk metod, med politiska åsikter som på  
vissa ställen bäst kan beskrivas som konspiratoriska. Exempel på sid. 321 skrivs: 

"USA överlevde George W. Bush som president men kämpar fortfarande med de krig han startade i Irak och Afghanistan. 
Han följdes av Barack Obama som var den första svarta presidenten i amerikansk historia, en juridikprofessor som 
undervisade i både konstitutionell rätt och CRT vid Chicago Law School. Han följdes i sin tur av Donald Trump, som växte 
upp under 1950-talet när rassegregering fortfarande var gällande rätt i USA. Trump har sin politiska bas i vad man kallar 
"the alt-right movement", en samling nazister och anhängare av Ku Klux Klan." 

För det första kan det ju överhuvudtaget ifrågasättas varför detta är en relevant bakgrund för beskrivningen av metoden.  
För det andra kan det ju inte beskrivas på något annat sätt än en ensidig och subjektiv uppfattning om amerikansk politik. 
Man får tycka vad man vill om dessa individer men problemet jag finner är att detta presenteras som att vara en objektiv, 
axiomatisk sanning. Det är ju helt uppenbart att republikanska presidenter presenteras som rasister som förstör USA och 
världen, medan demokrater beskrivs i mycket mer positivt ljus. Den uppfattningen kan man mycket väl ha, men den åsikten 
hör inte hemma i obligatorisk kurslitteratur när den presenteras på det sättet som det görs. I sådana fall måste ni vara 
mycket tydligare med att delar i den obligatoriska kurslitteraturen inte gör anspråk på att vara objektiv, annars liknar det 
mer indoktrinering i vissa politiska åsikter. 

Ett annat exempel är på sid. 322 där det skrivs att "Donald Trump var åtta år gammal och elev i den amerikanska 
grundskolan när Jim Crow-lagarna fortfarande var gällande i USA" 

Igen, vad är relevansen till beskrivningen av CRT? Hur ska man överhuvudtaget tolka denna mening? Är det bara ett sätt att 
implicit säga att Donald Trump är rasist? Denna mening har i princip ingenting med sin kontext att göra och är ju snudd på 
konspiratoriskt. Jag är absolut ingen Trump-supporter men jag tycker att ett universitet finansierat av statliga medel måste 
anstränga sig mer än så här för att upprätthålla objektivitet, eller åtminstone klargöra när subjektiva åsikter presenteras. 
Det finns fler exempel från kapitlet men jag tror ni förstår min oro. Föreställ er själva om fallet var det omvända d.v.s. att 
USA överlevde Obama etc. 

Att ha samma grupp för moderna rättshistoria och lagstifningsteknik uppgiften. 

Jag hade gärna haft något inslag med riktiga diskussioner. Opponeringarna hade kanske kunnat utvecklas till det, men 
upplevde inte riktigt att svaren och frågorna vid redovisningen av Moderna teorier 

Möjligen att begränsa omfattningen, det är mkt som tas med och möjligen hade det varit bättre att hinna fördjupa sig lite 
mer. 



Ingen tittar på den där fyra timmar långa föreläsningen i rättssociologi om man inte är en massiv nörd. Jag somnade två 
gånger och tappade konstant bort mig. Gör denna information mer tillgänglig. Varje del är väl spännande i sig (nåja) men de 
måste delas upp/spridas ut på ett mer pedagogiskt sätt. 
Jag tycker grupparbetena var ett mycket bra moment som var lärorikt. Däremot visade sig många vilja jobba självständigt, 
vilket som ni förstår är svårt vid grupparbeten. Hade uppskattat om lärarna betonat att det är ett grupparbete och att vi 
förväntas diskutera och arbeta tillsammans snarare än att dela upp arbetet. 

Wacks bok upplevde jag som på alldeles för avancerad nivå språkmässigt, i synnerhet med tanke på att vi vid väldigt få 
tillfällen tidigare haft engelsk kurslitteratur. Vi är alldeles för ovana vid akademisk engelska och framförallt att läsa filosofi på 
engelska var lite överdrivet. 

Pga covid hade jag uppskattat mer ”påtvingad” eller obligatorisk undervisning, eller tex små duggor/självtest som man 
kanske bara kan få U/G på. Det hade tvingat mig att plugga mer i tider när man tröttnat på distansundervisning. 
Jag upplever att kursen var ganska omfattande. Mycket litteratur. Grupparbetena tog mycket tid. Det hade kanske varit 
bättre att inom moderna rättsteorier t.ex. välja ut ett färre antal teorier som vi hade kunnat lära oss mer om, då jag tyckte 
att det var svårt att hinna greppa alla teoribildningar. 
Under de förutsättningar som varit (pandemi) har kursen ändå kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. 
Skulle ha önskat mer tentapluggstid. Alltså att sista momentet avslutades tre dagar, varav två var helgdagar, innan tentan 
var inte optimalt. Särskilt inte när det var en veckas "dötid" mitt i kursen. 

Förstod inte heller syftet med att alla skulle ha kameror på under liveföreläsningarna. Tyvärr så fixade inte mitt internet 
hemma det och i dessa tider när du inte ska vistas ute bland folk så missade jag flera föreläsningar. 

Hade dessutom önskat att behålla samma grupp från MR till LT. Skulle ha förenklat det en hel del, speciellt nu när vi inte får 
ses. 
Mer seminarier i små grupper och fria diskussioner. 

Med tanke på att det ofta går flera dagar innan man klarat av att samla ihop sin basgrupp osv så tror jag att det kunde vara 
mera tidseffektivt att själv få 
välja sina basgrupper för grupparbeten t.ex i samband med gruppvalet. Jag förstår syftet, dvs. att man inte alltid ska arbeta 
med de personer man känner från förut, men 
pga att kursen pågår en såpass kort tid som den gör så skulle det kanske vara mindre stressigt ifall inte extra tid går åt till 
att påbörja grupparbetena.. 

Sen skulle jag personligen önska att det skulle ske betydligt fler diskussioner ur kritiska perspektiv, t.ex vad är riskerna, vad 
är möjligheterna osv i samhället ifall vissa moderna 
rättsteorier skulle få större genomslag. Ett alternativ kunde vara att ha en komparativ ” approach” i grupparbetet på något 
sätt, eftersom det nu kändes som att de flesta lagförslagen i LT uppgiften var 
väldigt likadana. Jag tror att det skulle gå att få en mer intressant och lärorik diskussion ifall grupparbetena skulle modifieras 
lite så att de skulle inkludera fler än en teori åt gången eller liknande. 
Men allmän rättslära var överlag en bättre kurs än förväntat! =) 

   Väldigt låg förutsebarhet i betygskriterierna för samtliga examinationsmoment.  


