
Utvärdering Statsrätt VT21

Antal svar: 40

1. Överlag är jag nöjd med kursen.
Överlag är jag nöjd med kursen. Antal svar
1. Instämmer inte alls 1 (2,5%)
2 9 (22,5%)
3 10 (25,0%)
4 15 (37,5%)
5. Instämmer helt 5 (12,5%)
Summa 40 (100,0%)



2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de 
förväntade studieresultaten.
Kursens ämnesinnehåll var relevant för att 
jag skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten.

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls
5 

(12,5%)

2
4 

(10,0%)

3
14 

(35,0%)

4
11 

(27,5%)

5. Instämmer helt
6 

(15,0%)

Summa
40 

(100,0%)

3. Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de 
förväntade studieresultaten.
Undervisningen gav mig goda 
förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls
5 

(12,5%)

2
10 

(25,0%)

3
12 

(30,0%)

4
8 

(20,0%)

5. Instämmer helt
5 

(12,5%)

Summa
40 

(100,0%)

4. Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade 
studieresultaten.
Examinationen/erna prövade hur väl jag 
uppnått de förväntade studieresultaten.

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls
7 

(17,5%)

2
9 

(22,5%)

3
11 

(27,5%)

4
9 

(22,5%)

5. Instämmer helt
4 

(10,0%)

Summa
40 

(100,0%)



5. I genomsnitt har jag per vecka lagt ner ungefär följande antal 
timmar på kursen, sammanlagd tid inklusive självstudier.
I genomsnitt har jag per vecka lagt ner 
ungefär följande antal timmar på kursen, 
sammanlagd tid inklusive självstudier.

Antal 
svar

3 - 10 2 (5,3%)

11 - 18
4 

(10,5%)
19 - 26 2 (5,3%)

27 - 34
5 

(13,2%)

35 - 42
20 

(52,6%)

43 - 50
4 

(10,5%)
51 - 58 0 (0,0%)
59 - 66 0 (0,0%)
67 - 74 0 (0,0%)
75 - 82 1 (2,6%)

Summa
38 

(100,0%)



6. Vad var bra med kursen?
Vad var bra med kursen?
Kul med varierad undervisning
Hedvig och alla seminarie/case lärare. 
Undervisningen var bra men stämde inte över huvud taget överens med examinationen 
PowerPoints och andra anteckningar från läraren blev tillgängliga efter föreläsningen
Bra föreläsningar på vissa områden.
Videoföreläsningarna var tydliga och relevanta. Mycket bra där! 
Frihet vid ex. Seminarium
Det var intressant!
Upplysande gällande statsrätten i sin helhet.
Roligt innehåll och bra lärare 
föreläsningarna och seminarium var givande och intressanta. Tycker lärarna har varit tydliga.  
Det bästa var att den var digital. Det gjorde att föreläsningar kunde ses om och spelas upp upprepade gånger. Det innebär 
också mindre resande och annan spilltid. Digitalt upplägg underlättare därmed för karriärutveckling eller yrkesbyte för flera 
samhällsgrupper så som personer med barn eller deltidsarbete som är nödvändigt för försörjning. 
Den hölls på distans.
Statsrätt var ett väldigt intressant ämne. Bra böcker.
Hedvig är mycket pedagogisk och duktig lärare som andra professorer kan ta hjälp av 
Innehållet var intressant och utgör en bra grund för juridiken. Bra med tid inför tentan.
Mycket som var bra, känns överlag som en stressig kurs/innehåll att hinna ta till sig på 8 veckor (men så är det väl på alla 
kurser, man hade velat haft mer tid).
Att det var längre tid mellan momenten än t ex europarätten eller jiken
Bra att videoinspelningarna fanns så att man hade tillgång att kunna titta på dom fler gånger och i sin egen takt. Att det 
fanns valfria gruppundervisningar/övningar var också väldigt bra dock hade jag föredragit om dom hade lagts lite senare på 
kursen eftersom att det va svårt att kunna svara på vissa frågor när man inte hade haft genomgång eller föreläsningar på 
ämnet än. 
Föreläsningarna som bernitz höll om YGL 
Intressant ämne 
Mindre obligatoriska moment än andra kurser. Man hann med läsningen osv.  
Hedvig också �
Föreläsningarna
gruppövningarna 
Tydligt upplägg, bra att det var mycket föreläsningar i starten, sedan seminarium och sen ordentligt med luft i schemat inför
tentan. Gav bra möjlighet att först lära sig och att sedan kunna lägga upp studierna själv.
Kursen gav en bra inblick i vårt konstitutionella system. 
Relativt roligt ämne. Bra föreläsare. 
Intressant ämne, kunniga lärare, hjälpsamma och tillmötesgående, lärorikt.
Pedagogiska föreläsare 
De allra flesta föreläsningarna var intressanta och relevanta. 
Hedwig
Intressant och grundläggande. Bra bas.
Bred, intressant kurs, med många värdefulla och matnyttiga insikter i den högsta maktens utövande och grundlagarnas 
uppbyggnad.
Jag tyckte kursen var intressant och de tillfällena som var lärarledda i någon form (Seminarium, live föreläsningar, 
gruppundervisning) var bra och väldigt givande.
Bra och intressanta föreläsare.
Kursen kändes väldigt teoretisk men samtidigt viktig för att förstå hur det svenska rättssystemet ser ut och är uppbyggt. 
Det var även snabba svar från kursadministratören när man mailade om något, vilket uppskattades mycket.
Hedvig var mycket pedagogisk och engagerad. Bra med upplagt med frågestunder och många undervisningstillfällen (t.ex. 
gruppövningarna) 
Seminarierna 
Caset och rättegångsspelet var intressanta moment. 

7. Vad föreslår du för förändringar?



Vad föreslår du för förändringar? 
En frågestund om PM alt att föreläsningen inte är förinspelad i framtiden 
Dedikera en frågestund till PM eftersom uppgiften var svårtolkad och alla är nya på PM skrivning. 
Utforma tentafrågor som är relevanta för kursen
Att vissa föreläsningar blir mer strukturerade och, i de fall de är inspelade, lättare att pausa/spola tillbaka (samt vissa 
föreläsningar slutade mitt i en mening mellan PowerPoint sidorna). 

(Möjligtvis för mycket fokus på TF och YGL om det aldrig skulle examineras på något sätt)
Mer blandade frågor på tentan som speglar fler ämnesområden. Fler live-föreläsningar med chans att ställa frågor. 
Seminarier där lärare är med. Fler gruppövningar så att man lär sig det juridiska metoden. 
Mer relevant undervisning till kursen. Kände att alla moment handlade om samma område
Mindre förinspelade föreläsningar, väldigt tråkigt i och med att allt ändå är på distans
-
Snålt med raster på seminarium/föreläsningar. Ungefär 15 min på två timmar så svårt att hålla fokus.
Rättegångs spelet upplever jag var roligt i sin utformning. Men gav lite utrymme för engagemang då det bara var några som
fick sköta talan. 
Inget, men att det digitala alternativet bibehålls även utan corona.
- Mindre fokus på eu-rätt.  
- Obligatoriska seminarier, case-seminarium, rättegångsspel, PM och tentamen känns lite som överkurs för en såhär kort 
kurs - kanske kan vara idé att välja bort en del moment..?
Fler seminarium.
Att TF och YGL också ska prövas på tentamen
Mer information om ämnet vi skulle skriva PM på, t.ex. föreläsning om rättigheter innan PM-skrivandet började.
Att lämna en vecka till inläsning i början, det skapade mer stress än hjälp att skriva tentan i europarätt på fredagen (då har 
de flesta pluggat dygnet runt i 2 veckor upp tills dess), och sen ha en vecka efter som startar med föreläsning mån-tis, både
för- och eftermiddag, och gruppövning på onsdagen. Förståeligt att man vill "sätta igång" studenterna och att de inte ska 
förlora tid, men det är i praktiken svårt att få ihop det som student, kanske speciellt T1 när man ännu inte har hunnit 
utveckla sin studieteknik/hantering av tid 100%. Konsensus bland studenter att det är bättre med föreläsningar innan lunch,
så man kan ta tillvara på em/kväll för inläsning. Förslag att kanske ha föreläsningarna 08-12 båda dagarna och poängtera 
att ett fritt schema första veckan är tänkt att ägnas åt inläsning. Inga problem med gruppövningar vecka 2 om man haft 
mån-sön att läsa in sig, men det här upplägget skapade onödig stress och sätter en (onödig) känsla av att man inte klarar 
av saker.  
Bättre föreläsningar och FLER, samt lärarledda seminarier där det fanns möjlighet att diskutera fram kunskapen tillsammans 
i mindre grupp. 
Personligen tyckte jag att tentan inte reflekterade en bra blandning på det kursmaterial vi hade fått. Känns som en stor del 
av kursen hade fokuserat på TF och YGL och att detta inte berördes det minsta under tentan var en extreme besvikelse. 
Tentan i sig kändes väldigt mycket svårare än de tidigare åren då frågorna kändes mer tydliga och var enklare att förstå.  

Tidigare hade vi fått skriva ett PM på Europarätten utan mycket feedback. Det var i stort sätt bara underkänt eller godkänt. 
Det blev som ett slag i magen när man fick tillbaka PM:et här. Jag andra på programmet hade lagt ner en månad på vårt 
skrivande. Vi alla fick dock i stort sätt 3:or och det kändes orättvist då det tidigare hade nämnts i kursen att den inte skulle 
bli bedömd så hårt utifrån hur man hade tolkat uppgifter utan mer innehållet. Dock kändes det som jag fick stor kritik för att
jag hade lagt för mycket vikt på kammarrättsfallet då det var så jag uppfattade att uppgiften ville att man skulle utgå från 
denna händelse. Jag tror att eftersom många inte tidigare har skrivit ett PM och att det görs på distans så behövs mycket 
mer vägledning och uppföljning för att man ska kunna uppnå den nivån som förväntas. 
fler föreläsningar som är obligatoriska och inte förinspelade samt fler seminarier 
Alldeles för mycket av kursens innehåll kom enligt min uppfattning tidigt. Gruppövningarna, hade för min del gjort mycket 
större nytta senare under kursen.  
Angående PM, stod det tydligt i instruktionen att inga förklaringar och/eller hjälp avseende tolkning av uppgiften skulle 
komma från er under kursens gång. Jag tycker det är under all kritik att sedan använda en ansenlig del av frågestunden TF
/YGL att svar på frågor angående just tolkning av PM. För oss som hade börjat tidigt känns det oerhört snedvridet att det 
ska vara en fördel att göra merparten av arbetet de sista dagarna innan inlämning. 
Vi behövde en frågestund om Pm:et. 
Tentan mer anpassad till vad som lärs ut
att ha lärarledda seminarier eller bara allmänt fler lärarledda timmar
Jag hade önskat större fokus på att jämföra vårt konstitutionella system med andra länders. Kanske i ett seminarium? 
Fler seminarier med gruppdiskussioner. Gärna lärarledda. 
Sprida ut föreläsningarna mer och försöka match dem med seminarierna för att underlätta självstudierna. 
Dela upp kursen i färre moment. Alla delar var väldigt bra men för enkelhetens skull inte dela upp gruppundervisning och 
seminarier, det blev bara rörigt för de var i princip samma sak. Samma sak med case och rättegångsspelet, det var svårt att
uppfatta skillnaden i själva syftet då de var väldigt lika. 
Alla seminarier med lärare.
Mer fokus på det som kommer på tentan, förstår att det blir svårt när folk ställer frågor om det dom tycker är svårast, men 
man kanske ändå använda den begränsade tid vi har till att gå igenom alla moment lika mycket
Föreläsningen om komparativ statsrätt var visserligen intressant men upplevdes inte som relevant. 
Jätteknepigt att all undervisning sker i kursens första halva. De sista 3 veckorna är bara självstudier utan stöd. 
Skulle även behövas ett intro till/frågestund om formatet med lärarlösa seminarium.
Ej så mycket förinspelade föreläsningar, försöka schemalägga lite bättre
Bättre spridning av seminarier och obligatorier.
Att tentamen prövar ett bredare urval av kunskaper som förmedlats under kursen.
Sprida ut tillfällena mer under hela kursens period. Nu blev det väldigt mycket att ta in i början och oerhört lite att göra på 
slutet. Det blev i stort sett 3 veckor med tentaförberedelse.

Jag tyckte PM-uppgiften var rätt svår. Det fanns inte riktigt någon vägledning vilket kändes förvirrande. Enligt min mening 
hade det därför varit bra om det funnits en enskild frågestund just för PM-skrivandet någon/några veckor innan inlämningen.
Något slags frågeformulär i Athena där man kan ställa frågor och få svar under kursens gång (och inte enbart under 
frågestunden innan tentan)
Mer lärarledda seminarier och uppdaterade inspelade föreläsningar.
Att alla tillfällen är lärarledda. 



8. Vad tyckte du om föreläsningarnas upplägg och innehåll?



Vad tyckte du om föreläsningarnas upplägg och innehåll?
Överlag bra
Bra
Bra
Vissa föreläsningar var välstrukturerade och höll en röd tråd, andra föreläsare svävade ut från ämnet och den röda tråden 
var väldigt oklar (det var svårt att veta vad som var viktigt).
-
Mycket bra! 
Helt ok
Helt okej, kändes som vissa föreläsningar var långa och samma sak upprepades. Det kändes inte särskilt lärorikt eller roligt, 
kändes som jag ändå behövde läsa i böckerna för att förstå
bra
Bra
Bra. Lite mer power points o inte bara prat hade uppskattats.
bra
BRA, att det var tillgängligt tidigt och "on demand", synd bara att inte alla föreläsningar fanns uppladdade.
En del var bra, andra mindre bra.
Bra.
Bra
Powerpoint-föreläsningar är struliga. De flesta föreläsningar var bra, struligt då det är flera föreläsare.
Mycket bra
Långtråkigt att titta på video. Utom den som Karin Å höll, den var jättebra!
Välstrukturerad och uppskattar att de flesta föreläsningarna fanns inspelade.
Sådär tyckte de var svårt att förstå, bernitz var bäst 
Föreläsningarna vad bra, dock lite för nära inpå under kursens start för min del, men det kan var en smaksak. 
Jättebra
Bra
bra, dom täckte nästan allt relevant och gav en bra helhetsbild 
Bra mestadels, praktiskt med videoföreläsningar. Kanske inte optimalt att ha dubbla lärare på zoom-föreläsningarna.
Deltog inte på så många föreläsningar men överlag bra.
Det var bra. 
Innehållet var bra. Personligen föredrar jag live-föreläsningar för att få en bättre interaktion och flera frågor besvarade. Även
om det fanns möjlighet att ställa frågor efter de flesta inspelade så är det enklare att ställa dem live och dessutom undviks 
eventuella missförstånd samt att följdfrågor även kan uppkomma.
Ganska bra, men gärna tydligare om vissa saker, exempelvis normgivningen i 8 kap RF 
Överlag bra, ifrågasätter om komparativ statsrätt och föreläsningen om lagrådet behöver så mycket tid.
Sisådär
Bra! Mkt bra för ppt:s läggs upp på förhand.
Väldisponerade, tydliga. Jag föredrar inspelade föreläsning över "live", och gillar när de är materiella till sitt innehåll, dvs. går
igenom relevanta lagar paragraf för paragraf och förklarar olika rekvisit osv.
bra
Bra
De flesta av föreläsningarna var bra och informerande. Jag tyckte även det var bra att det fanns en blandning av vanliga 
live-föreläsningar och videoföreläsningar. Videoföreläsningarna var också bra eftersom att man kunde titta på dem igen, 
inför tentamen.
Mycket bra!
Bra
Fler föreläsningar bör vara live. 



9. Vad tyckte du om seminariernas upplägg och innehåll? 



Vad tyckte du om seminariernas upplägg och innehåll? 
Överlag brq
Bra
Bra
Bra
Lärarfria seminarier var inte att föredra. 
Jag tycker de ska vara lärarledda. 
Endast två seminarium med lärare, kändes för lite
Tyckte de fungerade bra! Gillar att det fanns både med och utan lärare!
bra
Bra
Bra
bra
BRA
Lite väl tidskrävande med skriftliga inlämningar till flera seminarier (med tanke på mängd och intensitet av resten av de 
obligatoriska momenten i kursen)
Bra.
Bra
Upplägget funkade, fler hjälpsamma uppgifter som liknar tentafrågor uppskattas.
Mycket bra, hade önskat mer lärarkontakt senare på kursen snarare än gruppövningar vecka 1
Vilka seminarier? Var så få...
Funkade bra, lagom med seminarier med bra blandning.
Tyckte det var lite oklart uppstyrda jämfört med Europarätt och jiken
Seminarierna var bra. 
Okej. 
Bra
bra, hade varit bättre med mer lärarledda timmar 
Ok
Jag tycker det är svårt att få till bra seminarier. Många deltagare har inte läst något och sitter mest tysta. Jag hade till och 
med svårt att få tag på mina gruppmedlemmar.
Det var bra. För få dock. 
Innehållet var bra. Föredrar att ha lärare på plats och köra live för att bättre få en dialog och anpassa undervisningen efter 
det som gruppen har svårast med.
Upplägget med seminarierna var bra!
Upplägget med seminarium utan lärare var knepigt och skulle tjäna på ett tillfälle att gå igenom samtliga instruktioner och 
ställa frågor. 
Sisådär
Bra!
Acceptabla.
bra
Bra
Jag tyckte att de lärarfria seminarierna var lite svåra. Det kändes inte riktigt som man visste om basgruppens svar på 
frågorna var bra, om man var inne på rätt spår eller inte. Någon typ av kontakt med lärare via mail under seminarierna, som
efter de schemalagda videoföreläsningarna, hade kanske hjälpt. På ett seminarium, med lärare, användes menti.com vilket 
jag upplevde som positivt omväxlande och som ett kul inslag. 
Bra!
Hade kunnat effektiviseras.
Läraren som hade seminarierna var alldeles för fokuserad på att prata själv och gjorde det svårt att inflika med egna svar. 
Det är bättre om läraren i förväg fördelar ut vilka grupper som tar vilka frågor. 



10. Vad tyckte du om caseundervisningens upplägg och innehåll? 



Vad tyckte du om caseundervisningens upplägg och innehåll? 
Bra
Bra
Bra
För lite instruktioner. (Jämför med JIK caset; var väldigt givande)
Roligt och lärorikt 
Bra, behövs flera enligt mig. 
Bra
Tyckte det var bra
ok
Bra
Bra, bra att dela ut ordet mycket. Lättare att hänga med o inte ”zooma ut”
bra
BRA
Helt okej. 
Lite ostrukturerat. Det hade varit bättre om man kunde arbeta i sin basgrupp.
Bra
Relevanta frågor med bra ledare.
Mycket bra i sak vad gällde uppgiften, hade kunnat vara längre men utgår från att det är en prioriteringsfråga. Tveksamt att 
sitta i ett breakout-room med andra studenter som vägrar ha kamera på dock, även om det är tveksamt om man kan tvinga 
någon till detta ur integritetssynpunkt. Av fem deltagande hade två kameran på iaf och dessa två skötte hela diskussionen, 
de andra nämnde kanske något när läraren kom in i rummet men det var det. Med tanke på att detta var hälften av 
"case-tiden" så kändes det mindre kul än vad det hade kunnat vara, man hade kunnat kräva mer förberedelse och ha mer 
av det i vanligt klassrum isf.
Bra 
Kul!
Sådär tyckte allt på denna kurs var oklart och kändes halvdant upplagt 
Intressat. 
Älskade Caset och upplägget. Bra! 
Bra
lite sent lagt, hade nog varit roligare om den hade kommit tidigare i kursen men annars bra
Bra
Roligt
Både upplägg och innehåll var väldigt bra - det var lärorikt, kul och på en lagom nivå!
Bra!
Upplägget funkade bra, speciellt då man haft seminarier med liknande upplägg. Innehållet var flummigt, kul och knepigt.
Bra
Tyckte att det kom i skymundan efter rättegångsspel och andra seminarier, kändes lite oklart och som att det mest ”revs av”
Acceptabelt.
bra
Bra
Caset var intressant och roligt. Det var skönt att det inte krävde så mycket förberedelser, utan att det mesta gjordes på 
plats.
Lärorikt!
Bra
Caset var bra. 



11. Vad tyckte du om rättegångsspelets upplägg och innehåll? 



Vad tyckte du om rättegångsspelets upplägg och innehåll? 
Kanske är lättare att ha på plats men överlag bra
Bra
Bra
Vore tacksamt om man fick hjälp att organisera grupper emellan, det var svårt att få tag i de andra grupperna innan caset.
Roligt och lärorikt. 
Bra, men fungerar bättre in real life. Behövdes även lite mer praktisk och administrativ information angående upplägget. 
Bra, lite oklart hur det skulle gå till
Tyckte det var bra
bra
Bra
Många gruppmedlemmar som inte hjälpte till med förberedelser.
bra
BRA
Helt okej.
Inte så bra. Det var väldigt rörigt att arbeta med andra basgrupper och vi hade svårt att få tag på alla gruppmedlemmar. Vi 
fick heller ingen upplysning om att andra omständigheter än de som framgick av förberedelsematerialet skulle användas i 
rättegångsspelet. 
Bra, mindre grupper eventuellt 
Till viss del lärorikt, till viss del inte så realistiskt.
Kul och bra
Något ostrukturerat
intressant!
Det var helt okej 
Ifrågasätter relevansen lite, skulle varit mer intressant med en nationell fråga. 
Bra
bra och lärorikt
Lite knepigt att förbereda på ett bra sätt på distans och med blandade studiegrupper.
Hade önskat mer inblandning från läraren som kunde ställt följdfrågor eller förklarat vissa oklara moment.
Jätteroligt
Det var alldeles för stora grupper. Förberedelserna i min grupp fungerade inte alls bra, det var endast några som var med 
och faktiskt gjorde något vissa var inte ens med på förberedelserna. Samtidigt var nästan alla med på själva spelet och fick 
närvaro utan att ha varit med och hjälpt till. Förstår att syftet är att ge en inblick i hur det är att arbeta i domstol och 
juridisk argumentation men det kändes som om det var för mycket arbete (kanske pga det dåliga samarbetet i min grupp) 
för att det syftet skulle uppnås. Hade kunnat göras på ett bättre sätt för att få ut mer av det. Mindre grupper, kanske göra 
det som ett seminarium istället och dela in basgrupperna i olika parter.
Bra! Men eftersom vi redan hade haft ett i Europadomstolen kanske man hade kunnat göra ett i en svensk domstol
Innehållet och uppgifterna var intressanta. Önskar det hade favorit utformat så fler än 6 per "grupp" fick höras eller iaf hade 
något att göra under rättegångsspelet.
Bra
Bra!
Mycket intressant; kursens höjdpunkt. Då jag hoppas på att få jobba inom rättsväsendet är det mycket roligt att få "prova 
på", och få lite insikt i hur argumentationen går.
bra
Bra
Rättegångsspelet var omväxlande och intressant. Upplevde dock instruktionerna kring hur man skulle tänka och förbereda 
sig som aningen bristfälliga, vilket ledde till viss förvirring. Tyckte även att det kändes lite konstigt att rättegångsspelet 
behandlade Europakonventionen och Europadomstolen, när det dels var en kurs i statsrätt och när vi dels hade gjort ett 
liknande rättegångsspel om just Europakonventionen på kursen innan i Europarätt.
Intressant! 
Väldigt bra 
Rättegångsspelet var bra, dock önskar jag att läraren förtydligat kring förskrivna texter. Det kändes nästan robotaktigt när 
motparten enbart läste upp ett förskrivet manus och aldrig bemötte något (mot)argument. 



12. Vad tyckte du om gruppundervisningens upplägg och innehåll?



Vad tyckte du om gruppundervisningens upplägg och innehåll?
Jättebra!
Bra
Bra
Okej
-
Mycket bra. 
Var inte deltagande
Tyckte många av dessa var lite oklara..
deltog ej
Bra
Bra
bra
BRA, det var ju inte obligatoriskt.
Valde att (hann) inte delta i gruppundervisningen eftersom de obligatoriska delarna redan var så extremt tidskrävande.
Bra.
Bra
Väldigt bra frågor och upplägg, som inte lade lika mycket press på en när frågor skulle besvaras.
Mycket bra bortsett från det som kommenterats
Dåligt 
Bra, tycker det var skönt att den var frivillig. Jag gick dock på alla och tycker att jag fick lära mig en hel del. Däremot tycker 
jag att dom borde ha varit mer utspridda på kursen.
Tyckte det var svårt att hänga med när läraren bara pratade ur luften utan en PowerPoint eller anteckningar 
För tidigt. Innehållet bra. 
Ok. 
Bra
bra, men (i min grupp) hade vi breakoutrooms innan varje när man skulle diskutera frågorna, tycker personligen det är 
bättre att man endast förebereder frågorna innan och sedan går igenom alla frågor i hela gruppen eftersom man då hinner 
med fler frågor och lär sig mer
Bra
Bra!
Helt Ok
Upplägget och innehållet var bra - lärorikt eftersom vi gick igenom det gruppen som helhet hade svårt med. Gillar upplägget 
förbereda i basgrupp, diskuttera i breakout rooms och gå igenom i helklass. Gör att man får många perspektiv och tid att 
repetera. Förstår dock inte skillnaden på ett seminarium och en gruppundervisning. Hade varit lättare om de var bara ett 
moment, förslagsvis att seminarierna görs om och liknar mer gruppundervisningen.
Bra med gruppundervisningarna för inläsning! Men om det är möjligt hade det varit mer logiskt med läsanvisning till 
Jag förstår inte vad som avses, som inte är seminarium, case eller rättegångsspel.
Dåligt, var inte bra lärosätt.
Bra!
Då den var självständig slutade den med att ett fåtal fick "bära" hela gruppen. Detta är givetvis symptomatiskt för 
icke-lärarledda grupparbeten, och inte kursadministrationens fel.
bra
På den gruppövning jag deltog i skulle vi ägna 15 minuter till att välja vad vi skulle gå igenom och sedan skulle vi på 30 min 
slänga ihop en power point  tillsammans med helt nya studentkollegor. Upplevdes otroligt obalanserat och onödigt stressigt.
Eftersom gruppundervisningen var precis i början av kursen tyckte jag inte att den gav så mycket. Man hade inte riktigt 
hunnit läsa in sig och frågorna och svaren blev mest tagna ur sin kontext, vilket gjorde de lite svåra att förstå. 
Bra, lite stressat. Vid något tillfälle hann vi inte gå igenom allt vi hade förberett och då är det svårt att veta om man förstått 
allting rätt. I detta fall missades RF 8 kap. som är ett ganska invecklat kapitel.
Inte så bra. Bristfälligt ledarskap 
Gruppundervisningen fungerade bra. 



13. Hur tycker du att den digitala undervisningen fungerade?



Hur tycker du att den digitala undervisningen fungerade?
Överlag bra mer den sociala biten som saknas men inlärningsmässigt inte mycket som var sämre än fysisk undervisning
Bra
Bra 
Vore bra om det blir lite mer interaktivt, det var mycket inspelat och då varierade det mycket i vad som var lätt och vad som
var svårt att förstå beroende på föreläsare (särskilt eftersom man inte kunde fråga frågor live)
-
I det stora hela bra. 
Jättebra i allmänhet. Bra struktur och schemaläggning
Bra! Gillade som sagt inte att det var så många förinspelade föreläsningar. Med zoom blir det nästan som i ett klassrum och 
man kan ha en konversation med läraren.
mycket bra
Bra
Helt okej. Väldigt mycket prat. Dela ut ordet mer.
bra
superbra! se ovan kommentar.
Superbra med digital undervisning! Ger möjlighet även för den som inte alltid kan infinna sig på plats att delta i 
undervisningen. (Med tanke på pandemin gör det också att det känns tryggare).
Bra.
Bra
Helt okej, hade nästan önskat mer uppgifter att välja mellan när man studerade självständigt.
Börjar liksom resten av Sverige bli less på att sitta hemma men utifrån omständigheterna bra. 
Trist och man kunde ha gjort mkt bättre videos, istället kändes det som att man satt på zoom. 
Tycker att kursadministratören hade gjort en bra blandning av moment och också gjort att det gick och anpassa sig efter sitt
eget schema vilket var mycket uppskattat.  
Inte så bra
Bra
Ganska okej.. Men det grånglar tills man får svar på en fråga liksom.. Inte så smidigt. 
Jättebra
det var bra upplagt 
Bra
Bra tycker jag!
Helt Ok
Mycket var förinspelat vilket inte ger någon interaktion. Det känns ensammare och är svårare att lära sig. De föreläsningar 
som var live på zoom gav mig personligen mycket mer än de förinspelade. Det var dock ingen sämre kvalitet på innehållet i 
de förinspelade.
Bra!
Överlag bra, tycker det är skönt med inspelade föreläsningar.
Sisådär
Mycket bra!
Acceptabelt.
bra
Bra
Jag tyckte att den digitala undervisningen fungerade väldigt bra. Det var bara rättegångsspelet som kändes lite förvirrande 
ibland, det hade kanske underlättat om alla haft någon bokstav först i sitt namn på Zoom för att markera om de tillhörde 
domstolen, käranden eller staten.
Helt okej, saknade som sagt möjlighet att ställa frågor allt eftersom, istället fick allting sparas till sista frågestunden.
Hade kunnat effektiviseras. 
Sett till vilka förväntningar man hade så fungerade den digitala undervisningen helt okej. 



14. 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?
Vet ej 
Nej
Seminarium 
Tillgång till lärarens PowerPoint / anteckningar
Tyvärr inte. 
Nej. 
Ja, live föreläsningar. Lättare att ställa frågor och hänga med. Också lättare att ta en riktig paus på rasterna. Skulle vara bra
att föreläsningar fortsatte vara digitala i framtiden. 
Seminariet 
tycker att allt har fungerat mycket bra. föreläsningar och tentamen fungerar mycket bra digitalt.
Bra
Nej
Det är lättare att kunna gå tillbaka och se föreläsningarna i sin egen takt
Alla, se ovan kommentar. Enda förbättringen är att lägga upp samtliga föreläsningar.
Alla. 
Föreläsningar blev bättre digitalt, särskilt då de spelas in så att man kan se de igen. Seminarierna blev också bra digitalt,
Hemtentanmen
vissa föreläsningar var det skönt att man kunde spola tillbaka på och välja när man skulle se dem.
Generellt är det digitala lyxigt för det ger mer frihet vad gäller ens eget time management, t.ex. att föreläsningar är 
förinspelade och kan ses flera ggr om man vill. Tror de flesta tycker det är synd att det ska försvinna och kunde eventuellt 
vara en idé att spela in och lägga upp även post-pandemi, gör stor skillnad för studenter, kanske speciellt för dem som inte 
har mkt annat val än att arbeta under sina studier. Är en demokratiserande aspekt att det är mer tillgängligt. 
Tentamen, i övrigt hade jag hellre lyssnat på en kunnig lärare live.
Jag tycker mycket om att föreläsningarna var förinspelade och att man kunde kolla på dom ett flertal gånger för repetion 
eller om något var oklart.
Bernitz undervisning 
Oklart 
Nej
Tentamen, case, rättegångsspel, seminarium 
nej
Videoföreläsningarna, superpraktiskt och dessutom föredelaktigt att kunna se dem igen
Det blir väldigt koncist och effektivt - kanske inte bättre men inte heller sämre. 
Föreläsningar digitalt är jättebra
Svårt att jämföra.
Det momentet som blev bättre var nog att man kunde gå tillbaka och se föreläsningarna igen
Inspelade föreläsningar. 
Skönare skriva tenta digitalt
Tydligare hänvisningar till material som faktiskt fanns på Athena, flera i min grupp hade t.ex. missat övningsuppgifter som 
fanns på Athena och upptäckte dessa några dagar före tentan. Kan såklart vara vi som missat bara men då flera gjorde 
samma upptäckt hade kanske en ännu tydligare presentation av innehållet på Athena varit bra. 
Att kunna se föreläsningarna när det passar en, samt att kunna se dem fler gånger är oerhört positivt.
svårt att säga, jag uppskattade att många föreläsningar gick att titta på igen
De förinspelade föreläsningarna är jättebra. Man kan lyssna igen och pausa när det behövs. Man kan gå ut och gå med 
föreläsningen i öronen. 
Föreläsningarna och videoföreläsningarna om nu dessa anses digitala (vet inte hur dessa brukar vara vanligtvis). Även 
seminarierna till viss del, eftersom att det kan vara lättare för vissa studenter att våga göra sig hörda digitalt än i ett 
klassrum.
Förinspelade föreläsningar är bra då man kan se dem många gånger, nackdel är att man inte kan flika in med frågor.
Svårt att säga när ingen undervisning har varit på campus. Därav blir min referensram relativt snäv, finns dessvärre inte 
mycket att jämföra med. 
Inget moment blev bättre. 



15. 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?
Föreläsningarna
Nej. 
Seminarium 
Om föreläsningarna håller jämn kvalitet! Det var fördelaktigt att kunna välja tid att se föreläsningen själv.
-
Nej. 
Föreläsningar passar väldigt bra digitalt. Kanske även tentan
Tycker det ska finnas ett alternativt att välja om man vill köra distans den dagen eller inte 
samtliga, förenklar för människor som har andra sysselsättningar och människor som inte kunnat få bostad i Stockholm
Bra
Föreläsningar 
föreläsningar kan fortsättningsvis vara digitala
Ja, alla.
Alla! Särskilt föreläsningar, seminarier och tentamen.
Föreläsningar och seminarier. Även gruppundervisningen.
Nej inte direkt
vissa föreläsningar, caset och möjligtvis gruppseminarium.
Många, i princip alla. Är helheten, att det är 100% digitalt och att man aldrig kommer hemifrån som är problemet. I 
framtiden hade man hellre haft kvar att en del av det är digitalt, sparar mkt restid bl.a. 
Tentamen, omöjligt att fuska ändå. Man måste kunna annars vet man inte var man ska titta.
Vissa föreläsningar samt gruppövningar. Vissa seminarier funkar också att ha digitalt beroende på situationen. Jag är ett 
stort fan av digital undervisning om den är välplanerad.
Nej men kanske att man spelar in föreläsningar framöver som hålla i sal för att kunna titta på de igen 
Föreläsningar 
Inget
Tentamen, case, rättegångsspel, seminarium 
föreläsningar 
Videoföreläsningarna
Det mest tycker jag kan vara digitalt framöver - kanske inte tentor där man inte får använda litteraturen.
Föreläsningarna
Svårt att säga.
Förinspelade föreläsningarna, men med undantag från de klurigare momenten
Inspelade föreläsningar. 
Tenta, föreläsningar 
Allt utom rättegångsspelet som nog gör sig bättre i fysisk form 
Föreläsningarna.
Inget skall vara digitalt om det bara är möjligt, som "nödlösning" så fungerade upplägget och undervisningen bra 
Tycker man kan blanda digitalt med vanlig undervisning. Vissa dagar vanlig undervisning och vissa digital så kan man 
planera sitt liv efter det och därmed kombinera det bästa av två världar. 
Vissa föreläsningar och seminarier.
Föreläsningar, med något slags forum för frågor efteråt. 
Möjligtvis gruppundervisning. 
Nej. 



16. 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
Bra
Bra
Några av föreläsarna refererade ofta till en bok som enbart var rekommenderad (vore bra om det framgick tidigare att den 
var viktig)
Bra och tydlig kurslitteratur 
Bra, informativ och tydlig.
Den mest användbara. 
Bra, men tycker det är oansvarigt att ge ut en bok som har så många fel. Jag som läste boken i början av kursen har alltså 
fått allt baserat på fel saker. Vi ska vara noggranna när vi skriver t.ex PM men det är helt ok när lärare ger ut böcker som 
innehåller många felaktigheter.
bra
Bra
Bra
bra och tydlig. Lätt att förstå
BRA, u.a.
Väldigt många slarv-/tryckfel...men i övrigt en lätthanterlig bok. 
Bra.
Mycket bra
Informativ och bra
Bra bortsett tryckfel
Statsrättens grunder var skriven på för kompakt och ”svårt” språk. Om man vill kan man säkert göra den mer lättillgänglig, i
stil med Karin å:s bok!
Mycket behövlig.
Mycket bra 
Under all kritik att det är så mycket fel i kurslitteraturen. Som student betalar man en ansenlig del av sin ”unionist” på just 
kurslitteratur. I min mening bör man kunna förvänta sig att böckerna inte innehåller tiotals+ fel. 
Bra
bra och tydlig 
Mkt bra struktur och innehåll men en hel del korrekturfel som ni ju uppmärksammade.
Mycket bra!
Bra bok, en hel del tryckfel. 
Bra och pedagogiska, många korrekturfel. Relevant.
Bra!
Bra, men kändes opålitlig efter att det dök så många korrektioner.
Bra 
Bra! Täckte många områden, skönt med en bok som spänner över ett brett område med tanke på bred kurs.
Många stavfel och felhänvisningar till lagtext. I övrigt mycket väldisponerad, om än med vissa kunskapsluckor (till exempel 
vad gäller området som tenterades).
Bra, lätta att slå upp specifika delar i, lätta att ta in informationen. Mycket information som framställs på ett vettigt sätt
Bra innehåll och struktur. Nackdelen var att det fanns rätt många korrekturfel, vilket blev lite jobbigt.
Bra! Innehåller dock en del tryckfel (ändringar som behöver göras) 
Bra, ytlig men tydlig
En riktig tegelsten



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

b) En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet (Warnling-Nerep, Bernitz)
Bra
Bra
Bra
Bra, lättläst, lite upprepningar och strukturen kunde varit bättre
Bra
Väldigt intressant, kul med många rättsfall. 
Helt ok
Bra
för omfattande för vad som krävs av kursen
Bra
Bra
samma som ovanstående
BRA, u.a.
Bra.
Mycket bra, fick dock inte prövas under tentamen
informativ och bra
Bra bortsett tryckfel
Svårt språk även här. Jag som har svenska som modersmål förstår inte alls hur någon som inte har det ska kunna förstå? 
Väldigt bra.
Bra men tyckte den förklarade tryckfriheten mer ingående än yttrandefriheten 
Hänvisar till ovanstående. 
Många tryckfel
Bra
bra men lite oklar ibland, var inte alltid så tydlig och lite dåligt upplagd 
Mycket bra, pedagogisk och lätt att förstå, intressant läsning som anknöt bra till verkligheten
Jag fick läsa denna flera gånger - kanske var den otydlig, kanske fattade jag lite trögt...
Ok
Bra och pedagogisk. Relevant.
Bra och pedagogisk
Bra, men kändes opålitlig efter att det dök så många korrektioner.
Bra
Kul!
Samma problem med stavfel och hänvisningsfel. I övrigt väldisponerad och lärorik.
Bra, kändes lite rörig med "underrubrikerna" i marginalen.
Bra innehåll och struktur. Fanns dock en del korrekturfel, vilket gjorde läsningen lite svår.
Bra, men även där en del tryckfel 
Bra
Mycket bra, gick att läsa pärm till pärm. 



. c) Grundläggande rättigheter och juridisk metod (Åhman)
c) Grundläggande rättigheter och juridisk metod (Åhman)
Bra
Bra
Bra
Superbra, lättläst, strukturerad
Bra 
Bra, men aningen för avancerad. 
Mycket som jag inte tyckte jag hade användning av eller som inte var en del av kursen
Bra
mycket bra
Bra
Bra 
samma som ovanstående
BRA, u.a.
Lätthanterlig och förståelig bok.
Bra.
Bra
informativ och bra
Bra bortsett tryckfel
Bra!!
Använde inte denna så mycket som jag hoppats men den var bra för att slå upp saker.
Bra 
Nytttig inför pm. 
Intressant 
Bra
bra och lärorik
Bra innehåll men rörig innehållsförteckning
Jättebra
Bra upplägg. Relevant.
Bra!
Läste inte den
Bra
Bra 
Till större delen ointressant; innehöll ingen relevant materiell kunskap som inte fanns i Statsrätten grunder.
Bra
En bra bok som gav en tydlig redogörelse över grundläggande rättigheter. Lite mer förklaring av den juridiska metoden hade
uppskattats.
Givande för PM:et, i annat fall inte så nödvändig då det mesta behandlades på annat sätt.
Väldigt bra! 
Bra.



. d) Komparativ statsrätt (Nergelius)
d) Komparativ statsrätt (Nergelius)
Kändes inte som att den behövdes riktigt
Bra
Bra
Helt okej, bra komplement till en lite rörig föreläsning
Inte så användbar 
Tydlig och informativ. 
Mycket som jag inte tyckte jag hade användning av eller som inte var en del av kursen
Bra
bra
Bra
Bra
samma
BRA, u.a.
Bra.
Kändes inte relevant att köpa
använde inte så mycket
Toppen
Bra!!
Kändes lite onödig men bra att ha som uppslagsverk.
Bra 
Intressant 
Bra
bra men inte så användbar
Intressant och bra!
Intressant, men inte jätte relevant
Intressant läsning, bra för att skapa förståelse för det svenska statsskicket.
Bra!
Intressant men irrelevant 
Sisådär
Bra
Ointressant i den mening att den inte tillförde någon kunskap som hjälpte i kursen. Hutlöst överpris, om denna bok tvunget 
ska ingå i kursfordran, överväg att ge ut den som ett gratis digitalt kompendium.
Bra, väldigt intressant ur allmän synpunkt, kanske inte mest relevant vad det gäller kursen i övrigt
Lättläst bok, men kändes inte jätterelevant för kursen.
Hade ej tid att läsa mer än något kapitel, kändes överflödig.
Väldigt bra! 
Bra.



. e) En introduktion till förvaltningsrätten (Warnling Conradson)
e) En introduktion till förvaltningsrätten (Warnling Conradson)
Ok
Bra
Bra
Mindre lättläst, många exempel som inte utvecklas vidare, tung att läsa
Bra 
Tydlig och informativ. 
Bra bok att ha, kunde klarat mig utan den med
Bra
endast läst översiktligt
Bra
Bra
samma
BRA, u.a.
Bra.
Bra
inte användbar för kursen, men bra innehåll
Bra
-
Användes inte så mycket.
Bra 
Bra. 
Bra
bra
Bra, men seg. 
Pedagogisk bok. Bra hjälpmedel för att förstå kursen.
Bra!
Bra, användbar
Sisådär
Bra
Bra.
Bra
Okej bok, förklarade lite mer ingående kring förvaltningsrätten. Kändes dock mer kompletterande eftersom 
förvaltningsrätten inte var det primära ämnet i kursen.
Läste på JIKen, läste inte om 
Bra.
Bra. 



. f) Juridik och politik (Ahlin)
f) Juridik och politik (Ahlin)
Helt ok 
Bra
Bra
Lättläst, bra, komprimerad, tankeväckande
Bra 
Intressant och relevant. 
Mycket som jag inte tyckte jag hade användning av eller som inte var en del av kursen
Bra
bra
Bra
Bra
samma
Nja, personligen tycker jag denna kan ha mer substans.
Bra.
Bra
bra introduktion
Bra
-
-
Bra 
Bra. 
Bra
sådär
Jätte välskriven och gav väldigt bra perspektiv 
Intressant, inte relevant för själva innehållet i kursen men kan användas för att ge bredare förståelse.
Bra och intressant!
Intressant men inte nödvändig
Bra
Intressant 
Ej läst.
Bra
Enkel och lättläst bok som förklarade olika saker på ett övergripande sätt. Gav även läsaren en del egna tankar och 
funderingar.
Läste på JIKen, läste inte om 
Väldigt bra! 
Mycket bra, gick att läsa pärm till pärm. 



. g) E-boken Folkrätten i regeringsformen (Ahlin)
g) E-boken Folkrätten i regeringsformen (Ahlin)
Lyckades inte få tag på den 
Bra
Bra
Okej, svår att hitta
Bra 
Bra och informativ. 
Mycket som jag inte tyckte jag hade användning av eller som inte var en del av kursen
Inte läst
endast läst översiktligt
Bra
Bra
BRA, u.a.
Bra.
Bra
använde ej
Bra
-
-
Bra 
Bara ögnat igenom. 
Bra
Ok
Intressant, inte relevant för innehållet i kursen men kan användas för att ge bredare förståelse.
Bra!
Läste inte
Läste ej
Bra
Ointressant för kursen.
Bra
Har inte hunnit ladda ner och lyssna
Skaffade inte denna bok, dels för att det var en e-bok och dels för att den inte tydligt angavs som läsning inför någon 
föreläsning, något seminarium etc. 
Köpte, glömde bort att läsa 
Bra
Läste ej. 



. h) Seminariematerial HT20
h) Seminariematerial HT20
Bra
Bra
Okej
Bra 
Mycket bra. 
Bra, relevant
Bra
ok
Bra
Bra
tacksamt att allt är samlat.
BRA, u.a.
Helt okej.
Bra.
Bra
fungerade
Bra
Ok.
Bra.
Bra 
Bra. 
Bra
Ok men formatet på Athena blir väldigt svårt att bläddra i. Kanske kan läggas som en nedladdningsbar PDF?
Bra
Bra som instudering.
Bra!
Helt okej
Bra 
Ej läst.
Bra
Skönt att rättsfall osv. var bifogat så att man slapp leta upp det själv, allt var samlat på ett ställe.
Bra
Helt okej. 



17. 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?
Gruppundervisningen var bra 
Nej
Kapitel 8 om normgivningsmakten 
Folkrätten och förvaltningsrätten!
-
Seminarierna. Behövs mer praktisk övning. 
. Var för mycket om det och det var inte ens med på tentan, sparsamt om det i tidigare tentor. Mer fokus på statsskicket
Tycker också att man borde få fråga lärare om hjälp. T.ex sätta upp ett forum där man kan ställa frågor och alla kan ta del 
av svaren. Tycker det är orättvist att man inte får fråga om hjälp för att de strider mot likabehandlingsprincipen. Om alla 
frågor kan besvaras på ett öppet forum kan alla också ta del av svaren!
det känns som att seminarium inte gör mer än att försvårar för människor med annan sysselsättning. Det viktiga borde vara 
ämneskunskaperna vilka borde vara vad som ligger till grund för examination 
Hur FL och RF hänger ihop
Nej
Mer om tryckfrihetens metod då den verkar vara användbar mycket inför tenta och seminarium
Nej, bortsett från mer komplett digital tillgång, se tidigare kommentar.
Rättegångsspelet kan förbättras. Upplägget var bättre på Europarätten.
Nej
föreläsningarna kan vara mer interaktiva och seminarium kan ha mer djupgående frågor. PM uppgiften bör förtydligas.
Lämna tid till inläsning i början av kursen, alla har nytta av detta oavsett hur snabbt/långsamt man läser.
Mer vägledning och uppföljning för PM:et. Mer fokus på den konstitutionella uppbyggnaden och hur det hänger ihop. 
Seminarier 
Lägg gruppundervisning senare 
fler seminarier, t.ex. om TF och YGL och om normgivningen 
Fler lärarledda seminarier med gruppdiskussioner 
Föreläsningar - inte föreinspelade. Seminarier och gruppundervisning - gör om till ett moment.
Inte direkt.’
Konstitutionell kontroll, den föreläsningen som gavs om bl.a lagrådet innehåller ganska mycket personliga berättelser och 
jag hade velat ha mer konkret fakta om konstitutionell kontroll.
Försöka lära ut grundläggande ordentligt så man inte blir chockad på tentan att man ska ha förkunskaper om samhället för 
att klara frågorna
Mer fokus på ”hur allt hänger samman” - ha mer föreläsningstid som fokuserar på det breda initialt för att förstå 
sammanhanget snabbare in i kursen.
Tentamen måste omfatta ett bredare fält av kunskaper från kursen.
Räknas kanske inte riktigt som ett moment men en till frågestund, angående PM:et hade varit bra.
Tydligare läsanvisningar, skrivna i ett separat dokument med info om vad som ska läsas inför varje tillfälle.
Riksdagens och regeringens samspel
Caset får gärna bli mer omfattande, likt hur JIKen fungerade där caset var betydligt längre och fördelades mellan grupperna 
efter att man som grupp förberett hela caset. Det betydde att man kunde sätta sig in i det mer effektivt och diskutera med 
dom andra grupperna. 



18. 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?
Nej
Kap 2 RF 
Fri- och rättigheterna (en del repetition från EU rätten)
-
Rättegångsspelet. 
Ja, mindre fokus på TF och YGL . Var för mycket om det och det var inte ens med på tentan, sparsamt om det i tidigare 
tentor.
De frivilliga gruppövningarna. Kändes helt onödiga. Kanske borde göras obligatoriska eller sätta in det som frågestund. Visst 
att de var frivilliga men samtidigt skulle man förbereda massa svar innan.
seminarium
Känns som att TF och YGL tar väldigt mycket tid, kanske hade varit bättre att det var en kurs för sig?
Nej
nej
Eu-rätt
Caset gav inte så mycket.
Komparativ rätt
nej, bra fördelning
PM upptog väldigt mkt tid, hade personligen hellre haft en större tenta men förstår att skrivfärdigheten måste ges utrymme
Icke lärarledda seminarier
Om inte TF och YGL utgör en del av tentan tycker jag inte de borde reflektera en sådan stor del av kursen.
Nej 
Rättegångsspel 
medborgarskapet 
Med tanke på den tid vi fokuserade på TF och YGL - borde väl den varit med på tentan?
Inget just nu
Rättegångsspel.
Det moment som kanske inte kommer behandlas i en större utsträckning på tentan. Förstår att man bör ha god insikt ändå, 
men i detta fall upplevde många det som direkt vilseledande
Med så begränsad tid på kursen borde föreläsningen om komparativ statsrätt tas bort eller ges mer relevans. 
Case-seminariet kändes inte så värdefullt alls.
Allt utom normgivningsmakten; se nedan.
De lärarfria seminarierna, om dessa fortsätter utan någon riktig respons från lärarna.
Komparativ statsrätt med tanke på att det inte lyftes upp i tentan och inte heller så mycket i undervisningen 
Inspelade föreläsningar får gärna slopas helt. 



19. Har du någon ytterligare kommentar/synpunkt?
Har du någon ytterligare kommentar/synpunkt?
PM-bedömningen var väldigt olika beroende på vilken lärare som rättade
Tentamen behandlade endast ett område av alla de områden som statsrätten berör. Det var lite tråkigt. 
-
Bra jobbat! 
I det stora hela har allt fungerat bra med några undantag såsom felaktigheterna i litteraturen och alla förinspelade 
föreläsningar. 
nej
Nej
Nej
den digitala formen var mycket uppskattad, hoppas ni fortsätter med den och/eller har det på andra kurser från institutionen
:)
Det hade varit bra om ” Arbetskompendium i statsrätt” fanns med i förteckningen över kurslitteratur,
YGL och TF borde ha prövats 
Mer material att öva på inför tentan, då det är mycket självständigt arbete
Inte utöver de som redan givits :). Överlag mkt nöjd med kursen och dess upplägg, känns dock som att man vill ha mer 
lärarkontakt i slutet av kursen än i början, det är då man kan tillräckligt för att man ska kunna ha frågor i ämnet osv. I 
början vore det bättre med tid till inläsning. Många studenter tyckte att EU-rätten hade ett "bättre" schema, alltså inte lärare
/kurs, utan rent uppläggs-mässigt, kanske möjligt att fråga hur de har gjort?
Tentan denna terminen speglade inte av fokusen som det kändes som kursen hade haft.
Tycker inte denna kurs var så bra uppstyrd jämfört med Europarätt och JIKEN. Kändes oklart vad man skulle kunna samt 
svårt att lära sig på seminarier 
I övrigt bra 
Jag önskar om vi kunde få flera exemplar när vi tolkar lagen (t. E. vad det menas med 8:2 st. 1 p. 2 Rf) eftersom 
tentafrågor brukar va praktiska där vi ska behöva tillämpa lagrum � 
Bilagan till tentan förvirrade många inklusive mig. Fick intrycket att första frågan skulle lösas baserat på den.
Jag hade önskat lite utförligare feedback på PM.
Icke
Lösningsmallarna för TF och YGL uppskattades mycket!
Jätteintressant kurs!
Min upplevelse var att tentan fokuserade på ett väldigt begränsat område av kursen som jag tvärtemot upplevde som 
mycket bred! Den borde ha testat kunskaper från ett bredare spann för att spegla kursen i sin helhet, vilket jag inte tycker 
att den gjorde.
Givet betygsfixeringen är i stort sett alla moment som inte hjälper med tentan överflödiga. Eftersom tentan i stort sett 
uteslutande handlade om normgivningsmakten bör alla kursens moment handla om normgivningsmakten. Tyvärr.
Kursen kändes lite obalanserad och svårt att få grepp om vilket också visade sig på tentan. Tentan upplevde jag att man fick
väldigt liten tid för väldigt svåra och breda frågor. Mycket undervisning om TF och YGL och jag hade därför lagt ner väldigt 
mycket tid på att lära mig och förstå hur man tillämpar dessa lagrum och blev väldigt snopen när det inte kom en enda fråga
på tentan. Tentan speglade därför inte kursinnehållet enligt mig.
Upplevde tyvärr kursen som rätt spretig. Hade svårt att koppla TF och YGL till RF och de  övriga momenten i kursen. Jag såg
inte riktigt något samband mellan de olika delarna, förutom att de på ett eller annat sätt var kopplade till Sveriges 
grundlagar. Trots att jag tyckte PM:et var svårt kändes det skönt att kunna få extra poäng till tentamen och att PM:et 
räknades som en “fjärde fråga”, istället för att det var fyra frågor på tentamen. Slutligen tycker jag det är lite svårt att svara
på fråga två och tre i utvärderingen, eftersom man inte vet än om man uppnått de förväntade studieresultaten då 
tentaresultatet inte kommit.
Hedvig var helt fantastisk! Så engagerad och duktig. Mån om att alla skulle hänga med och få svar på sina frågor! 


