
Utvärdering Statsrätt HT21

Antal svar: 37

1. Överlag är jag nöjd med kursen.
Överlag är jag nöjd med kursen. Antal svar
1. Instämmer inte alls 0 (0,0%)
2 1 (2,7%)
3 6 (16,2%)
4 10 (27,0%)
5. Instämmer helt 20 (54,1%)
Summa 37 (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 0 (0,0%)
2 2 (5,4%)
3 3 (8,1%)

4
11 

(29,7%)

5. Instämmer helt
21 

(56,8%)

Summa
37 

(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 1 (2,8%)

2
4 

(11,1%)

3
5 

(13,9%)

4
12 

(33,3%)

5. Instämmer helt
14 

(38,9%)

Summa
36 

(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 0 (0,0%)

2
5 

(13,9%)

3
8 

(22,2%)

4
9 

(25,0%)

5. Instämmer helt
14 

(38,9%)

Summa
36 

(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 - 9 2 (5,6%)
10 - 16 3 (8,3%)

17 - 23
4 

(11,1%)

24 - 30
9 

(25,0%)

31 - 37
6 

(16,7%)

38 - 44
8 

(22,2%)
45 - 51 2 (5,6%)
52 - 58 1 (2,8%)
59 - 65 0 (0,0%)
66 - 72 1 (2,8%)

Summa
36 

(100,0%)



6. Vad var bra med kursen?
Vad var bra med kursen?
Seminarieundervisningen samt rättegångsspelet var väldigt roliga.
Jag tyckte att föreläsningarna var relevanta och pedagogiska, speciellt Hedvigs föreläsningar. 
Utan att recensera enskilda lärare vill jag framhäva att lärarna gjorde materialet intressant, vilket gjorde det lättare att ta in 
materialet. Även kurslitteraturen var bra och relevant, framförallt böckerna "Statsrättens grunder" och "En orientering i 
tryckfrihet & yttrandefrihet". Även rättegångsspelet var mycket roligt.
Intressant och relevant innehåll som även ger bra kunskap om hur Sverige fungerar. det var bra att statsrätten var efter 
europarätten då det gav mig kunskap i hur EU rätten fungerar i relation till Sverige 
Vill särskilt lyfta Hedvig och Lena eftersom jag upplevde hennes undervisning som väldigt pedagogisk och genomtänkt, 
älskade hennes ppt och föreläsningar.  

Rent generellt tycker jag att kursen varit väldigt bra !!
Lena Sandström, statsrättens grunder, allt hänsyn som alla lärare tar (exempelvis att Hedvig inte ger en U på PM för att  
man har missat en liten detalj), etc.
mycket bra material. Bra kurslitteratur. Bra videoföreläsingar, bra seminariematerial. Bra och intressanta frågeställningar. 
Bra övningsmaterial. 
Seminarierna och lektionerna på plats
Intressant. Förr tyckte jag det var tråkigt med att lära sig om Sverige. Kursen gjorde det roligt. 
Väldigt bra seminarier, upplägget kring ordningen på ämnesområdena.
Bra blandning mellan pedagogiska föreläsningar samt seminarier och självstudier. Även mycket bra att man kunnat bedriva 
studierna på distans. Intressant med statsrättspodden!
I princip allt, kan inte komma på något jag inte gillade förutom det med PM. 
Bra upplägg och engagerade lärare
Mycket intressant material, bra lärare och föreläsare som kunde åskådliggöra, förklara och problematisera. 
Det var bra strukturerat och upplagt. Lärarna gav bra feedback och seminarierna var lärorika.
Fungerade bra att ha undervisning på distans och många förinspelade lektioner, bättre att kunna kolla på dem när man är 
pigg och känner att man har energin att göra det. 
Jag tyckte allt var bra över lag, jag var oerhört nöjd med min seminarielärare Hedvig. Hon var mycket pedagogisk och 
gjorde ämnet intressant och roligt.
Podden var mycket givande. Bra litteratur, framförallt statsrättens grunder. Gillade upplägger med lektioner, seminarier och 
föreläsningar. Jättebra föreläsningar. Bra seminariefrågor. 
Lektionerna var ett mycket bra inslag för att kunna diskutera mer fritt kring de olika ämnena. 
Lärarna är engagerande och engagerade. Hög kvalitet på undersigning.
Böckerna men även arbetskompendiet
Tydligt bra upplägg, bra information
Fantastiskt kunniga lärare! Väldigt pedagogiska och fick mig att förstå 
Lärare Lena och ämnet är intressant 
Att undervisningen gjordes på distans och att man kunde vara med på ett annat grupp om ens grupp tider inte passade. 
Undervisning sättet samt frågorna och sådant var också bra.
Inspelade föreläsningar
Lektionerna
Upplägget med både lektioner och seminarium, en bra variation. Att samma lärare följde med under hela kursen (inte i vårt 
fall pga sjukdom men ändå en bra tanke).
Förinspelade föreläsningar! Otroligt att kunna gå tillbaka och lyssna om ifall man inte hörde/förstod
Den var intressant och aktuell.
Jag tyckte att de föreläsningar som sändes live via Zoom var mycket bra och givande. Även att det fanns gott om 
studiematerial tycker jag är positivt då det ger en möjlighet att öva sina färdigheter i ämnet. Statsrättspodden var ett 
trevligt inslag som man kunde ta med sig lite vart stans i lärandet. Tyckte framförallt att den bidrog till att träna det 
"juridiska tänkandet" vilket jag tyckte var bra för kursen. Lektionsundervisningen var otroligt bra och stimulerande.
Engagerad duktig lärare, intressant innehåll och bra kurslitteratur. 

7. Vad föreslår du för förändringar? 



Vad föreslår du för förändringar? 
Litteraturen var överlag bra. Tycker emellertid att boken "Regeringsformen - med kommentarer" kunde läggas till, detta 
eftersom den på ett pedagogiskt sett går igenom RF paragraf för paragraf. Även boken "Yttrandefrihetsgrundlagarna" av 
Axberger fungerade som ett bra komplement till boken "En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet". Rättegångsspelet var 
roligt, men inte särskilt givande rent kunskapsmässigt. 
Jag skulle föreslå att poddavsnitten kom ut lite snabbare 
Vissa av föreläsningarna, där ppt inte användes utan endast att föreläsaren ”fritt” pratade i två timmar kunde ibland kännas 
svårt att följa med i, särskilt när ett nytt ämne introduceras, och skulle därmed vilja uppmana till att iallafall ha vissa 
”bulletpoints” nedskrivna. 
Kan också uppskatta om man under de stora föreläsningarna även där efteråt gjorde några korta frågor som man fick svara 
på för att lättare ta in infon :)
Rättegångsspelet, den kan istället handla om exempelvis TF och YGL.
Mitt stora medskick är att man bör fundera på hur man engagerar stundenterna mer under gruppövingarna/seminarierna. 
Som det nu är blir det väldigt lite taltid och diskussion per deltagare. Detta beror på att de flesta diskussioner sker i 
helgrupp. Fundera på hur man kan skapa övningar där man diskuterar i smågrupper så att taltiden blir längre per deltagare.

Vad gäller rättegångsspel och case tycker jag det borde vara förbjudet att bara läsa från sin skärm. jag kan inte vara den 
enda som somnar då. Överlag blir ett seminarium som består av att lyssna på när studenter läser högt en i taget väl trist 
tycker jag. man kunde köra rättegångsspelen i mindre grupper så att alla behöver prata mer än som nu är fallet. Överlag 
tycker jag att materialet är bra det är bara upplägget på övningarna som man behöver slipa på tycker jag. Ju mer aktiva 
studenterna är desto mer kommer de lära sig tror jag. Min grundinställning är dock att det är otroligt lyxigt att få gå en 
utbildning med engagerade lärare som är kunniga och som är gratis. helt otroligt egentligen :). 
Föreläsningar på plats igen
Inget. 
man borde kunna se alla föreläsningar i efterhand via athena, detta är bra både för de som missar föreläsningar och för de 
som vill återbesöka ämnet och repetera. jag vet att många jurister inte gillar att bli filmade eller inspelade men man skulle i 
så fall kunna ha en brasklapp i början om att detta är tolkningar och vad som gäller idag. 
Att ni lägger PM uppgiften lite senare. Deadlinen kan vara desamma, men för folk som har svårt att lära in sig snabbt blir det
svårt när uppsatsen måste genomföras de fyra första veckorna. 
-
Har inte sett några behov av ändringar. 
Mer interaktiva föreläsningar. Vissa var ganska enformiga och svårt att följa med utan presentation.
-
Jag tyckte allt var bra, hade önskat den komparativa delen utökades. Var roligt att jämföra med olika staters statsskick
Hade nog räckt gott och väl med statsrättens grunder och en orientering i tryckfriheten. Övrig litteratur kändes en aning 
onödig då den tidigare nämnda litteraturen behandlade de övriga böckernas innehåll. 
Tycker allt var bra. Vår grupp fick byta seminarieledare vid ett par tillfällen vilket gjorde att samtalen inte var fullt så bra 
som de kanske varit om en seminarieledare följt oss hela kursen. Men det gick såklart inte att påverka och lösningen 
fungerade den också bra. 
Ett tips skulle vara att inför alla föreläsningar seminarium ev. grupparbeten samt PM. Att det finns en prelude med 
"själstudiefrågor" som man bör kunna svara på efter respektive aktivitet. Likande det som finns i kursbeskrivningen. Mycket 
av den initiala tiden av till exempel en föreläsning går från den studerande till att greppa konceptet. Om man då har några 
färdiga frågor som man vet att man förväntas kunna svara på efter så försvinner lite av den trögheten. 
Att seminarierna har något med tentan att göra och jag skulle nog göra arbetskompentiet obligatoriskt
Feedback på PM:et så man förstår varför man fått dem poängen man fått, vad som var bra/mindre bra. Svårt att förbättra 
sig utan feedback
Tyckte kursen hade ett grymt upplägg, enda är att jag skulle uppskatta om power pointsen alltid publicerades separat :)
Frågorna är för komplicerade för att kunna besvaras på tre timmar. Frågorna på salstentamen var betydligt lättare vilket 
känns orättvist. Man hinner inte ens tänka på svaren och det finns ändå inget som man kan googla fram. 
Inget
Om det ska fortsättas online, ha det obligatoriskt för lärarna att ha ett headset med mikrofon, så många gånger man inte 
kunde höra de var otroligt! 
Att upplägget på seminarierna ändras, till exempel genom att man som grupp endast förbereder en föredragning. Det skulle 
bli lättare att förbereda och roligare på seminarierna att höra vad andra grupper har att säga om man själv inte redan gjort 
samma uppgift. Alternativt att man gör som på lektionerna istället, genom att fokusera på diskussionsfrågor. Skulle göra 
seminarierna mer aktiva och därmed lärorika tror jag. 
Tydligare vad som förväntas kunnas och tydligare avgränsningar
Tyckte inte riktigt att tentan testade det vi hade lagt fokus på under kursen. Om man kollar på det vi gått igenom under 
föreläsningar, seminarium.
Det var lite för mycket fokus på muntliga presentationer på seminarierna, det gör att man kan fokusera mindre på 
uppgifterna, det man ska lära sig och det som är relevant inför tentan. 
Jag skulle hellre ha haft alla föreläsningar live över Zoom. Det skapar en helt annan dynamik som jag tycker är att föredra 
när det handlar om ett ämne som ligger så nära politik. Det kändes som att väldigt lite utrymme gavs för att diskutera 
aktuella händelser ur ett statsrättsligt perspektiv. Det tillsammans med de förinspelade föreläsningarna gjorde att 
undervisningen kändes teoretisk och torr.   

Studiematerielet skulle möjligtvis kunna göras lite mer varierat. Galna politiker som gör underliga saker kändes ganska 
tröttsamt efter ett tag.



8. Vad tyckte du om föreläsningarnas upplägg och innehåll?



Vad tyckte du om föreläsningarnas upplägg och innehåll?
Bra! Personligen föredrar jag de förinspelade då man själv kan välja tidpunkt att studera samt pausa och spola fram och 
tillbaka när man lyssnar. Jag gillade att det fanns flera förinspelade föreläsningar.
Bra, de flesta var pedagogiska så man lätt förstod. 
Föreläsningarna höll en generellt bra nivå.
Bra, intressant
Dom flesta hade väldigt relevant o bra innehåll, se dock ovan. Vill särskilt lyfta Lena och Hedvigs föreläsningar som mycket 
lärorika men samtidigt lätt att följa med och förstå
Jag gillar att vissa av dem var förinspelade.
gillade dem väldigt mkt. 
Skulle kunna investera lite i bättre utrustning för inspelning
Relativt sega till fart och mycket upprepning av vad som står i lagrum. 
tittade inte på föreläsningarna
De var väldigt bra.
Rune Lavins föreläsning var den bästa
Generellt pedagogiska föreläsningar. Stort hjälpmedel med Powerpoints under dessa.
Tyckte videoföreläsningarna var perfekta. På så sätt kunde jag kolla om hur många gånger jag ville. Innehållet var också 
jätte bra och det hjälpte verkligen som ett komplement till kurslitteraturen. 
Överlag bra! 
Mycket bra. Både intressant och pedagogiskt. Möjligen att vissa ämnesområden som är extra komplicerade skulle kunna få 
mer utrymme, tänker närmast på TF och YGL. Blev lite väl faktatungt med allt TF-material på en enda föreläsning. 
Mindre bra. Kunde varit mer presentationer.
Bra
Det var bra 
Jättebra. Hedvigs föreläsningar var mycket pedagogiska och allt hon tog upp gick att läsa vidare om i böckerna. 
Över lag mycket spännande innehåll och tydlig struktur. En del föreläsningar innehöll mycket information som inte 
överensstämde väl med dess PP. DÅ kunde det vara svårt att hänga med. 
bra men se punkt 7.
-
Böckerna gav mig tyvärr mer, då jag tyckte att föreläsningarna ibland förutsatte att tidigare kunskap
Helt okej som sagt tyvärr går det inte att ha fysiska föreläsningar men tror det hade varit mer lärorikt och lättare att ta in 
informationen 
Bra! Älskade podden också.
Generellt sett lätt att följa med och bra, tydliggörande innehåll. Vill dock påpeka att alla lärare/föreläsare borde ha någon typ
av visuellt stöd, PowerPoint t.ex. Det underlättar verkligen för den som lyssnar! 
Bra
Bra
Vissa bättre än andra
Bra.
Bra
Bra, ibland dåligt ljud på de inspelade men bra att man kan se dem om och om igen.
Mycket bra. Gillade verkligen att de var förinspelade. 
Bra komplement till litteraturen.
En del av föreläsningarna var bra och givande andra var bara frustrerande. Att enbart upprepa det som kurslitteraturen 
förklarar känns både dumt och glädjedödande. Ibland frågade jag mig om föreläsarna utgick från att vi inte skulle läsa 
litteraturen vilket känns konstigt. Detta har säkert och göra med att de flesta var förinspelade. Mycket synd!
Minns inte så mycket men det jag minns var intressant 



9. Vad tyckte du om lektionsundervisningens upplägg och innehåll?



Vad tyckte du om lektionsundervisningens upplägg och innehåll?
Jag var endast på en lektion men den var bra! Väldigt grundläggande
Ur en läromässig synpunkt tyckte jag inte att lektionerna var jätterelevanta. Tycker att läraren ska ta mer plats för att 
förklara. Det är bra med diskussioner i klassen, men personligen kände jag att jag lärde mig mer av när läraren förklarade 
saker, vilket det var brist på ibland. 
Lektionerna var mycket bra och lärorika! 
Bra för det mesta och bra upplägg med pauser 
Upplevde att man behövde svara och ha gått igenom ämnet fastän det stod att det mer skulle vara som en genomgång där 
frågorna gavs svar på under lektionen. Var i framtiden tydligare med att skriva att det är viktigt att svara och hänga med i 
materialet INNAN man deltar
Deltog på en av dem och den hjälpte mycket, särskilt som en introduktion till ämnet.
mycket bra
Bra
Bidrog till god kunskap genom diskussionerna man hade 
gick inte på lektionerna
Jag uppfattade att lektionerna var för lika seminarierna, dvs det blev mer en utfrågning kring förberedelserna än en 
genomgång kring problemlösningshantverket.
Evelina hade bra genomgångar på lektionerna
Fungerade väl.
Tyckte lektionsundervisningarna var jätte bra. Läraren gav en väldigt bra introduktion och det blev ganska enkelt att sedan 
läsa om det i kurslitteraturen när man redan jobbat med uppgifter på lektionen om det. 
Mycket bra! 
Mycket bra. Det var bra att få tillfälle att öva och ställa frågor om det material man läst i förväg. 
Lärorikt. Val av lärare spelar stor roll.
Bra
Den var mycket lärorik och ett bra komplement till seminarium och föreläsningar 
Jättebra! Framförallt lektionen om normgivning.
Mycket bra och kul!
Bra, är dock omregistrerad för PM obligatoriet. Jag gick på campus 2020. 
-
Aningen rörigt och kände tyvärr inte att lektioner eller seminarium hade så mycket med tentan att göra
Bra
Lektionerna blev lite oklara/oförutsägbara eftersom man inte förväntades ha svar på alla frågor men de hade ändå samma 
upplägg som seminarierna, vilket gjorde att de inte gav mig så mycket. Tänker att det skulle va bättre om lärarna steg för 
steg gick igenom frågorna med inslag av elever. 
Lärorikt. Ett bra komplement till seminarierna. Dock bör det påpekas att om det står att lektionerna inte är obligatoriska och 
att man inte behöver komma förberedd så ska heller inte lärarna förvänta sig att alla gjort alla uppgifter.
Bra
Bra
eftersom frågorna inte var obligatoriska att förbereda, var det väldigt stelt. Ha det som obligatoriskt eller kör som en lektion 
enbart!
Mycket bra. Föredrog dessa främför seminarierna, då de var mer praktiska genom att fokuset, åtminstone på de två sista, 
låg på övningsuppgifter och tillämpning av lösningsscheman etc. 
Riktigt Bra
Bra
Sådär. Ofta lite rörigt vad vi skulle gå igenom, när man skulle bidra själv, vad som var lärarens uppgift osv. 
Bra blandning av föreläsningsgenomgångar och att man fick tillfälle att öva på uppgifstfrågor inför seminarium och 
gruppövningar.
Lektionsundervisningen var mycket mer givande än seminarierna! Upplägget bidrog till kritiskt tänkande och reflektion och 
innehållet var både spännande och roligt. Bästa delen av kursen.
Mycket bra



10. Vad tyckte du om seminariernas upplägg och innehåll?  



Vad tyckte du om seminariernas upplägg och innehåll?  
Tyckte det var jättebra! Om något hade jag önskat specifika sidhänvisningar till kurslitteraturen inför seminarium och inte 
endast ”aktuell litteratur”
Helt ok. De seminarierna där man behövde förbereda alla frågor var bättre då man lärde sig mer. De elev-ledda 
seminarierna var mindre effektiva och inte lika relevanta för man skulle lära sig. 
Bra, vår lärare gjorde innehållet intressant och gav en djupare insikt. De fungerade som en bra övning i att sätta kunskapen 
i ett större perspektiv och titta på hur konstitutionell rätt ser ut i verkligheten. Läraren använde även sina egna erfarenheter 
för att poängtera vissa viktigare delar av materialet vilket gjorde seminarierna något man längtade till!
Jättebra och roligt att alla fick chans att prata och diskutera 
Positivt och kul upplägg med att få fördjupa sig i rättsfall för att få konkreta exempel
Mycket bra.
se ovan
Bra
Ibland otydliga instruktioner 
mycket bra, man lärde sig mycket under kort tid, väldigt effektivt, jag hade evelina och hon är väldigt pedagogisk och tydlig.
jag är väldigt nöjd med henne
Mycket bra. En del frågor till seminarierna var lite för otydliga, så det fanns risk att man förstått dem fel och förberett fel 
saker.
Tyckte upplägget var bra. Innehållet var väldigt bra, speciellt i de seminarium där vi fick lösa olika case. 
Bra! 
Bra. Tydliga upplägg och konkreta uppgifter som fungerade som bra övning. 
Intressant och stämde bra överens med de vi fick läsa i kurslitteraturen.
Bra
Dessa var grymma! Är väldigt nöjd med läraren Hedvig, hon var mycket inspirerande genom att hennes pedagogiska sätt att
lära ut ökade förståelsen för ämnet. 
Bra och mycket bra seminariefrågor. I den gruppen jag var i (Evelina Lund) fick varje grupp redovisa sina svar framme vid 
tavlan. Bra! Hade gärna fått sidhänvisningar. 
Bra! Ibland svårt på grund av distansen att samverka med sina gruppmedlemmar. 
Bra se dock punkt 9.
Aningen rörigt och inte så varierande
Bra
Jättebra! Tyckte det va bra att det fanns separata instuderingsfrågor till exempelvis YGL/TF, som var bra för inlärningen 
utöver seminarierna. (Lärde mig mycket  inför tentan)
Frågorna som gruppen arbetade med inför varje tillfälle var lagom utmanande. Kul att vi pratade så mycket om rättsfall, på 
så vis fick man många praktiska exempel på statsrättens tillämpning.
Bra
Bra
Uppdelning av grupper var dåligt, var samma grupp om och om igen som fick vara domare etc för att INTE behöva förbereda
och dessa grupper hade en annan förväntning.
Inget vidare. Tämligen
Bra
Bra
Bra. 
Eftersom studiegrupperna förväntades presentera varje gång blev det mer fokus på pressen att göra en bra presentation än 
det faktiska innehållet i uppgifterna.
Att så mycket ansvar läggs på eleverna är bara kul om lärarna kan hantera det. Jag tyckte inte jag lärde mig mycket på 
seminarierna. Ibland visste jag inte själv om jag i slutändan hade resonerat rätt eller fel kring våra instuderingsfrågor. 
Ojämn rollfördelning gjorde att det kändes som om man förberedde sig för mycket i onödan. Där kan det vara så att min 
grupp hade extrem otur.
Mycket bra 



11. Vad tyckte du om rättegångsspelets upplägg och innehåll? 



Vad tyckte du om rättegångsspelets upplägg och innehåll? 
Jättekul!
Det är svårt när inte alla elever får plats att prata under rättegångsspelet. Det medför att de flesta sitter passiva och inte får 
ut lika mycket av det. 
Rättegångsspelet var roligt men inte särskilt givande rent kunskapsmässigt. 
Jätteroligt. Hade varit ännu roligare om alla hade fått prova på att spela alla roller 
Väldigt roligt och lärorikt! Extra kul att få ett europarättsligt perspektiv på statsrätt
Mycket bra. Kanske lite omständigt med europarätt men.
se ovan. kräv redovisning av PP där de viktigaste punkterna ska anges så blir det lättare att hänga med i redovisningen. 
Förbjud innantillläsning av långa sjok av text. 
Bra
Väldigt bra. 
bra
Väldigt spännande. Dock är det för många deltagare i domargruppen, vilket gör det väldigt svårt att komma till ett beslut på 
15 minuter. I vår grupp fick jag tvinga fram en handuppräckning till slut för att vi skulle komma till avslut.
Jätte roligt. Man fick använda juridiken mer praktiskt, så inte allt var skriftligt som vid PM/tenta. 
Väldigt roligt! 

Det var lärorikt att få en konkret situation att öva på, och momentet av egen muntlig framställning var nyttig och rolig. 
Riktigt uppskattat!
Bra
Det var helt ok, en del bidrog inte lika mycket som andra. Överlag bra dock. 
Kul, bara att det bara bedömdes som ett vanligt seminarie. 
Det var insiktsfullt
bra se punkt 9.
 
Endast 3 som pratade så var lite oklart
Jag personligen gillar inte att prata inför grupp så jag var inget fan, men om man gillar det var det ett bra upplägg.
Väldigt strukturerat och tydligt upplägg. Lite svårt för "domstolen" att se till att båda parterna fick ungefär samma 
talutrymme vid t.ex. Frågestunden. Vill lämna ett förslag om att alla deltagande studenter kan ombes att lägga till namnet 
på den part de tillhör, bredvid sitt namn. Om undervisningen fortsätter på distans kan det underlätta fördelningen av 
talutrymme om man vet vem som tillhör vilken part. 
Bra
Bra
Helt ok, dock märktes det mycket väl att vissa studenter inte visste att vi var i EU domstol och försökte applicera inom 
Svensk rätt, ni behöver vara mer klara istället för att låta eleverna bli lärare till andra elever
Bra.
Bra
Bra
Lite rörigt via zoom. 
Det var bra att grupperna var stora så att man fick möjlighet att välja sin roll.
Tyckte att det var lite oklart vilken nivå det skulle ske på. Kändes som om mer förberedelse kring rättslig argumentation och
hur domare ska tänka hade varit att föredra. Kändes som om de flesta var väldigt osäkra på vad de hade att göra och hur.
Mycket bra 



12. Vad tyckte du om caseundervisningens upplägg och innehåll?
Vad tyckte du om caseundervisningens upplägg och innehåll?
Det var kul!
Bra överlag. 
Rättegångsspelet var roligt men inte särskilt givande rent kunskapsmässigt. 
Det var bra, men kändes onödigt då det kändes som ett vanligt seminarium 
Roligt!!
Mycket bra. 
se ovan
Bra
Väldigt bra. Man blev mer bekant med lagen  
helt ok 
Bra.
-
Det fungerade bra och var en rolig uppgift.
Gav jätte bra träning inför tentan. Det var ganska många scenarion i själva caset så man kunde träna sina kunskaper inom 
flera områden vilket jag tyckte var bra. 
Bra!
Bra övning den med. 
Intressant och lärorikt.
Bra
Helt ok! 
Kändes som ett vanligt seminarie. Lite onödigt. 
Bra!
Bra se punkt 9.
-
Roligt att analysera och diskutera 
Bra
Bra! Intressant och lärorikt 
Bra övning, bra att få diskutera i små grupper.
Bra
Bra
ok
Bra.
Bra
Bra. Lite svårt att få ihop alla när grupper slogs ihop. Föreslagsvis bättre att jobba enbart i basgrupperna.
Bra. 
Tycker det var bra att det var en genomgång från läraren i slutet och inte presentationer av studenterna.
Den var trevlig men innehållet kändes återigen upprepat.
Mycket bra 



13. Hur tycker du att den digitala undervisningen fungerade?
Hur tycker du att den digitala undervisningen fungerade?
Jag var främst på plats, men föreläsningarna funkade bra
Tycker att den fungerar bra. Gillade att många föreläsningar fanns i athena så att man kunde kolla på dem fler gånger. 
Hade ingen digital undervisning.
Den funkar bra 
Har fungerat förhållandevis bra, dock kan koncentrationen brista i större utsträckning än den gör på plats
Mycket bra, speciellt när läraren är lika aktiv och hjälpsam under undervisningen.
på det hela taget bra
Helt okej, men skulle behöva bättre utrustning för inspelning
Gott 
jag tog inte del av den digitala undervisningen
Mycket bra! Jag tycker att både föreläsare och seminarieledare utnyttjar mediet på bästa sätt, och jag ser det som ett 
naturligt sätt att utöva undervisning även efter pandemin.
Bra, men förinspelade föreläsningar gör det lätt att man skjuter upp att se dem.
Väldigt bra. Fördelaktigt med förinspelade föreläsningar då man kan kolla fler gånger etc.
Jag hade på plats. 
Så bra de kan gå! 
Mycket bra. Såväl föreläsningar som seminarier fungerar i den digitala formen. 
Fungerade bra.
Har fungerat väldigt bra, har haft möjlighet att göra mer på fritiden då man slipper att pendla och tycker att det borde finnas
mera distansundervisning på kurser framöver även efter corona.
Fungerade väldigt bra och skönt med flexibiliteten. Något jag önskar kunde finnas även för framtida kurser, att åtminstone 
kunna välja. 
Bra med föreläsningarna. 
Såklart inte att föredra. Hänger med bättre och känner mig mer involverad i ämnet under "på plats föreläsningar". Men, en 
lösning som fungerar och är bra om man t e x är frånvarande en föreläsning i fortsättningen. 
Ogillar den starkt men se punkt 9. Fungerar dock någorlunda. Att bli uppdelade i grupper etc borde ske automatiskt och 
grupparbeten borde vara obligatoriska i varje moment.
Den digitala undervisning fungerade för egen del problemfritt och tycker det är ett mycket bra alternativ för mer effektiva 
studier.
Väldigt varierande kvalitet och Hedwig var nog den enda som inspirerade och engagerade
Bra
Toppen!
Till största del utan problem. Upplevde inte direkt att man gick miste om något. Däremot är det viktigt att alla föreläsare har
fungerande teknik, så man kan uppfatta allt som sägs. 
Super! 
Bra
Vissa var bättre än andra.
Oklanderligt. 
Superbra
Fint
Otroligt bra. 
Fungerar väldigt bra, flexibelt.
Själva kontakten mellan student och lärare var väl okej. Det jag ställer mig kritiskt till är att så få föreläsningstillfällen var 
interaktiva. Denna halvtimme för att ställa frågor efter schemalagd "föreläsnings-tittande" funkade noll för min del. Kändes 
mest som en nödlösning. Jag har inget problem med digital undervisning och kan se många fördelar men den måste vara 
dynamisk. Nu kändes det stundtals som jag köpt ett föreläsningspaket i Statsrätt och fått videos skickade till mig.
Hade mestadels live-undervisning men föreläsningarna fungerade bra 



14. Hur tycker du att den fysiska gruppundervisningen fungerade? (I
den mån detta är relevant.)
Hur tycker du att den fysiska gruppundervisningen fungerade? (I den mån detta är relevant.)
Jag kände att jag lärde mig mer när jag var på plats än vad jag gjort under tidigare kurser som varit på distans.
Bra. 
Den fysiska gruppundervisningen fungerade mycket bra, även om jag tidigare också bara haft goda erfarenheter av 
distansundervisning. 
Jag tycker den var jättebra och det var bra att vi hade en lärare genom kursen 
Var ej med
-
detltog inte i ngn sådan
Den fungerade bra
Gott. 
den fungerade bra
Inte relevant
Bra
Inte deltagit på fysisk undervisning.
Jätte bra. Enda dåliga var lokalerna eftersom det lät så mycket. 
Fungerade också bra, man lär sig verkligen mycket mer av fysisk undervisning 
Hade ingen fysisk undervisning. 
Bra
Har inte haft någon
Valde en zoom-baserad grupp. 
Jättebra och väldigt givande. 
-
se punkt 9
-
Sådär, hade förväntat mig större klassrum för så många elever och större respekt från elever som kommer till skolan trots 
symptom…
Bra
Jag hade inte fysisk undervisning 
Ej deltagit. 
Vet ej. Man bör undvika nu under pandemin.
NA
Hade inga
Bra.
Hade ej
Var bara på digital
Hade ej fysiskt. 
Fungerade också bra.
Hade ingen fysiskt undervisning.
Mycket bra 



15. 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?
Jag tycker föreläsningar i form av förinspelade sådana funkar bättre än live-föreläsningar (oavsett om de sker över zoom 
eller plats)
Föreläsningar på athena. Hade seminarier på plats och om jag jämför med tidigare kurser var det för mig ingen skillnad av 
hur mycket jag lärde mig på plats respektive digitalt. 
De förinspelade föreläsningarna och statsrättspodden. Gav egentligen inte särskilt mycket "ren kunskap" som man inte 
redan borde känna till men de gjorde ämnet och kursen roligare och mer intressanta.
Jag tycker att föreläsningarna var bra att de var förinspelade då det var väldigt värdefullt när man pluggade inför tentan
Delvis föreläsningarna, dock svårt att ställa frågor
Definitivt seminarierna.
det blev mycket lättare för mig att kunna vara med. 
De förinspelade föreläsningarna är bra för att kunna pausa och spola tillbaka osv... Men som sagt ovan, kan bli mer proffsigt 
genom bättre utrustning
Inget moment 
deltog inte digitalt
Inte relevant
Föreläsningar
Föreläsningar, men även seminarier då det är enklare för fler att komma till tals.
Föreläsningarna om TF/YGL. 
- 
Föreläsningarna är tacksamma att ta del av digitalt eftersom man kan ta del av dem när det passar en, och man kan lyssna 
på vissa moment flera gånger. 
Mycket bättre digitalt. Mer flexibilitet och tid att arbeta.
Case redovisning, rättegångsspel och seminarium. Kändes mer strukturerat.
Allt. 
Föreläsningar anser jag som regel vara bättre digtalt. Framförallt de förinspelade då man i lugn och ro hinner anteckna det 
viktigaste. 
Det positiva är att man kan gå tillbaka och se föreläsningar i sin helhet igen och inte endast förlita sig på sina egna och 
andra studenters anteckningar. 
Möjligheten att planera, större frihet. (generellt sett, jag gick/går digitalt på civilrätten/AssR under tiden jag var 
omregistrerad se p.9) 
Föreläsningarna är åtminstone med samma om inte bättre digitalt och lättare att följa med och föra anteckningar. 
Föreläsningarna 
Vet ej
Föreläsningarna, jag tror jag skulle bli stressad av föreläsningar live. 
Vet ej 
Allt är bättre digitalt. Man får vara med fast man är förkyld och det fungerar super! 
Tenta
Ha headset så vi kan höra lärarna under föreläsning, seminarium och lektion.
Nja, bättre vet jag inte, men absolut inte sämre. Det är viktigt. Tycker att digitala föreläsningar, seminarier och tentor 
fungerar väldigt bra.
Lektionerna
Då jag bara haft digital undervisning är det svårt att säga.
Föreläsningar. 
Jag tycker det är bra att det finns möjlighet att välja om man vill läsa online eller fysiskt då det inte nödvändigtvis är så att 
fysisk undervisning ger något som digital undervisning inte ger.
Nej, men jag tror det låg på att man använde sig av gammalt material. Möjligheten att kolla på föreläsningarna flera gånger 
skulle kunna varit av fördel om de inte hade haft så blandad och stundtals medioker kvalité innehållsmässigt. 
Nej 



16. 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?
Föreläsningar. Särskilt förinspelade sådana är att föredra
Tycker att detta upplägg fungerade bra. 
De förinspelade föreläsningarna.
Nej
Vet ej
Jag skulle inte påstå att något behöver vara på plats egentligen, bortsett ifrån rättegångsspelet.
Videoföreläsningar är fantasktikt tycker jag. Mer pod tycker jag också. Appropå poddar tycker jag överlag att det är svårt att
hitta poddar som är mer expertbetonade. De flesta är av populärvetenskaplig natur och när man är lite mer insatt i ett ämne
är det svårt att hitta bra innehåll. Jag skulle uppskatta initierade samtal som är lite djupare och mer krävande kring juridiska
spörsmål. 
Inspelade föreläsningar
Inget moment 
allting som inte är examinerande borde alltid erbjudas digitalt, även om man börjar med föreläsning på plats igen borde de 
även filmas och publiceras
Jag anser att alla moment bör fortsätta vara digitala framöver. Det ideala vore om alla kurser erbjuder helt digitala 
möjligheter att gå igenom kursen. Minskar resande, ökar effektiviteten för de studerande.
Föreläsningar
Definitivt föreläsningar. Tycker även att seminarier bör erbjudas digitalt för de som vill/det passar bättre för.
Nej. 
Att vissa föreläsningar är förinspelade så man kan kolla flera gånger
Föreläsningar, i alla fall vissa. 
Allt.
Alla, men framför allt seminarium och andra diskussioner.
Jag skulle gärna vilja att undervisningen fortsätter att ges digitalt, åtminstone kunna välja ett sådant alternativ. 
Salstentamen kan man ju ha på plats, men att seminarium ä, föreläsningar och lektioner ges digitalt är mycket flexibelt och 
möjliggör för att bättre kunna strukturera upp vardagen kring andra eventuella åtaganden. 
Föreläsningar!
Föreläsningar bör vara på plats men att de skulle spelas in och sen i den mån lärare vill delas på athena inför tentaplugg 
skulle vara bra. 
Grupparbeten, men att dom isf. måste göras obligatoriska och utan möjlighet att välja grupp i större utsträckning än att man
kan välja tiden.
Jag ser med fördel att föreläsningar hålls digitalt, eftersom det både underlättar och effektiviserar studierna i sin helhet. 
Dessutom tveksam till att föreläsningar på plats skulle bidra till ökat lärande. Vidare, anser jag att även seminarierna 
fungerar riktigt bra via zoom, det är lätt att kommunicera och övriga fördelar med digitalisering av dessa moment är att 
plugg generellt blir mer effektivt. 
Föreläsningarna
Vet ej
Föreläsningar 
Föreläsningar. 
Seminarier och föreläsningar utan tvekan. Däremot tycker jag att salstentamen är lättare än hemtentamen. 
Tentor
Allt kan vara digitalt om de har headsets så elever kan höra
Möjligheten att välja mellan digital eller fysisk undervisning, så länge pandemin pågår. Jag valde i och för sig fysisk 
undervisning, men hade möjligheten att vara med digital i händelse av misstänkta förkylningssymtom. Mycket bra.  
Lektionerna 
Föreläsningar.
Föreläsningar. 
Bra att man kan välja om man vill ha fysiska eller digitala seminarium.
Jag tycker man kan jobba med förinspelade föreläsningar. Om detta sker med avsikt att studenten ska kunna ta del av 
materialet mer än en gång måste materialet anpassas avseende längd och innehåll. Tycker dock snarare att det kan 
erbjudas som komplement i svåra moment och inte som bas för undervisningen i ämnet som helhet. 
Föreläsningar, samt att det finns tillgänglig undervisning online för de som är sjuka 



17. Vad tyckte du om PM-uppgiften?
Vad tyckte du om PM-uppgiften?
Instruktionerna var något vaga. Det var lite osäkert hur man ska skulle göra och tror det framgår av vissa av de frågor som 
också kom in i forumet för frågor gällande PM
Intressant. Dock var det svårt att göra en djupare diskussion med en så bred uppgift med många delar när det var en strikt 
ordgräns. 
Bra. Intressant ämne.
Bra och intressant fråga. Väldigt kul att vi själva fick ha så fria tyglar att uppfatta uppgiften 
Rolig men hade velat ha mer info kring hur den rättsdogmatiska metoden i praktiken ska tillämpas, finns ju olika 
tillvägagångssätt här
Är mycket nöjd med att uppgiften var uttömmande. Man känner sig nästan som JK nu.
Den fick bestå av få ord och det var den stora utmaningen. Förstår att det behöver vara så eftersom det annars blir för mkt 
att rätta men det utgör en begränsning som gör att det för mig var svårt att få till ngn djupare undersökning och samtidigt 
föra ett resonemang som kunde knytas ihop på slutet. 
Väldigt oklart och svårt att få plats med allt man behöver få med
Enkel 
den var bra, med ett ämne som kändes relevant att fördjupa sig extra i, kraven som ställdes var eventuellt lite låga men i 
övrigt är jag nöjd.
Mycket bra, påbörjade den dock för sent för att göra ett bra jobb med den.
Svårt att få med både TF-YGL och europarätten i ett PM på 2400 ord
Den var tydligt utformad och ett intressant ämne.
Tyckte uppgiften var väldigt intressant och det var kul att skriva den. Enda negativa om den skrev jag om i 7 frågan. 
Den var intressant och lärorik! 
Intressant frågeställning och lärorik att genomföra. 
Utmanande på ett roligt och engagerande sätt. 
Bra
Det var ett bra sätt att fördjupa sig i ämnet och lära sig mer. 
Bra. 
Mycket spännande och rolig uppgift! Jag lärde 
Otroligt frustrerande. Att lägga ner så mycket tid på en uppgift där man är osäker på om man uppfattat uppgiften korrekt 
känns nästan lite som ett straff. Ett uttryck för en sort institutionell pennalism. Jag tycket att jag lärde mig mycket om 
ämnet och om skrivandet men det finns andra upplägg av PM skrivande för att uppnå detta syfte.  
Lite onödigt omfattande och otydlig i anvisningar för att kunna ge studenterna en ärlig chans att visa kunskaper inom 
området, snarare än att oroa sig över vad pm:et bör innehålla och vad som är tillåtet att ha med. 
Tyvärr lite rörig och svår att få ihop , la nästan mer tid på att förstå uppgiften än att skriva den
Bra dock svårt att veta vad man gjorde fel respektive rätt utan feedback 
Bra! Däremot märkte jag att jag inte kunde så mycket om TF/YGL när jag skrev den i jämförelse med vad jag kunde när jag 
hade pluggat till tentan
Intressant ämne, bra träning i juridiskt tänkande, analys och skrivande. Tydliga instruktioner. Föreläsningen med tips inför 
pm-skrivandet uppskattades, den innehöll många konkreta tips. 
Man borde kanske få lite mer feedback på det som skulle ha kunna blivit bättre. Man ställer höga krav på stavning men 
kursböckerna är fulla med stavningsfel! 
Sådär
Helt ok, inte det roligaste ämnet
Lite oklar i vissa delar, särskilt beträffande hur rättsfallen skulle användas. Själva ämnet var med det sagt intressant.  
Bra
Rolig och tydlig!
Svår, rörigt med info. Stod olika i instruktioner och vad som sas på frågestunden + föreläsningen. 
Beskrivningen var lite otydlig och det tog ett tag att lista ut hur man skulle lägga upp uppgiften. Hade också önskat att man 
fick en kommentar om vad man hade kunnat förbättra för att nå högre poäng.
Blandat. Tyckte att det var ett väldigt svårt ämne att kunna avgränsa sig i. Stort och komplicerat ämne att få in i ramen av 
PM:et enligt instruktionerna. Nivån som krävdes i slutändan var överraskande. Jag trodde det krävdes mer för mer än tre 
poäng än vad det i slutändan gjorde. Visar kanske främst att den var aningen obalanserad i sin utformning.
Tydlig och bra 



18. Vad tyckte du om Statsrättspodden?
Vad tyckte du om Statsrättspodden?
Väldigt bra inslag i kursen! 
Intressant att lyssna på och bra komplement. 
Bra.
Det var ett intressant moment som varierade i upplägget 
Positivt!! Roligt med en ny form av undervisning och skönt att kunna lyssna och ex samtidigt ta en promenad 
Extremt bra? Den är även underhållande. ni bör även rekommendera T1 podden.
gillar den. 
Inte särskilt relevant för tentan men ändå trevligt att lyssna på
Jag tycke mycket om den. Gav inblick i hur det vi läser förhåller sig i praktiken 
lyssnade inte på den, men jag har hört att andra uppskattade den
Den kändes mer som kuriosa. Det bästa avsnittet var avsnittet med Hirschfeldt
Intressant, särskilt avsnittet med Jan Teorell
Väldigt roligt initiativ som hjälpte mig i studierna.
Den var perfekt när man inte orkade läsa kursböckerna, men ändå ville plugga. 
Kul att lyssna men man lärde sig inget 
Ett lite mer lättsamt inslag som levandegjorde ämnet. 
Bra
Bra, men kändes inte alltid särskilt relevant. Talade om mycket annat ibland vilket kändes "onödigt".
Den var grym! Perfekt komplement att kunna lyssna på under studie rasten på ens promenad. Önskar att det fanns en podd 
för varje kurs! 
Jättebra. Första avsnittet kändes en aning överflödigt. Men avsnitt tre och fyra var väldigt informativa. Framförallt avsnitt 
tre!
Ett bra tillägg i inlärningen!
Bra.
Statsrättspodden var en mycket uppskattad del av kursen som bidrog med inlärning genom att uppmärksamma statsrätten 
utanför skolans ramar och ge ett mer verkligt perspektiv. Önskar sådana inslag hade funnits i fler kurser. 
Ett bra sätt att höra juridik i ett mer avslappnat medium 
Lyssande inte på den tyvärr
Jättebra!
Ett för mig helt nytt inslag undervisningen som faktiskt bidrog till lärandet.
Vet ej
Bra
Jätte rolig att följa
Bra. 
Hann ej lyssna
Kul att bryta av med trots att den inte bidrog massor till undervisningen. Däremot fick jag nya perspektiv på olika områden 
inom statsrätt.
Väldigt bra, lättsamt, lätt att ta till sig. 
Bra.
Roligt och avslappnande inslag som lärde mig att tänka på ett statsrättsligt perspektiv.
Vet ej 



19. 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)
Ger en bra grund och är pedagogisk. 
Mycket bra.
Superbra och jätterelevant 
Statsrättens grunder var mycket användbar
Den bästa boken hittills på juristprogrammet
mkt bra
Skulle kunna vara mer pedagogisk
Väldigt mycket återupprepning av lagrum. 
Bra, men ibland svårpenetrerad.
Jätte bra huvudbok. 
Jättebra bok! 
Bra. Vissa avsnitt behövde kompletteras med undervisningen i kursen för att momenten skulle förstås fullt ut. 
Mycket bra.
-
Mycket bra och uttömmande. Även skrivna på ett pedagogiskt sätt. 
Jättebra. Tog verkligen upp allt. Mycket bra skriven och lätt att förstå. 
Jättebra översikt på alla ämnena
Bra.
Användbar och heltäckande bok som innehöll nästan allt behövligt material till kursen.
Bäst
Givande
Bra och lärorik litteratur 
Tydlig disposition, lätt att förstå, mycket lärorikt innehåll. 
För många stavningsfel. 
Bra
Passade väldigt bra som stöd vid läsning av lagtext, särskilt RF, då flera kapitel var som lagkommentarer.  
Bra och tydlig
Väldigt bra, omfattande. 
Nödvändig för att ta till sig grunderna om svenskt statsskick.
För mycket ingående information om vårt statsskick. Hade önskat mig mer ingående förklarande moment kring normgivning 
och grundläggande fri- och rättigheter.
Mycket bra 



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

b) En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet (Warnling-Nerep, Bernitz)
Tyckte den gav en bra övergripande bild över ämnet. 
Mycket bra.
Otroligt bra när man skulle förstå YGL och TF 
Mycket användbar !!
En bra bok, lite rörigt vad gäller TF dock.
mkt bra
Bra och lätt att läsa 
Bra att de tar upp många rättsfall 
Bra bok! Lite löjliga illustrationer bara.
Intressanta exempel från praxis
Jätte bra huvudbok om TF/YGL. 
Också bra bok! 
Bra. Men i ett så komplicerat ämne skulle framställningen tjäna på att en metod för tolkning av TF och YGL skulle 
presenteras. Ämnet är svårt, och ju mer stöd man kan få av tolkning, metod, sammanhang mm, desto bättre. 
Övningsfrågorna i kursen var härvidlag till stor hjälp. 
Mycket bra.
-
Bra och pedagogisk. 
Samma som statsrättens grunder, mycket bra skriven. 
Bra bok med tydligt innehåll
Bra, men jag tyckte att det var lite självmotstridiga resonemang emellanåt och att det saknades en jämförande och 
problematiserande analys om hur YGL/TF ger uttryck för en syn på medborgarna. Exempel. I USA ger grundlagarna uttryck 
för att värna den enskildes "gudagivna" suveräna rätt till friheter. I Sverige är "frihetslagarna" mer av en förvaltande 
karaktär till att uppnå ett fungerande och demokratiskt folkstyre. Saknade lite av sådant perspektiv och dryftande.
Bra introduktion för att få en känsla för hur TF och YGL fungerar och hur vissa lagrum ska tolkas.
Bäst
Bra fakta
Väldigt bra också
Till stor hjälp för att förstå tf och ygl fullt ut! Många exempel från verkligheten, rättsfall och utlåtanden.. 
Många stavningsfel 
Jättebra
Läste bara några kapitel, men de var välskrivna. Tydlig och ett bra komplement till givna lösningssscheman.
Väldigt bra, specifik och tar upp precis det man behöver för kursen. Bra upplägg också.
En jättepedagogisk och rolig bok! Kommer inte ha hjärta till att sälja den vidare tror jag.



. c) Grundläggande rättigheter och juridisk metod (Åhman)
c) Grundläggande rättigheter och juridisk metod (Åhman)
Bra. 
Ok.
Den var bra för att förstå juridisk metod 
Bra, jag anser dock att det räcker med föreläsningarna och statsrättens grunder.
lite pratig och Åhman borde jobba på att ha ett rakare språk. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Det är inte fel att 
skriva kort, koncist och kärnfullt. 
Också bra och lättläst
Bra 
Bra bok.
Jätte bra för kunskaper om framförallt RF 2 kap. Hjälpte jätte mycket när jag väl läste klart statsrättens grunder. 
Bra! 
Mycket bra. Bra och metodisk i sitt upplägg. 
Mycket bra.
-
Bra! 
Bra men upplevdes en aning överflödig. 
Jättebra bok vid PM skrivande
Bra, men kanske lite för mycket fokus på vad juridiskmetod inte är.
Kan med fördel användas i början av kursen som en introduktion.
Bäst
Gav bra överblick
Läste inte hela 
Gjorde rättighetskatalogerna överblickbara. Tydlig disposition. 
Helt okej
Bra
Det lilla jag läste var bra. Uppslaget om rättsdogmatisk metod var användbar i pm:en. 
Fanns några avsnitt som jag hade nytta av.
Hjälpte mig att förstå den juridiska metoden väl.



. d) Komparativ statsrätt (Nergelius)
d) Komparativ statsrätt (Nergelius)
Läste ej 
Bra
Intressant att se hur andra länder har, men kändes som den inte behövdes 
Mindre relevant för tentan men intressant i sig självt
Uråldrigt språk (ehuru t.ex.), förstår inte varför man inte använder stycken i kurslitteratur när vi i PM osv. gör det.
Mkt bra
Väldigt koncis och rak på sak 
Bra, men otroligt dyr för sitt lilla format
Också bra som komplement, man kunde enkelt peka ut skillnader/likheter mellan Sverige och länderna i bokens statsskick 
när man väl läst klart statsrättens grunder.  
Lättläst men fick inte ut så mycket av den 
Bra och intressant. Roligt med en internationell utblick. 
Ointressant.
-
Lite kortfattad 
Bra men upplevdes en aning överflödig. 
Kul läsning.
Den ger en väldigt lätt överskådlig bild av skillnaderna. Inget fel i boken i sig men jag hade nog önskat en lite tyngre bok 
som går mer på djupet och som man kan ha nytta av i självstudier och eventuellt längre fram i juristprogrammet.
Inte särskilt nödvändig inom ramen för kursens innehåll och examinationer, men intressant för den som vill fördjupa 
kunskaper.
Gav mig inte jättemycket
Intressant om än lite överflödig.. 
Ok 
NA
Läste hela. Intressant och förhållandevis lättsam. Däremot hade jag begränsad nytta av den på resten av kursen. 
Bra för att kunna jämföra olika länders statsskick.
Rolig läsning på sidan om man gillar att läsa.



. e) En introduktion till förvaltningsrätten (Warnling Conradson)
e) En introduktion till förvaltningsrätten (Warnling Conradson)
Läste ej under denna kurs 
Bra
Bra information, men jag använde den inte så mycket för kursen 
Mycket intressant och passar mer till statsrätten än till JIKen.
Mkt bra
Återupprepning av lagrum i många fall 
Bra
Mycket välskriven, liksom ”Vad är rätt?”
Läste den redan på jiken. Jätte bra i kombination med föreläsningen om förvaltningsrätten. Tyckte dock det ibland var 
väldigt svåra meningar/ord jämfört med övriga böcker. 
Ganska flummig
Bra och metodisk. 
Intressant
-
Bra men upplevdes en aning överflödig. 
Bra som uppslagsbok
Överlag bra och överskådlig. Kände dock att kursen i sig inte berörde/lyfte ämnena i boken särskilt mycket. 
Används sparsamt i kursen och jag anser att det är möjligt att nå tillräckliga och goda kunskaper i denna kursen utan boken.
Sådär
Ok
Bra
Lästa bara några sidor (om överklagande, rättsprövning etc.), men de var bra. 
Detaljerad bok, hade inte användning för att som boken tar upp.
Pedagogisk och välstrukturerad. 

. f) Juridik och politik (Ahlin)
f) Juridik och politik (Ahlin)
Läste ej under denna kurs 
Bra
Använde inte 
Inte särskilt tentarelevant men bra för intro 
Passar mer till JIKen för att få en introduktion. Inte särskilt användbar under statsrätten.
tyckte redan jag kunde allt om detta så läste den inte. 
Bra och lättläst
Bra 
Bra
Väldigt intressant. Dock verkade den inte vara särskilt tentarelevant. 
Också flummig 
Bra. En mer lättsam bok som ställde juridiska problem tydligt i ett politiskt och samhälleligt samband. Viktigt för att 
levandegöra ämnet. 
-
Inte relevant. 
Bra introduktion
Bra.
Mer intressant för en ökad förståelse av att juridiken inte är isolerad, samt hur detta kan verka i vår omvärld.
Intressant men mer som egen läsning än som kursmaterial 
Inspirerade mig mest till ytterligare reflektion. Inte så mycket information/kunskaps-förmedling..  
Ok
Bra
Läste den inte. 
Läste översiktligt.
Fin introduktion men inte så att jag kände att jag behövde läsa den två gånger.



. g) E-boken Folkrätten i regeringsformen (Ahlin)
g) E-boken Folkrätten i regeringsformen (Ahlin)
Läste ej 
Läste ej.
Använde inte 
-
hann igenom halva. 
Hade inte denna 
Inte läst
Kanske hade det räckt att lägga upp boken som en PDF på Athena. 
Läste ej. 
Öppnade aldrig 
Ingen uppfattning. 
-
Läste inte. 
Läste ej.
Bra
Intressant men kändes inte så relevant
Ok
NA
Läste den inte. 
Tycker inte att man ska ha e-böcker som kursfodran. Hade hellre haft något ytterligare om normgivning.



. h) Gruppundervisningsmaterialet
h) Gruppundervisningsmaterialet
Bra. 
Bra.
Bra upplägg 
Mycket bra!
mkt bra
Om detta avser seminarie och lektionsmaterialet så anser jag att det var fint upplagt 
Mycket bra.
Jätte hjälptsamt. Löste alla uppgifterna sista 2 veckorna m.h.a. av anteckningarna vid undervisningen. Hjälpte jätte mycket. 
Bra! 
Tjänade sitt syfte som diskussionsunderlag i de viktigare lektionerna och seminarierna. 
Helt okej.
Bra
Bra!
Bra! Ibland lite tvetydiga frågor
Bra
Sådär
Tydligt och enkelt att hitta i. 
Ok
Bra
Kan bli bättre
För det mesta bra uppgifter.
Mer variation. Hade varit mer pedagogiskt att få arbeta lite centrerat kring normgivning och inte vara ha det som ett litet 
delmoment i scenarier. Jag tyckte det blev för mycket "snillen spekulerar" i och med att undervisningen också ska 
modereras av studenterna själva. Är bra i vissa moment och roligt men inte alltid passande.  



20. 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?
Lektionerna och rättegångsspelet 
Nej. Tycker kursen hade ett mycket bra upplägg som fokuserade på det relevanta och en lagom mängd seminarier där man 
hade gott om tid för att studera på egen hand. 
Caseundervisningen skulle kunna bli mer utvecklad 
Normgivning.
Överlag tror jag att man kan tvinga studenter att prata om materialet mer. Det kan man göra genom att ge grupperna fler 
uppgifter att lösa tillsamamns. Schemalägg lärarlösa träffar där grupper ska gå igenom vissa frågor. Till viss del görs det 
idag men jag tror man kan utnyttja detta ännu mer. En annan sak jag reflekterat över är att juristprogrammet inte utstrålar 
speciellt mkt värme. Det är som att betoningen av formalia och fyrkantighet gör att intrycket blir att det är ett lite hårt och 
kallt ställe. Jag tror att det gör, på marginalen, att fler studenter hoppar av utbildningen. Jag skulle försöka utveckla 
snällheten. Ganska vagt jag vet men jag tror det skulle göra att man behöll fler studenter. 
Ytterligare övning i hur man strukturerar problemlösningen vore önskvärt.
Nej. 
Det är skiftande kvalitet på lärarna, påverkar väldigt mycket
Ytterligare fokus på TF/YGL hade varit lärorikt. 
Med stöd vid PM
-
-
PM momentet bör ses över och revideras om det så kräver att man tittar på och även ändrar motiven bakom uppgiften. Det 
måste finnas en bättre lösning för uppgiften som tar hänsyn till människor som är disponerade på ett sätt så att uppgiften 
blir en kvarnsten runt halsen utan att det tar bort PM uppgiftens lärande mål.
Jag hade hoppats på att seminarierna och lektionerna hade givit mig mer än vad de gjorde, det krävdes mycket eget jobb 
efter seminarierna mer gjorde mig förvirrad än klargörande
Kanske bara nyttja möjligheten att diskutera i mindre grupper oftare. Istället för alla 30 i en grupp samtidigt.. 
Nej
Nej
Allt bra
Tyckte generellt det mesta var bra.
Jag hade tyckt att det hade varit kul om kursen fokuserade på kap. 2 RF, normgivning och rättsstaten. TF och YGL är 
jättespännande!
Nej inget speciellt 



21. 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 
Caset
Jag tycker att raset som det ser ut nu kan få mindre plats och istället bara lägga till ett seminarium 
Det beror helt på hur ni formulerar frågorna till tentamen. Något mindre viktigt kanske: medborgarskap då det är lätt att 
begripa.
det känns oseriöst med obligatorisk närvaro om individuella seminarier inte ger hp. det borde bli tydligare presenterat. nu 
kändes det lite som att vi skulle ha seminarier bara för att, och inte för att det ger oss någonting. med det sagt så var 
kvaliteten på seminarierna bra.
Tycker det var en bra balans mellan momenten. 
Nej jag tycker att det mesta var relevant
Inte direkt. Allt hade sin relevans. 
Seminarierna
-
-
Nej, men över lag så borde moment som breakout rooms etcetera vara mer genomtänkta. Att dela in grupper med lotteri
/slump (att den studerande endast kan välja gruppschema) och att gruppmomenten ska vara mer obligatoriska skulle 
underlätta och minska transaktionskostanderna.
Tycker delarna om medborgarskapet kan ta mindre plats mot bakgrund av vad examinationerna fokuserar på.
Förberedelser till rättegångsspel
Grupparbeten. Det finns många som inte är villiga att samarbeta, vilket påverkar dem som vill prestera. 
Nej
Nej tycker det är bra!
Mindre fokus på muntliga presentationer.
Riksdag, regering och allt detta som lätt blir statsrättsligt och tradigt. 

22. Har du någon ytterligare kommentar/synpunkt?
Har du någon ytterligare kommentar/synpunkt?
Nej
Statsrätten har varit den bästa kursen hittills. Problemet är dock att fastän man kan i princip  allt, så känner man aldrig att 
kunskapen duger när man ska skriva tentamen. 
Just i statsrätt och när fri- och rättigheter avhandlas hade jag gärna sett att det fanns utrymme för att diskutera juristens 
moraliska plikt. Vi tränas i att tillämpa regler och en effekt av detta verkar bli att jurister är fyrkantiga och endast kommer 
med rättsliga invändningar. Jag tycker att det borde nämnas att vissa regler även om de tillkommer på rätt sätt ändå kan 
anses vara omoraliska och att det då är en plikt att protestera mot dem. men det är egentligen en väldigt liten detalj. 
Kursen gjorde mig intresserad i lagrådet, KU, JO och domstolsväsendet 
Syv var den snällaste jag någonsin haft:)
-
Kul med podden. Känns innovativt för programmet. Verkar som att det genomgående har varit bra och pedagogiska lärare, 
jämfört med europarätten. Lärarna gjorde ämnet intressant. Kul att undervisning kunde bedrivas på skolan det gör mycket 
för inlärningen och elevernas trivsel.  
-
Nej
Jag gillade generellt kursböckerna men som tidigare sagt hade jag förväntat mig att få tillbaka lite mer av tiden jag la ner på 
föreläsningar, seminarier och lektioner. 
Viktigt att det ställs samma krav på föreläsare som studenter vad gäller god ton! Under föreläsningen i komparativ statsrätt 
upplevde jag att föreläsaren hade en onödigt avfärdande inställning.. Annars har statsrätten varit en väldigt lärorik och 
intressant kurs!  
Om man vill ha sådana svåra frågor på hemtentamen behöver man ge mer tid än de enklare frågorna vid salstentamen
Nej
Evelina är toppen på att undervisa:) 


