
Kursvärdering Civilrätt C VT22

Antal svar: 25

1. Överlag är jag nöjd med kursen.
Överlag är jag nöjd med kursen. Antal svar
1. Instämmer inte alls 2 (8,0%)
2 11 (44,0%)
3 6 (24,0%)
4 4 (16,0%)
5. Instämmer helt 2 (8,0%)
Summa 25 (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 1 (4,0%)
2 1 (4,0%)

3
6 

(24,0%)

4
11 

(44,0%)

5. Instämmer helt
6 

(24,0%)

Summa
25 

(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 2 (8,0%)

2
3 

(12,0%)

3
6 

(24,0%)

4
8 

(32,0%)

5. Instämmer helt
6 

(24,0%)

Summa
25 

(100,0%)

4. Föreläsningarna bidrog till att jag uppfyllde de förväntade 
studieresultaten.
Föreläsningarna bidrog till att jag uppfyllde
de förväntade studieresultaten.

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 1 (4,0%)

2.
5 

(20,0%)

3.
7 

(28,0%)

4.
8 

(32,0%)

5. Instämmer helt
4 

(16,0%)

Summa
25 

(100,0%)

5. Gruppundervisningen/workshopen bidrog till att jag uppfyllde de 
förväntade studieresultaten.
Gruppundervisningen/workshopen bidrog 
till att jag uppfyllde de förväntade 
studieresultaten.

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%)
2. 1 (4,0%)

3.
4 

(16,0%)

4.
7 

(28,0%)

5. Instämmer helt
13 

(52,0%)

Summa
25 

(100,0%)



6. Uppsatsmomentet bidrog till att jag uppfyllde de förväntade 
studieresultaten.
Uppsatsmomentet bidrog till att jag 
uppfyllde de förväntade studieresultaten.

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 2 (8,0%)

2.
6 

(24,0%)

3.
9 

(36,0%)

4.
6 

(24,0%)
5. Instämmer helt 2 (8,0%)

Summa
25 

(100,0%)

7. Lärarna gjorde sina ämnesdelar intressanta.

Lärarna gjorde sina ämnesdelar 
intressanta. Antal svar
1. Instämmer inte alls 0 (0,0%)
2. 2 (8,0%)
3. 4 (16,0%)
4. 11 (44,0%)
5. Instämmer helt 9 (36,0%)

Summa
26 

(104,0%)

8. Hur mycket av kursen har du deltagit i.

Hur mycket av kursen har du deltagit i. Antal svar
0 % 0 (0,0%)
1-20 % 0 (0,0%)
21-40 % 0 (0,0%)
41-60 % 1 (4,0%)
61-80 % 2 (8,0%)
81-100 % 22 (88,0%)
Summa 25 (100,0%)



9. 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

26 - 29 0 (0,0%)
30 - 33 1 (4,0%)

34 - 37
3 

(12,0%)

38 - 41
6 

(24,0%)
42 - 45 1 (4,0%)
46 - 49 0 (0,0%)

50 - 53
9 

(36,0%)
54 - 57 1 (4,0%)

58 - 61
4 

(16,0%)
62 - 65 0 (0,0%)

Summa
25 

(100,0%)

10. Kursen har utvecklat min förmåga att kommunicera skriftligt.

Kursen har utvecklat min förmåga att 
kommunicera skriftligt.

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%)

2.
6 

(24,0%)

3.
8 

(32,0%)

4.
7 

(28,0%)

5. Instämmer helt
5 

(20,0%)

Summa
26 

(104,0%)

11. Kursen har utvecklat min förmåga att kommunicera skriftligt.

Kursen har utvecklat min förmåga att 
kommunicera skriftligt.

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%)

2.
7 

(28,0%)

3.
7 

(28,0%)

4.
7 

(28,0%)

5. Instämmer helt
4 

(16,0%)

Summa
25 

(100,0%)



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

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

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%)

2.
4 

(16,0%)

3.
6 

(24,0%)

4.
9 

(36,0%)

5. Instämmer helt
6 

(24,0%)

Summa
25 

(100,0%)

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

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

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 1 (4,0%)

2.
3 

(12,0%)

3.
6 

(24,0%)

4.
11 

(44,0%)

5. Instämmer helt
4 

(16,0%)

Summa
25 

(100,0%)

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

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

Antal 
svar

1.Instämmer inte alls 1 (4,0%)

2.
4 

(16,0%)

3.
10 

(40,0%)

4.
9 

(36,0%)

5. Instämmer helt
3 

(12,0%)

Summa
27 

(108,0%)



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

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

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%)

2.
4 

(16,7%)

3.
6 

(25,0%)

4.
10 

(41,7%)

5. Instämmer helt
4 

(16,7%)

Summa
24 

(100,0%)

16. Kursen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp.

Kursen har utvecklat min förmåga att 
arbeta i grupp.

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 8 (32,0%)
2. 7 (28,0%)
3. 7 (28,0%)
4. 3 (12,0%)
5. Instämmer helt 1 (4,0%)

Summa
26 

(104,0%)

17. Kritiskt tänkande.
Kritiskt tänkande. Antal svar
1. Instämmer inte alls 1 (4,0%)
2. 8 (32,0%)
3. 6 (24,0%)
4. 5 (20,0%)
5. Instämmer helt 5 (20,0%)
Summa 25 (100,0%)

18. Problemlösningsförmåga.

Problemlösningsförmåga. Antal svar
1. Instämmer inte alls 1 (4,0%)
2. 2 (8,0%)
3. 10 (40,0%)
4. 8 (32,0%)
5. Instämmer helt 4 (16,0%)
Summa 25 (100,0%)



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

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

Antal 
svar

1. Instämmer inte alls 2 (8,0%)

2. 
3 

(12,0%)

3.
7 

(28,0%)

4.
9 

(36,0%)

5. Instämmer helt
5 

(20,0%)

Summa
26 

(104,0%)

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

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

Antal 
svar

1.Instämmer inte alls
10 

(40,0%)

2.
7 

(28,0%)

3.
3 

(12,0%)

4.
5 

(20,0%)
5. Instämmer helt 0 (0,0%)

Summa
25 

(100,0%)

21. Kursen administrerades väl.

Kursen administrerades väl. Antal svar
1. Instämmer inte alls 1 (4,0%)
2.  1 (4,0%)
3. 8 (32,0%)
4. 10 (40,0%)
5. Instämmer helt 5 (20,0%)
Summa 25 (100,0%)



22. 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 1 (4,2%)

2
3 

(12,5%)

3
8 

(33,3%)

4
9 

(37,5%)

5. Instämmer helt
3 

(12,5%)

Summa
24 

(100,0%)

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

Tycker du att kurslitteraturen har hjälpt dig uppnå kursens lärandemål? Har du några kommentarer
/synpunkter på kurslitteraturen?
Jag tyckte Brattströms bok var mycket svårbegriplig på sina ställan. I övrigt har jag inga synpunkter på kurslitteraturen. 
Generellt överflödig kurslitteratur. I synnerhet Äktenskap samboende och partnerskap. Mer än av bokens innehåll var inte 
särskilt relevant, men utgjorde samtidigt kursfordran. 
Ja det tycker jag!
För lite tid för att ens kolla i dem.
Familjerättslitteraturen, speciellt den rörande äktenskap samboförhållande kändes svårläst och var inte till någon hjälp.
Kurslitteraturen har varit pedagogisk och lärande. Dock har det inte funnits tid eller ork att utöver föreläsningarna, gruppövningarna och 
uppsatsen att hinna läsa kurslitteraturen. Detta tycker jag är en stor miss av kursens ansvariga. Att trycka in så många lärandetillfällen som var 
och för sig är bra moment, men vilka bidrar till att man från kursens dag 1 känner en sådan stress och press att hinna bli klar i tid och ens vara 
nöjd med det man har presterat.  

Jag vet om att kursen tidigare har fått kritik för dess belastning och jag förstår inte varför det inte har ändrats. Flertalet går in i väggen, känner 
stress och ångest. Jag själv har varit utmattad och under kursen fick jag även Covid. Trots det var jag tvungen att i feberfrossa plugga för att det
inte fanns tid att inte plugga. 
Äktenskap Samboende Partnerskap av Agell och Brattström var en helt onödig bok, jag hann knappt öppna den. Istället 
använde jag mig av Familjejuridik som ej var kursfordran men superbra. Agell och Brattström hade säkert varit bra om 
kursen inte varit så himla stressig och man faktiskt hade haft tid att fördjupa sig lite.
Fungerade bra som uppslagsverk 
ja, tycker däremot att ni ska lägga tillbaka boken "familjejuridik" som kursmaterial då den hjälpte mig extra mycket. 
ja
Agell och Brattströms bok var väldigt svårtillgänglig. Jag hade inte klarat gruppövningarna i ekonomisk familjerätt utan 
Teddos och Gustafs bok. 
Kurslitteraturen var väldigt bra på den här kursen. 
Läste ingen familjerättslig kurslitteratur pga tidsbrist. Läste bara familjejuridik, som borde vara kursfordran. En genialisk 
lärobok när man bara behöver grunderna i ett visst ämne. 
Till viss del men schemaläggningen samt uppsatsmomentet gjorde att tiden till att läsa kurslitteraturen minskade avsevärt.
Äktenskap, samboende och partnerskap var svår att förstå och läsa. De övriga böckerna var bra
Inte så jättebra, eftersom man inte hann läsa kurslitteraturen. Upplägget på kursen var stressigt och tiden fanns inte till. Min
räddning under kursens gång var boken i familjejuridik som summerar familjerätten kort och koncist. 
Genomgående bra, men böckerna inom familjerätt var för omfattande att hinna med under kursen gång. "Familjejuridik" av 
Olsson Schirren och Schüldt hade varit bättre som kurslitteratur.
Jag tycker kurslitteraturen överlag har varit bra. 
Alldeles för mycket läsning för 12,5 HP poäng 
Kurslitteraturen var inte till hjälp för att besvara sista frågan om minimilöner
Ja jag tycker att kurslitteraturen har bidragit. Dock var boken om familjerätt (gammal kurslitteratur) mer givande för att 
förstå grunderna för framförallt bodelning och arvskifte. Där framgick det tydligare genom exempel hur vissa uträkningar 
och likande skulle göras. 



24. Vad var bra med kursen?
Vad var bra med kursen?
Det var roliga rättsområden. Bra lärare. Extra eloge till Annika, Elica och Tove L!
Det var mycket intressanta ämnen. Grupparbeten var givande och roliga. Särskilt bra var Göran, Theddo, och Johan. 
Jag tycker att gruppövningarna var väldigt givande! Hade Elica och Vera och de var superbra båda två!  

Workshopen med Tove var också väldigt bra! 

Föreläsningarna har varit bra! 
Workshopen, vore bra med mer.
Kvalitet på föreläsare och lärare i gruppundervisning.
Jag tycker att barnrättsworkshopen och gruppövningarna var pedagogiska och givande. De gjorde att man fick förståelse för området och 
kunde använda den teoretiska faktan från föreläsningarna.  
Uppsatsmomentet är bra i sig..
Gruppundervisningen var jättebra, tycker ni ska rekommendera alla att vara med. Föreläsningarna var också väldigt bra
Nästan alla lärare gjorde sina ämnen/föreläsningar intressanta 
Bra lärare! 
gruppövningarna
Bra lärare. 
Arbetsrätt och familjerätt är otroligt intressanta ämnen. 
Att jag hamnade i en bra basgrupp.  
Gruppövningarna. 
Kursen hade kunnat vara bra, föreläsare och lärare är kompetenta. Det bästa med kursen är att den är slut nu.
Gruppövningarna var väldigt bra, och det som kom på tentan var till stor del saker som diskuterats på gruppövningarna. 
tyvärr kommer gruppövningarna i kläm och det var ett mycket lågt antal som deltog i den undervisningen i min grupp pga 
stress och tidsbrist att hinna förbereda gruppövningarna, parallellt med allt annat. 
Intressanta rättsområden, bland de mest intressanta hittills på programmet. 
Annika Blekemo och Theddo Rother-Schirren är enligt mig två av de bästa föreläsare vi haft.
Gruppövningarna som hade bra frågor
Övningsuppgifterna.
Bra och intressanta gruppundervisningar. Lärde mig mycket av att delta i dessa. 
ämnesområdena, samt att det var många tillfällen som var lärarledda både föreläsningar och gruppövningar. 
Det som var bra var att det var två intressanta ämnen; familjerätt respektive arbetsrätt. Det var intressanta uppgifter & 
engagerade lärare!
Intressant kurs och duktiga föreläsningar
Jag tycker att kursen tog upp mycket intressanta aspekter och att man lärde sig mycket om rättsområdena samt vad som 
inom dessa är problematiskt. 

25. Vad föreslår du för förändringar? 



Vad föreslår du för förändringar? 
Jag föreslår att ni inte pressar in så mycket på en och samma kurs. Uppsats, tenta, opponering, massa föreläsningar, massa 
gruppövningar, workshop. Hur tänkte ni egentligen? Har suttit 50/60 h per vecka o pluggat, trots detta kände jag inte att 
tiden räckte till. 
Att det är en tidskrävande kurs är i och för sig självt inte någonting som är dåligt. Det är fullt rimligt att det ställs höga krav 
på framtida jurister. Däremot tycker jag att mycket av informationen i böckerna inte var relevant, samtidigt som det 
utgjorde kursfordran. Ni borde vara bättre med läsanvisningar i framtiden, och åtminstone ge studenten en möjlighet att 
strukturera sina studier bättre. Utöver det att det är en tung kurs, tycker jag att det borde lagts lite mer tid åt barnrätten, 
och gett oss lite fler frågor inför workshopen att förbereda oss med. 
Jag hade verkligen sett fram emot den här kursen, kanske framförallt familjerätten men också arbetsrätten. Jag har dock inte känt någon glädje 
alls under denna kurs utan har bara konstant varit väldigt stressad och känt mig otillräcklig! Arbetsbördan har varit hög och det som stressat 
mig mest har varit uppsatsmomentet. Jag tycker att de här med den externa metoden har varit svårt och jag hade behövt mer handledning än 
det tillfälle som erbjöds. 

Jag vet att juristprogrammet är krävande, men om det finns någon möjlighet att minska arbetsbördan något på den här kursen så gör det! 

Examinationerna. För mycket att göra på den tid som finns och samtidigt ärligt lära sig något. 
Tydliggör vad som förväntas på uppsatsens opponeringsmoment. Det är första gången för flera av studenterna och det är 
inte tydligt beskrivet vad som förväntas  av studenterna. Många betraktar det som en korrekturläsning och det gör det svårt 
att förstå syftet.
Jag föreslår att den som har varit grupphandledare för uppsatsen också ska vara uppsatsexaminator. Min grupphandledare ansåg inte att det 
ämnet jag skrev om var offentligrättsligt, utan var intresserad i det jag skrev och gav bra feedback. Under opponeringen fick jag däremot 
förklara mig själv för examinator om "varför jag har skrivit om ett offentligrättsligt ämne". Jag var inte alls beredd på den feedbacken eftersom 
jag har skrivit om ett civilrättsligt förhållande! Den opponeringen har satt grov ångest och stress i mig inför risken att bli underkänd. Hade 
grupphandledaren sagt att det inte skulle gå att skriva om det ämne jag valt hade jag helt enkelt valt ett annat.  

En förbättring skulle således vara att den som är ens grupphandledare också är ens examinator för uppsatsen, eftersom det uppenbarligen 
råder skild mening om vad som går och inte går att skriva om inom det civilrättsliga ämnet. Värt att nämna var även att flertalet under 
frågestunden undrade om detta var ett godkänt ämne att skriva om. 
Gör kursen längre.... Nej men det är en alldeles för stressig kurs. Jag har pluggat dubbelt så mycket som tidigare kurser och ändå konstant känt
mig stressad. Det fanns ingen tid för fördjupning eller tid att läsa lite extra om ett område för att det är intressant. Det är så himla synd, för 
kursen är jätteintressant och gruppövningarna var superbra, men glädjen försvann pga stressen. 
Uppsatsmomentet var givande men det kändes som man blev kastad ut på djupt vatten med förhoppningen om att man inte skulle drunkna. Det
var redan stressigt att försöka hinna skriva uppsatsen under kursens gång, att dessutom behöva ge sig på en ny metod med i princip ingen 
vägledning förutom en massa litteraturhänvisningar var hemskt. 
Dessutom är ju kursansvariga medvetna om att många tycker att detta är stressigt men verkar skita i det vilket inte direkt minskar stressen...
Ge lärarna som rättar uppsatser samma anvisningar, alla har haft olika uppfattningar om vad man ska och inte ska göra, 
någon tyckte man inte skulle ha metodrisk, någon tyckte man skulle ha fotnoter i analysen osv. En viss 
gruppundervisningslärare i arbetsrätten kunde inte förklara någonting och förmedlade ca ingen kunskap 
- 
lägre arbetsbelastning/bättre disposition, mycket intensiv kurs med både uppsatsmoment och tenta.
Jag föreslår att föreläsarna lär sig hantera zoom. 

Familjerätt och arbetsrätt är två intressanta områden. Kursen dödade mitt intresse då man endast ville överleva den. Antingen hann man inte 
vara på gruppövningar, eller så hann man inte förbereda sig till gruppövningar. Många bollar i luften: Uppsatsen, litteraturen, tentan, 
opponeringen m.m. Därmed föreslår jag att ni diskuterar det här med hur mycket en människa klarar av!
Kursen innehöll alltför mycket. Jag kände inte att jag hade tid att lära mig något. Ta bort något moment - förslagsvis 
uppsatsmomentet. 
Det är svårt att svara på fråga 22 i den här undersökningen innan tenta/uppsatsresultat har kommit tillbaka. 
En fråga på tentan hade knappt svar i boken och inte heller under någon undervisning.  
Bättre och mer handledning. Dessutom - instruktionerna, handledningen och opponeringen säger olika saker, kanske ställ krav på era lärare att
faktiskt läsa uppsatsanvisningen för att slippa säga fel till studenterna? Otroligt konstigt att det står att man måste ha med metodrisk när en 
lärare på opponering säger att det är helt förbjudet. 
Vissa lärare på opponering ger feedback på uppsatsen, vissa bara på opponeringen - se till att alla göra likadant.  
Det var ingen bra kurs. Det kläms in allt för mycket på för kort tid, jag är inte den första studenten som påpekar detta om 
jag förstått det rätt utan ni får samma kritik varje år. Slutsaten kan då dras att ni anser att det är inte särskilt viktigt hur 
mycket vi lär oss det utan det ska bara "bockas av". Att skrivtiden bara är 4 timmar på tentan är idiotiskt, hur ska man 
kunna hinna skriva vettiga svar? Man måste få ges tid att slå upp paragrafer i lagboken det kan inte vara meningen att man 
ska kunna allt utantill, men det fanns knappt tid för det. Det kändes som syftet med den korta tiden var att "sätta dit" oss 
studenter. Många elever gick inte på gruppundervisningen förmodligen eftersom de var för stressade över uppsatsen, så jag 
var ensam i min basgrupp och fler med mig hade ingen basgrupp på gruppundervisningen. Det tar tid att arbeta ihop i grupp
och tiden fanns inte. Bottenbetyg till den här kursen! Tycker inte jag lärt mig mycket tyvärr utan mest känt stress. 
Tempot är helt orimligt. Borde vara fler högskolepoäng på denna kurs, eller göra den till två kurser. Två stora ämnen på så 
kort tid och dessutom uppsatsen som tog upp enormt mycket tid, och inget stöd i uppsatsskrivandet förutom 
metodhandledningen fick man. Borde vara en till handledning när man är halvvägs. Känner inte att jag lärt mig något på 
djupet förutom på uppsatsområdet jag skrev om, allt annat var bara att hetsplugga in saker man knappt förstod. 
Att ha frågestund i arbetsrätt och familjerätt på måndagen av kursens andra vecka, när vi endast haft en föreläsning i familjerätt och resten i 
arbetsrätt blev lite konstigt och resulterade i att fler frågor på området arbetsrätt hunnit uppkomma än på familjerätten. 
Uppsatsmomentet var stressande och gjorde kursen till en av de värsta på programmet. Det var svårt att hinna med allt, oavsett hur mycket tid 
på lades. Uppsatsmomentet kändes svårt och oklart, särskilt eftersom handledning i princip saknades. Grupphandledningen (1 h/4 studenter) 
var inte tillräcklig utan kändes mer förvirrande eftersom den var så kort. Viss information och ledning som gavs på grupphandledningen skiljde 
sig även från det som sades på opponeringstillfället vilket är en stor brist gällande enhetligheten från lärarlagets sida. Det skapar osäkerhet för 
oss studenter. 
Fyra huvudfrågor på fyra timmar, på tentan, är mycket. Antingen görs alla frågor lite halvbra eller några bättre och några sämre vilket troligtvis 
leder till omtenta. På grund av detta kändes inte tentan rättvis, vi gavs ingen ärlig chans att visa vad vi kunde.
Lite fler föreläsningar kring uppsatsmomentet och lite kring hur opponeringen skulle gå till. 
Att hinna få med allt det som krävs i arbetsrätten och familjerätten går ju inte. Det blir snarare en översiktskurs, eftersom man har uppsatsen vid
sidan av, som man kör fast med till och från.  
Kursens upplägg borde nog ses över. 
Som student lär man sig inte mer av att bli överöst med ännu mer material, utan det är bättre och behandla vissa områden mer noggrant än och
ha en spretig kurs. 
Kursen var spretig och rörig. 



Ha inte en uppsats och en tenta i samma korta kurs. Blev väldigt stressig när båda momenten skulle slutföras i princip samtidigt. Hade tyckt det 
varit bättre att ha ett kortare PM i kursen istället.  

Angående uppsatsen så tycker jag att man borde ha haft åtminstone ett mer opponeringsmoment alt att man skulle fått chans att ändra i sin 
uppsats efter sista opponeringen. Problemet nu blir att man får reda på vad man skulle gjort annorlunda men får ingen chans att rätta till det. 
Det gör inte att man lär sig av sina misstag utan snarare att man hinner glömma bort till nästa gång man ska skriva uppsats vad man gjorde för 
fel. 
Att kursen blir längre alternativt att det inte är både tenta och uppsats som examination. Kursens arbetsbörda var på tok för 
hög i förhållande till hur länge kursen pågick.
Jag tycker personligen att det var en otroligt stressig kurs. Även lite spretig då det handlar om två väldigt breda ämnen som 
inte har något med varandra att göra. Det var svårt att hinna skriva uppsats samtidigt som man skulle hänga med i 
arbetsrätten och familjerätten. Det var otroligt högt tempo och mycket som hela tiden skulle göras inför varje gruppövning 
osv. Så ont om tid var nog den största bristen på CC:n. I övrigt tycker jag att det var en intressant kurs, men man hade 
velat ha mer tid att lära sig och ta in allt!
Det är en kurs som överlag varit väldigt stressig med många föreläsningar, mycket läsning och i princip ingen tid för 
tentaplugg
Handledningen skedde lita väl tidigt i uppsatsskrivandet. Även om den var relevant för att kunna bolla ämne så hade det 
varit av mer vikt att få ytterligare handledning när man hunnit sätta sig in i ämnet och kommit längre i uppsatsen. Nu 
väcktes många frågetecken under skrivandet gång som inte alltid kunde besvaras genom uppsatsanvisningarna eller genom 
litteraturen. 
Lägg till en timme på tentan, det var extremt stressigt.  
Dessutom undrar jag vilken funktion den konstiga ordbegränsningen på uppsatsen hade? Eller snarare: varför skulle källförteckningen och 
försättsblad räknas med i det totala ordantalet. Jättekonstigt att källförteckningen skulle vara med, för det gör att man ju förlorar ord bara för att 
man råkar ha källor med längre namn. Det räknas dessutom aldrig med annars så förstår inte varför det skullle göras nu. 



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

Finns det någon fråga som du tycker saknas i denna enkät? 
Nej. 
Nej.
Frågor om arbetsbelastningen. Fråga 17 och 18 är jättekonstigt formulerade.
- 
Någon/några frågor om uppsatsmomentet eftersom det var en rätt stor del av kursen.
nej
Fråga hur stressad man känner sig; tvekar inte en sekund på att samtliga studenter skulle svara att de skulle känna sig 
stressade i princip hela tiden under denna kurs.. 
Frågor angående tentan


