
Kursutvärdering rättsinformatik  VT22

Antal svar: 27

1. Överlag är jag nöjd med kursen.
Överlag är jag nöjd med kursen. Antal svar
1. Instämmer inte alls 1 (3,8%)
2 4 (15,4%)
3 6 (23,1%)
4 9 (34,6%)
5. Instämmer helt 6 (23,1%)
Summa 26 (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 (3,8%)
2 1 (3,8%)

3
8 

(30,8%)

4
10 

(38,5%)

5. Instämmer helt
6 

(23,1%)

Summa
26 

(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 (3,8%)

2
3 

(11,5%)

3
9 

(34,6%)

4
9 

(34,6%)

5. Instämmer helt
4 

(15,4%)

Summa
26 

(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 2 (7,7%)

2
6 

(23,1%)

3
10 

(38,5%)

4
5 

(19,2%)

5. Instämmer helt
3 

(11,5%)

Summa
26 

(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

0 - 5 1 (4,0%)
6 - 11 0 (0,0%)
12 - 17 0 (0,0%)
18 - 23 2 (8,0%)
24 - 29 1 (4,0%)

30 - 35
13 

(52,0%)

36 - 41
6 

(24,0%)
42 - 47 0 (0,0%)
48 - 53 0 (0,0%)
54 - 59 2 (8,0%)

Summa
25 

(100,0%)



6. Vad var bra med kursen?
Vad var bra med kursen?
Lärarna var för det mesta bra, verkade trevliga och engagerade. 
X föreläsningar var bra
De praktiska momenten under seminarierna gav en större förståelse som hängde med till examinationsmomentet. 
Förinspelade föreläsningar är bra på så sätt att de ger en flexibilitet och möjlighet att gå tillbaka om man vill repetera.
X!
Riktigt spännande rättsområde och engagerade lärare!
Intressant och roligt ämne. 
Intressant ämne, kul att det är ”modernt”. Bra föreläsare och kul med gästföreläsare.
Spännande och bra mängd seminarium samt förbereder inför seminarium 
Pedagogiska lärare
Lärarna försäkte göra kursen intressant och var engagerade i ämnet. Även om jag var ganska nervös över det engelska 
seminariet så var det väldigt kul och lärorikt. Det kändes till en början ganska jobbigt att bli utpekad under det seminariet 
men eftersom X var så snäll så gick det bra! I vanliga fall är vi sp vana att besvara frågor rent materiellt och teoretiskt 
men på det engelska seminariet behövde vi tänka mer praktiskt, vilket var lärorikt!
Upplägget, lärarna, litteraturen, informationen var intressant. Onekligen den bästa kursen på JP. Engagerade lärare (extra 
mycket cred till X), rimligt antal böcker att läsa tillsammans med ett rimligt antal seminarier per vecka. Mindre hets på att 
trycka in så många examinationsmoment och massa sidor att läsa - gjorde att man la fokus på att faktiskt förstå innehållet 
och lära sig. Enbart kursens upplägg gjorde att ett stort intresse för rättsinformatik växte fram hos mig. 
Bra med möjlighet att kolla på förinspelade föreläsningar vid tillfälle som passar, och att kunna se dem igen.
Lärarna var riktigt bra och gjorde ämnet mycket intressant! Överlag ett spännande ämne men tror som sagt mycket har med
lärarna att göra.
Intressant och aktuell
Intressant ämne och X var väldigt bra lärare! Intressanta diskussioner på seminarierna med X
De inspelade föreläsningarna 
De inspelade föreläsningarna, (jag tänker på den om GDPR, etik och moral samt e-förvaltning, minns inte om det var fler) 
var väldigt bra och lärorika. Kursen kändes välplanerad utifrån hur kort den var - det har tidigare varit tydligt att korta 
kurser försöker trycka in så mycket som möjligt så man tvingas sitta kvällar och helger och fortfarande inte hinna med, men 
här räckte det med vanliga arbetsdagar vilket är mycket uppskattat. Personligen uppskattade jag inte den muntliga 
examinationen MEN jag tycker att läraren som höll i den var väldigt trevlig och det kändes som att det var högt i tak. 
Intressant ämne
Förinspelade föreläsningar är ett bra verktyg. Man kan se dem flera gånger, pausa, gå tillbaka, etc 
Intressanta frågeställningar som är aktuella idag. 
Intressanta föreläsningar med duktiga lärare 
den avsatta tentamenstiden var perfekt, då det var första gången jag inte upplevde en halv hjärtinfarkt medans jag skrev. 
lärarna var otroligt tålmodiga och pedagogiska när de förklarade koncept och teknik som många av oss aldrig hört talas om 
tidigare.
Intresseväckande och lärorika föreläsningar och seminarier

7. Vad föreslår du för förändringar?



Vad föreslår du för förändringar? 
Seminarierna är alldeles för röriga. Jag och andra som jag talat med upplevde dom som stressiga och jag kände inte att jag 
fick med mig särskilt mycket. Minst två av föreläsningarna var mycket opedagogiska.
Seminariera höll inte så hög kvalitet, vi hann inte gå igenom frågorna ordentligt och lärarna svarade inte utförliga svar på 
studenternas mer detaljerade frågor utan stressade mest igenom seminarier
Möjligen någon mer liveföreläsning med möjlighet till frågor. Ordgränsen för hemtentamen var på gränsen till att inte räcka 
för min del. Förstår att arbetsbördan annars blir hög, men med tanke på 3 delfrågor och enbart 1 fråga att svara på under 
upp till 8h så hade en lite större ordgräns än 1200 ord uppskattats.
Det är för mycket info på för kort tid, totalt omöjligt att ta till sig. Också oklart exakt hur mycket/vad vi skulle veta om olika 
datasystem och programmering, känns som det var väldigt mycket som vi egentligen inte förväntades lära oss. 
Mindre fokus, press och stress inför det tredje seminariet. Det kändes som att majoriteten av kursen gick åt till att förbereda
det. 
Examinera det som berörs i undervisningen och i boken. Syftar på frågan avseende rättsautomation. 
Blandningen av svenska och engelska var förvirrande. Vissa föreläsningar var skrivna på engelska men hölls på svenska och 
inför seminarium tre var det största arbetet att översätta kunskaperna till engelska. Det hade varit bättre om ni höll hela 
kursen på engelska / svenska, eller avgränsade så att tex block tre hölls helt på engelska. 

Det var även lite frustrerande att man sällan fick raka svar på sina frågor på seminarierna. Förstår att rättsläget ofta är 
oklart vid tex gdpr men hade uppskattat om läraren sa det då istället för att ”ducka frågan”
Kanske lite hänvisningar på särskilt relevanta rättsfall. Nu skummades många onödiga igenom och det hade varit bra att 
skippa det. Tar löjligt mycket tid och jag missade säkert flera läsvärda
Att tentafrågorna är på samma nivå. Fråga 3 var inte alls i linje med fråga 1. Blir orättvist resultat. 
Jag upplever att boken var ganska svår att navigera i. Det berodde visserligen vilket område man ville läsa om men t ex. så 
fanns det i princip endast automation inom e-förvaltning och det var svårt att veta om reglera även tillämpade på privata 
sektorn eller hitta information i boken om det. Vidare så tror jag inte det är ett vinnande koncept att ha fira läsanvisningar 
till varje seminarium eftersom det var svårt att veta vad som var relevant.  
Under hela kursens gång var det flera olika lärare. Det var t ex. tre olika lärare för X och det tyckte jag vaar väldigt 
förvirrande. Visserligen hade de alla lite olika perspektiv men det kändes inte som att de hade snackat ihop sig eftersom de 
ibland talade om samma saker men sa olika. Eftersom vi nästan aldrig hade samma lärare under föreläsningarna kändes det 
nästan som att många av dem var gästföreläsningar. Det var svårt att få en struktur och följa den röda tråden. Tyvärr 
mycket olyckligt strukturerat.  
På föreläsningen om X pratade läraren på svenska men pp var på engelska. Det var ganska förvirrande.  
Under seminariet tycker jag att X var engagerad men väldigt stressad. Man hann knappt få fram ett svar innan hen nästan 
avbröt och ville gå vidare. Jag pratade men några andra i min grupp som också upplevde stressen och knappt vågade säga 
något. På det första seminariet tog vi lite kortare paus och slutade ca 15 minuter för tidigt. Det tycker jag är ett tecken på att 
vi stressade igenom seminariet. 

Finns absolut fördelar med det engelska seminariet, men en nackdel är att man fokuserar mer på språket snarare än 
innehållet. Det var en lärorik uppgift med ett bra seminarie, hade nog haft mycket nytta av att lyssna på andra kursare lösa 
caset fast på svenska. 
Mer varierande frågor på semi ett, nu var de väldigt samma där allt resulterade i 6.1f. För att även träna på tillämpning av 
andra delar i GDPR.  
Överlag var det svårt att veta vad man skulle ta med sig från föreläsningarna, det var mycket "fun facts" och retoriska 
frågeställningar. Inte riktigt vilka metoder och bedömningar man behöver för att lösa frågor på området. 
Jag tycker det blir skevt att ha en tenta där man endast svarar på en fråga inom ett område. Det blir inte särskilt likställt om
man får en fråga och det råkar vara på ett ämne man inte är duktig på - är trots allt omöjligt att vara bra på allt. Visst skulle
man kunna argumentera för att det är likadant om det är fler frågor också men då har man som student i alla fall 
möjligheten att göra sig själv rättvisa om man har fler frågor att kunna visa vad man kan.
Det kändes som att man hade kunnat lägga ner mer krut på kritiskt tänkande eftersom jag tyckte de va svårt under 
tentamen
Att tentafrågan (nr 3) var massiv snarare än svår
Mer inspelade föreläsningar, bättre sätt att examinera på (tycker det blir orättvist när vissa får essäfrågor och andra får 
abc-frågor att svara på. Essäfrågorna är lättare att uppfylla de olika kriterierna (struktur osv). Tycker det är bättre att göra 
tre frågor där alla olika momenten examineras. VÄLDIGT många av föreläsningarna som var irrelevanta i min mening, ex 
X. 
Seminarierna kändes märkliga och var överlag inte särskilt lärorika. Läraren kändes väldigt osäker och det kändes över 
huvudtaget inte som att hen ville vara där. De inspelade föreläsningarna höll överlag hög kvalité och kändes relevanta, flera 
av live-föreläsningarna dock...inte lika mycket. X föreläsningar var extremt informationstunga, man hann knappt med, och 
drog dessutom övertiden så de bör antingen bantas ner, eller ges ett extra tillfälle så att man kan dra ner på tempot lite.

Författningssamlingen höll otroligt låg kvalité för priset man betalade - trots att det var en kort kurs rasade sidorna ur den 
mot slutet. 
Den muntliga examinationen - hade varit intressant att faktiskt få en genomgång av frågorna, eftersom det seminariet var 
det som kändes absolut mest relevant inför tentan. 
Bör undervisas på grundnivå.
Gillar inte det faktum att studenterna får tre olika tentafrågor. Jag har full förståelse för att vi förväntas lära oss tillräckligt 
inom alla dessa områden för att klara av att bedöma en tentafraga inom respektive ämne. Emellertid anser jag att det är 
orättvist att vi får olika frågor då det inte är möjligt att dessa håller samma svårighetsnivå. Lärare tenderar dessutom att 
bedöma och betygssätta sina frågor olika strängt.  

Upplever dessutom att seminarierna gav mig väldigt lite. I vanliga fall är det på dessa jag lär mig som mest. Emellertid var 
det mycket svårt att få svar på frågor, vi hann sällan gå igenom alla frågor då det alltid var tidsbrist, etc. 
Seminarierna var bra, men det var samtidigt svårt att få en helhetsförståelse efter att ha närvarat på föreläsningar + 
seminarier, om vad som förväntades av oss till examinationen.
Ni kommer nog få många fler svar på kursenkäten om man kan svara på den efter att man fått tentaresultatet
Möjligtvis att senarelägga GDPR promemorian med två-tre dagar, då vi kommer direkt från en tentamen i förvaltningsrätt 
och skulle behöva en liten återhämtning. Föreläsningarna får gärna ske på plats, då det är extremt mycket mer pedagogiskt 
och det är svårt att ta in mycket information på kort tid på distans. Möjligtvis att fler föreläsningar med "matig" information 
förinspelas, och mer dialog förs under liveföreläsningar.
Inga



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

Antal 
svar

Mycket hög
7 

(26,9%)

Hög
12 

(46,2%)

Varken eller
4 

(15,4%)
Låg 2 (7,7%)
Mycket låg 1 (3,8%)

Summa
26 

(100,0%)

9. Föreläsningarna
Föreläsningarna Antal svar
Mycket bra 6 (23,1%)
Bra 12 (46,2%)
Varken bra eller dåligt 7 (26,9%)
Dåligt 1 (3,8%)
Mycket dåligt 0 (0,0%)
Summa 26 (100,0%)

10. Seminarium 1
Seminarium 1 Antal svar
Mycket bra 8 (32,0%)
Bra 6 (24,0%)
Varken bra eller dåligt 6 (24,0%)
Dåligt 4 (16,0%)
Mycket dåligt 1 (4,0%)
Summa 25 (100,0%)



11. Seminarium 2
Seminarium 2 Antal svar
Mycket bra 9 (36,0%)
Bra 6 (24,0%)
Varken bra eller dåligt 4 (16,0%)
Dåligt 5 (20,0%)
Mycket dåligt 1 (4,0%)
Summa 25 (100,0%)

12. Examinationen
Examinationen Antal svar
Mycket bra 5 (20,0%)
Bra 14 (56,0%)
Varken bra eller dåligt 2 (8,0%)
Dåligt 3 (12,0%)
Mycket dåligt 1 (4,0%)
Summa 25 (100,0%)

13. Hur tycker du att det har fungerat med distansundervisning på
kursen?
Hur tycker du att det har fungerat med 
distansundervisning på
kursen?

Antal 
svar

Mycket bra
16 

(61,5%)

Bra
7 

(26,9%)

Varken bra eller dåligt
3 

(11,5%)
Dåligt 0 (0,0%)
Mycket dåligt 0 (0,0%)

Summa
26 

(100,0%)

14. Hur tycker du att Rättsinformatiken ska bedriva sin undervisning
på sikt?
Hur tycker du att Rättsinformatiken ska 
bedriva sin undervisning
på sikt?

Antal 
svar

Helt på distans
4 

(15,4%)

Mestadels på distans
7 

(26,9%)

Hälften på distans/hälften på plats
10 

(38,5%)
Mestadels på plats 1 (3,8%)

Helt på plats
4 

(15,4%)

Summa
26 

(100,0%)



. Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina
studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst eller har
diskriminerats på något annat sätt?
Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina
studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst eller har
diskriminerats på något annat sätt?
Nej
Nej, men vi är mest vita studenter så svaren kanske inte blir så representativa 
Nej. Sedan fick jag känslan under examinationsseminariet att en viss person fick fler frågor (och även aningen svårare 
icke-juridiska frågor) än de andra. Annars bra.
Nej, tyckte bemötandet i den här kursen var bättre än på de flesta tidigare kurser.
Nej. 
Nej, inte alls. 
Nej
Nej.
Nej
Nej.
Nej
nej
nej
Nej 




