
 

 

 

 

 

Kursombudsmöte den 22 november 2022    

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnas 16.17. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 Dagordning godkänns. 

 

§ 3  Närvaro 

 Närvaro tas muntligt. 

 

§ 4 Rapport med återkoppling från Utbildningsutskottet och JF 

Sofie rapporterar att hon och presidiet har varit på JURO-möte i Göteborg. 

Wendela ger återkoppling på synpunkter som framfördes till fakulteten efter 
förra kursombudsmötet och vad de har svarat på de synpunkterna. 

Wendela informerar kursombuden om Vi måste prata-veckan som snart ska 
anordnas. Kursombuden har fortfarande möjlighet att anmäla sig för att 
hjälpa till under veckan om de vill.  

Josefin har haft kurskonferens för LAGC01 och återkopplar från det. Ska 
snart ha möte med lokala skyddskommittén.  

Yasmina meddelar att äskandet för kursombudströjor har godkänts, så det är 
nu på gång. UU frågar kursombuden om intresset för att ha en sittning för 
dem till våren och om det i så fall ska hållas i början eller slutet av terminen.  

 

§ 6  Rapport från kursombuden  

T1 

Enskilda har önskat en frågestund sent under kursen med samtliga lärare 
inför tentan. Frågestunderna som har hållits nu har schemamässigt legat för 
nära inpå att studenterna delgetts materialet och det har därför av vissa har 
upplevts som att det inte funnit tid att bearbeta materialet tillräckligt för att 
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kunna ställa bra frågor. Det har också inkommit synpunkter på de virtuella 
föreläsningarna.  

T2 

Överlappning mellan rättsområden har skett på grund av ändring av 
ordningen. Detta har gjort det svårt att ta till sig materialet.  

Åsikter om att tentan är mellan 14.00–20.00 har inkommit. UU återkopplar 
här att detta beror på lokalbokningen och att fakulteten därför inte har 
kontroll över vilka tider tentorna hålls.  

Rättsfallsseminarierna för vissa grupper blev fel i schemaläggningen, och 
informationen kom ut väldigt tätt inpå vilket gjorde det svårt för de berörda 
grupperna att förbereda sig. Berörd lärare ska dock ha tagit hänsyn till detta 
vid undervisningen.  

T3 

Har haft kurskonferens med LAGC01. Niklas har bett kursombuden och UU 
om att ge input på utformningen av kursvärderingen och frågorna i den. 
Josefin ska ha ett möte med kursombuden gällande detta.  

Schemaläggningen har inte blivit bättre, det är fortfarande inte mycket 
variation och samma grupp har ofta övning på samma tid. Studenterna 
efterfrågar mer variation av tiderna för de olika grupperna.  

Flera gånger under arbetsrätten har fördjupande föreläsningar legat före de 
grundläggande föreläsningarna. Ur en inlärningssynpunkt gör detta det svårt 
att ta in informationen.  

Önskar att kunna komma åt lagtext på datorn då det blir väldigt dyrt att 
behöva skriva ut allting, plus att det inte känns miljövänligt. Blir väldigt 
mycket material och otympligt när det inte går att ha i en lagbok. Frågan lyfts 
om det finns en ambition från fakultetens håll att anpassa examinationen mer 
åt hur riktiga jurister jobbar. UU återkopplar att just frågan om vad för 
material man får ta med sig på salstentamina är något som JF har diskuterat 
med fakulteten. Fakultetens argument har varit att de inte ännu har ett 
utformat sätt att genomföra något sånt och samtidigt förebygga fusk i så stor 
utsträckning som möjligt.  

T4 

Har haft tenta i offentlig rätt. Flera studenter upplevde tentan som svårare än 
tidigare tentor.  

Har nu under skatterätten haft en “repetitionsvecka” som har varit väldigt 
uppskattad.  

Nu när nya blocket har påbörjats kom information om vad som förväntas av 
studenterna i förhållande till förberedelse väldigt tätt inpå första 
föreläsningen. Svårt att hinna förbereda sig då.  



Somliga studenter upplever det som övermäktigt att hela ”skattelagboken” är 
kursfordran.  

Det finns blandade åsikter om att frågorna publiceras samma dag som 
seminariet hålls. 

T5 

Flera studenter har upplevt skillnad i svårighetsgrad av tentamen 
i civilrättskipning och IP-rätt i förhållande till tidigare tentor.  

Har varit hybridföreläsningar.  

Det har uppstått oklarheter och frågor kring examinationerna på straffrätten. 
Det är bara andra terminen upplägget ser ut som det gör och studenterna 
känner sig osäkra på hur det fungerar. Önskar en mer ingående förklaring av 
upplägget.  

Informationen om utbytet kom tätt inpå deadline, önskar gärna att den 
hade kommit lite tidigare.  

T6 

Inget att rapportera.  
 

§ 7 Övriga frågor 

Ellen informerar från JF. Berättar om arbetet med vinterlovet och NUGA. 
Ellen har deltagit på kvalitetsdialog med universitetsledningen och fakulteten 
och har där diskuterat vinterlovet och lyft juriststudenternas behov av 
återhämtning.  

Sofie lyfter frågor från Sociala studiekommittén. 

Diskussion förs om bland annat Blackboards app.  

 

§ 8  Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 
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       Sofie Svanberg                                         Yasmina Fathallah    
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