
Insolvensrätt med sakrätt HT18

Antal svar: 16

1. Hur mycket av kursen har du deltagit i:
Hur mycket av kursen har du deltagit i: Antal svar
0% 0 (0,0%)
1-20% 1 (6,3%)
21-40% 1 (6,3%)
41-60% 1 (6,3%)
61-80% 2 (12,5%)
81-100% 11 (68,8%)
Summa 16 (100,0%)

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du studerat (inkl. 
föreläsningar, seminarierna och grupparbetet)? 
Ungefär hur många timmar per vecka har 
du studerat (inkl. föreläsningar, 
seminarierna och grupparbetet)? 

Antal 
svar

0 timmar 0 (0,0%)

1-10 timmar
3 

(18,8%)

11-20 timmar
3 

(18,8%)

21-30 timmar
6 

(37,5%)

31-40 timmar
4 

(25,0%)
Mer än 40 timmar 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

3. Kritiskt tänkande:
Kritiskt tänkande: Antal svar
Instämmer inte alls 2 (12,5%)
Instämmer något 1 (6,3%)
Instämmer 1 (6,3%)
Instämmer bra 5 (31,3%)
Instämmer helt 7 (43,8%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 16 (100,0%)



4. Problemlösningsförmåga:
Problemlösningsförmåga: Antal svar
Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 1 (6,3%)
Instämmer 0 (0,0%)
Instämmer bra 6 (37,5%)
Instämmer helt 8 (50,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 16 (100,0%)

5. Förmåga att kommunicera skriftligt:
Förmåga att kommunicera skriftligt: Antal svar
Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 0 (0,0%)
Instämmer 0 (0,0%)
Instämmer bra 4 (25,0%)
Instämmer helt 11 (68,8%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 16 (100,0%)

6. Förmåga att kommunicera muntligt:
Förmåga att kommunicera muntligt: Antal svar
Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 1 (6,3%)
Instämmer 1 (6,3%)
Instämmer bra 3 (18,8%)
Instämmer helt 10 (62,5%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 16 (100,0%)



7. 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

Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 0 (0,0%)
Instämmer 1 (6,3%)

Instämmer bra
3 

(18,8%)

Instämmer helt
11 

(68,8%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

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

Antal 
svar

Instämmer inte alls 1 (6,3%)

Instämmer något
4 

(25,0%)

Instämmer
2 

(12,5%)

Instämmer bra
4 

(25,0%)

Instämmer helt
5 

(31,3%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

9. 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

Instämmer inte alls 1 (6,3%)

Instämmer något
3 

(18,8%)
Instämmer 1 (6,3%)

Instämmer bra
4 

(25,0%)

Instämmer helt
7 

(43,8%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)



10. 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

Instämmer inte alls
2 

(12,5%)

Instämmer något
2 

(12,5%)
Instämmer 1 (6,3%)

Instämmer bra
2 

(12,5%)

Instämmer helt
9 

(56,3%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

11. Information avseende kursen, lärandemål, betygskriterier, 
schemat, kursfordran och övrigt som har med kursen att göra var lätt
tillgängligt:
Information avseende kursen, lärandemål, 
betygskriterier, schemat, kursfordran och 
övrigt som har med kursen att göra var lätt
tillgängligt:

Antal 
svar

Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 0 (0,0%)
Instämmer 1 (6,3%)

Instämmer bra
3 

(18,8%)

Instämmer helt
11 

(68,8%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

12. Kursen administrerades väl:
Kursen administrerades väl: Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)
Instämmer något 0 (0,0%)
Instämmer 1 (6,3%)
Instämmer bra 1 (6,3%)
Instämmer helt 14 (87,5%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 16 (100,0%)



13. Det var lätt att veta vad som förväntades av mig:
Det var lätt att veta vad som förväntades 
av mig:

Antal 
svar

Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 0 (0,0%)
Instämmer 2 (12,5%)
Instämmer bra 5 (31,3%)
Instämmer helt 8 (50,0%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

14. Den arbetsinsats som krävdes var för omfattande:
Den arbetsinsats som krävdes var för 
omfattande:

Antal 
svar

Instämmer inte alls
12 

(75,0%)
Instämmer något 1 (6,3%)
Instämmer 0 (0,0%)
Instämmer bra 2 (12,5%)
Instämmer helt 1 (6,3%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

15. Jag gavs tillräcklig tid att förstå det jag hade att lära in:
Jag gavs tillräcklig tid att förstå det jag 
hade att lära in:

Antal 
svar

Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 1 (6,3%)

Instämmer
2 

(12,5%)

Instämmer bra
3 

(18,8%)

Instämmer helt
9 

(56,3%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

16. 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

Instämmer inte alls
11 

(68,8%)

Instämmer något
2 

(12,5%)
Instämmer 0 (0,0%)

Instämmer bra
3 

(18,8%)
Instämmer helt 0 (0,0%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)



17. Undervisningen utgjorde ett stöd för att förstå materialet:
Undervisningen utgjorde ett stöd för att 
förstå materialet:

Antal 
svar

Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 0 (0,0%)
Instämmer 0 (0,0%)

Instämmer bra
3 

(18,8%)

Instämmer helt
12 

(75,0%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

18. Lärarna gjorde sina ämnesdelar intressanta:
Lärarna gjorde sina ämnesdelar 
intressanta: Antal svar
Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 0 (0,0%)
Instämmer 1 (6,3%)
Instämmer bra 6 (37,5%)
Instämmer helt 8 (50,0%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

19. Lärarna gjorde mig motiverad att göra mitt bästa:
Lärarna gjorde mig motiverad att göra 
mitt bästa:

Antal 
svar

Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 1 (6,3%)
Instämmer 1 (6,3%)
Instämmer bra 3 (18,8%)

Instämmer helt
10 

(62,5%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

20. Kursen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp: 
Kursen har utvecklat min förmåga att 
arbeta i grupp: 

Antal 
svar

Instämmer inte alls 2 (12,5%)
Instämmer något 3 (18,8%)
Instämmer 1 (6,3%)
Instämmer bra 1 (6,3%)
Instämmer helt 9 (56,3%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)



21. 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

Instämmer inte alls 1 (6,3%)

Instämmer något
2 

(12,5%)
Instämmer 1 (6,3%)

Instämmer bra
2 

(12,5%)

Instämmer helt
10 

(62,5%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

22. Lärarna har varit professionella med att ge feedback och 
kommentarer gällande vad jag hade att säga/skriva:
Lärarna har varit professionella med att ge 
feedback och kommentarer gällande vad 
jag hade att säga/skriva:

Antal 
svar

Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 1 (6,3%)

Instämmer
2 

(12,5%)

Instämmer bra
3 

(18,8%)

Instämmer helt
9 

(56,3%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

23. Anser du att lärandemålen ger en bra bild av den kurs som du 
nyss avslutat:
Anser du att lärandemålen ger en bra bild 
av den kurs som du nyss avslutat:

Antal 
svar

Instämmer inte alls 0 (0,0%)
Instämmer något 0 (0,0%)

Instämmer
2 

(12,5%)

Instämmer bra
4 

(25,0%)

Instämmer helt
10 

(62,5%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)



24. På det hela taget var jag nöjd med kvaliteten på denna kurs:
På det hela taget var jag nöjd med 
kvaliteten på denna kurs:

Antal 
svar

Instämmer inte alls 1 (6,3%)
Instämmer något 0 (0,0%)
Instämmer 1 (6,3%)

Instämmer bra
2 

(12,5%)

Instämmer helt
12 

(75,0%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

25. Examinationen på kursen krävde att man verkligen förstod vad 
kursen gick ut på:
Examinationen på kursen krävde att man 
verkligen förstod vad kursen gick ut på:

Antal 
svar

Instämmer inte alls 0 (0,0%)
Instämmer något 1 (6,3%)

Instämmer
2 

(12,5%)
Instämmer bra 1 (6,3%)

Instämmer helt
12 

(75,0%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

26. 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?
Litteraturen var bra men lite väl omfattande. 
Tycker att flera böcker i princip bara går igenom lagtexten så de kändes lite överflödiga.
Använde mig inte av kurslitteraturen
Avhandlingen avseende komparativ sakrätt kändes omotiverad och oförståelig när man endast läste de kapitel som angavs 
som läsanvisning. Ser inte relevansen för kursen i övrigt. 
Läste ej. 
Konkursboken är hemsk! Det står ju inget man behöver kunna, den bara rabblar paragrafer. 

Önskar att KöpL och LAS fanns i författningssamlingen.
Mycket och dyr... 
Inga synpunkter
Jag har redan lämnat in en kursutvärderingen men glömde en del saker som jag vill komplettera med. 



27. Vad tycker du var det bästa med den här kursen? 
Vad tycker du var det bästa med den här kursen? 
Lagom lite obligatorier och grupparbeten. 
Att få läsa något roligt igen och att Emil var så engagerad. Inte alla lärare som är det. 
Det bästa med kursen var att den hade flera olika moment där vi studenter fick öva på att arbeta i grupp, uttrycka oss muntligt och även uttrycka
oss i skrift. Överlag väldigt hög nivå på undervisningen vilket var mycket uppskattat. Kul att det i undervisningen varvades mellan praktiker och 
folk från universitetet.  

Besöket på DLA var också uppskattat!  
Spännande med många "praktiker" som föreläsare. 
Emil och Johan! Emil är en av de bästa lärare jag haft på hela programmet. Johan för att han skötte kursen UTMÄRKT
Frihet under ansvar. Kul med externa lärare inom respektive ämnesområde!
Rättegångsspelet medförde för min del en ökad förståelse för kursens ämnesområden på ett mer övergripande plan, och alltså inte bara för de 
frågor som aktualiserades specifikt i fallet. Det lämpar sig enligt mig därför utmärkt som delmoment i examinationen. Fördelningen mellan teori 
och praktik på kursen känns mycket väl avvägd. 

Personligen tycker jag att undervisningen var det som var mest givande. Emil har varit en fantastisk lärare. 

28. Vad tycker du främst behöver förbättras? Saknas något moment?
Kan något tas bort?
Vad tycker du främst behöver förbättras? Saknas något moment? Kan något tas bort?
Schemaändringar skulle kunna kommuniceras ut t. ex. via mail. 
Det vore bra om man fick tillbaka den skriftliga uppgiften med kommentarer och synpunkter på vad som var rätt/fel. 
Mer repetition av sakrättens grunder
Jag tycker att Johan Sandstedts 2 seminarier kan bli 1 där större fokus läggs på det han tog upp på sitt andra seminarium. Vidare kan Mikael 
Berglunds seminarium tas bort då jag och de flesta andra nog är eniga om att det inte gav något alls.  

Tillfället om arbetsrätt kan läggas innan tillfället om företagsrekonstruktion, det hade förenklat för oss studenter. Dels för att Erik var väldigt 
duktigt på att förklara grundläggande insolvensrätt och dels för att Louise gick igenom hur arbetsrätten hanteras i en företagsrekonstruktion och
det hade då varit fördelaktigt att ha fått grundläggande kunskap om lönegaranti m.m. innan.  

Något som kan läggas till är kanske ett studiebesök hos KFM? Hade varit roligt att "komma ut" och se hur KFM arbetar.
Föreläsningarna med Johan Sandstedt borde förändras.
Jag förstår tanken med Mikael Berglund, men det kanske inte behöver gås igenom såå grundligt... 

Jonny Flodin fällde någon kommentar om att han inte bara ville stå och prata. Men om han vill/orkar kan han ju fixa case-frågor eller liknande 
innan som studenterna förbereder innan tillfället. Vore bra, JB är snårigt.
Undervisningen måste höjas, det är inte acceptabelt att en lärare inte har koll på sitt rättsområde. Detta gäller främst 
kursförståndaren.
Kommer faktiskt inte på något negativt alls, inte ens småsaker. Allt flöt på!
Rättegångsspelet: Det skulle kanske kunna vara bra att skriva i instruktionerna att det inte ska komma till bevisning som inte ingår i spelet, 
alltså att studenterna inte ska sitta och hitta på egen bevisning. Det blir helt överflödigt och tar bort fokus från de materiella frågorna.  

Konkursrätt: Kanske skulle Karin Hallsten som undervisar på Processrätten kunna hålla något om konkursrätt? Hon är så himla bra på det + har
den praktiska erfarenheten. OBS Emil är också superbra, så det är bara ett tips.  

Ang. Johan Sandsteds föreläsningar: Det skulle räcka att ha ett tillfälle istället som är 3 h långt. Typ 1 h om hans avhandling och de sista två h 
kan motsvara pass 2 såsom det var under kursen. 

29. Uppfattar du att du har fått möjligheten att delta i kursen på lika 
villkor (t.ex. från ett jämställdhets, jämlikhets eller 
likabehandlingsperspektiv)?
Uppfattar du att du har fått möjligheten att delta i kursen på lika villkor (t.ex. från ett jämställdhets, 
jämlikhets eller likabehandlingsperspektiv)?
Ja
Ja
ja
???
Mycket 
Ja
Absolut. 



30. Finns det någon fråga som du tycker saknas i denna enkät? 
Finns det någon fråga som du tycker saknas i denna enkät? 
Fråga 3-6 är obegripliga i vad som åsyftas. 
Nej
nej
-


