
JOP 30 hp VT 2019

Antal svar: 5

1. Ange de tre bästa sakerna med kursen Juridik och praktik i
rangordning:
Ange de tre bästa sakerna med kursen Juridik och praktik i
rangordning:
1. Praktisk erfarenhet, 2. KUL praktikplats, 3. Nytt kontaktnät
Möjliggör för praktik
Att få möjlighet till studiemedel samtidigt som man kan testa på praktiskt juridiskt arbete, att få välja uppsatsämne så pass 
fritt, god handledning på kursen
Självständighet, erfarenhet, återkoppling
1) Möjliggör CSN och försäkring under praktikperiod, 2) feedback på PM-utkast, 3) bra upplägg med examination genom PM 
snarare än tenta

2. Ange tre saker som behöver förbättras med kursen Juridik och
praktik i rangordning:
Ange tre saker som behöver förbättras med kursen Juridik och
praktik i rangordning:
Se ”övrigt”
Väldigt underlig uppsats - Hade varit mer naturligt att få skriva en uppsats om vad man har gjort eller dyl. Det görs i Örebro 
och Lund.
Tydligare instruktioner om uppsatsen, formalia och liknande hade uppskattats. Att kunna få en del hp redan i mitten (av 
CSN-skäl för utbytesstudier), ex. genom att man kan göra en hemtenta i mitten av kursen? Att ha det sista utkasttillfället 
senare, kanske tre veckor innan slutlig inlämning, hade varit användbart.
1) PM:et är ganska långt, kan vara svårt att kombinera med tidskrävande praktik, 2) bakgrundsmaterial om etik hade 
underlättat för PM-skrivandet, 3) Första deadline för PM-utkastet låg väldigt tidigt, hade inte hunnit sätta mig in i praktikens 
arbetsområden då

3. Sammanlagt (dvs. praktik + promemoria), hur många timmar har 
du
lagt på kursen per vecka?
Sammanlagt (dvs. praktik + promemoria), 
hur många timmar har du
lagt på kursen per vecka?

Antal 
svar

0-10 0 (0,0%)

11-20
1 

(20,0%)
21-30 0 (0,0%)
31-40 0 (0,0%)

40 +
4 

(80,0%)

Summa
5 

(100,0%)



Kommentar
Blev ganska omfattande att både skriva uppsats och jobba heltid - la ofta lördagarna på uppsatsen. 
Att praktisera heltid samt göra en uppsats var givetvis mycket arbete. Jag hann inte lägga ner så mycket tid på 
promemorian som jag ville dessvärre. Det var också en väldigt omfattande promemoria. Det hade kunnat vara bättre att 
dela in den i ex. två mindre promemorior, som då skulle kunna behandla olika saker och göra att man fick hp registrerat i 
Ladok även under mitten av terminen.
Bara praktiken har tagit mer än 40 timmar per vecka.

4. Använde du möjligheten att lämna in utkast? Om ja, var det till
nytta i det fortsatta arbetet med promemorian?
Använde du möjligheten att lämna in 
utkast? Om ja, var det till
nytta i det fortsatta arbetet med 
promemorian?

Antal 
svar

Ja
5 

(100,0%)
Nej 0 (0,0%)

Summa
5 

(100,0%)

Kommentar
Fungerade jättebra! Hade stor nytta av kommentarerna. 
Använde 1 gång. Det var bra.
Jag lämnade in två gånger! Det var till nytta, men hade uppskattat om det sista utkasttillfället var senare, kanske bara tre 
veckor innan slutinlämning. 

5. Övriga kommentarer: 
Övriga kommentarer: 
Två synpunkter: dels att skriva in i praktikavtalet vad man har för arbetsuppgifter (gillar min praktik men har gjort väldigt 
mycket sekreterarjobb åt min grupp, t ex kokat kaffe, postat brev - jag är okej med det men tror att en praktikant ofta ses 
som en assistent). Dels att kommunicera tydligt att tanken är att en dag i veckan ska läggas på uppsatsen (tror inte det 
framgår av kursbeskrivningen). Har man inte som jag förstått att man kan vara hemma en dag i veckan för att skriva, blir 
arbetsbördan stor. Bäst om man vet om det redan vid praktikintervjun så att man kan nämna det då. :) 


