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Vad är det du gett dig in för att läsa? 

Denna guide upprättas som ett sektionsutvecklande projekt för Affärsjuridiska föreningen 

verksamhetsåret 2017/2018. Syftet är att skapa ökad medvetenhet om vilka rättigheter samt 

möjligheter du som student vid de Affärsjuridiska programmen har. Därför har vi i guider 

samlat all information du kan tänkas behöva, oavsett om det gäller ångest, stress, hur du 

anmäler dig till en tenta, när du är försäkrad eller vad du blir efter avklarad utbildning. Vi 

samlar även tips som du kanske får om du medverkar på t ex Nolle-P men som du sen 

glömmer eller som du som ej medverkar bör få ändå. Projektet är uppdelat på två delar, denna 

utbildningsdel, samt en arbetsmiljödel.  

Utbildningsbevakning 

Affärsjuridiska föreningen bedriver utbildningsbevakning via utbildningsutskottet. 

Utbildningsutskottet består av ett antal ledamöter samt en ordförande, utbildningsbevakaren. 

Utbildningsutskottet har till uppgift att vara länken mellan lärare och studenter samt verka för 

en god studiemiljö. Som student kan du alltid vända dig till utbildningsutskottet med frågor, 

eller om du behöver hjälp i ett ärende som är utbildningsrelaterat. Det är alltid möjligt att 

mejla utbildningsbevakaren på utbildning@ajf.nu alternativt skicka ett meddelande via 

kontaktformuläret som finns på AJF:s hemsida (www.ajf.nu/utbildning). Via formuläret går 

det även bra att skicka diverse idéer och åsikter anonymt. Om du är anonym är det viktigt att 

tänka på att vara tydlig i ditt meddelande, eftersom utbildningsbevakaren inte kan återkomma 

med eventuella frågor. 
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Facebookgrupper för studenter på de affärsjuridiska 

programmen 

Som student vid de affärsjuridiska programmen finns det vissa Facebookgrupper som är bra 

att vara med i. Nedan listas några av dem: 

 

● AJF - Bokbytargrupp 

Kurslitteratur kan bli en dyr historia, men mycket av den kan faktiskt köpas begagnad. 

I Facebookgruppen AJF- Bokbytargrupp kan du både köpa och sälja kurslitteratur i 

varierande skick och prisklass. Köper du böcker för hela kursen, kontrollera 

litteraturlistan, den kan ändras från år till år!  

 

När du köper begagnad kurslitteratur bör du vara uppmärksam på vilken upplaga du 

köper. Litteraturen kan ha uppdaterats med nya upplagor, begagnad litteratur kan 

därför vara någon/några upplagor gammal. Vissa upplagor skiljer sig inte mycket från 

den tidigare upplagan, i vissa fall kan det således fungera bra med en äldre upplaga. 

Generellt rekommenderas dock den senaste upplagan av all kurslitteratur. Det är inte 

alltid litteraturen uppdateras till ny kursstart, varför även den senaste upplagan ofta 

finns till försäljning begagnad. Innan du köper begagnad kurslitteratur, kontrollera 

vilka hjälpmedel som är tillåtna på tentan. Om du får ta med dig böcker brukar det 

finnas begränsningar i hur omfattande anteckningar det får vara i böckerna. 

Kontrollera därför om böckerna du köper ser okej ut och inte innehåller för mycket 

anteckningar eller hänvisningar då det kan göra att du ej tillåts ha med böckerna på 

tentan.  

 

Det går även att köpa både ny och begagnad kurslitteratur på Bokab i Kårallen och på 

Campusbokhandeln i Zenit.  
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● “Klassgruppen” 

Varje årskurs brukar ha en egen grupp på Facebook. I dessa grupper kan det komma 

information om evenemang, lunchföreläsningar etc. Det brukar också skrivas när t ex 

tentaresultat eller snabba schemaändringar uppkommer, (observera att 

schemaändringar givetvis kommuniceras på annat sätt också).  

 

● AJF - Affärsjuridiska föreningen 

Affärsjuridiska föreningen är de affärsjuridiska programmens sektionsförening. Det är 

bra att så snart som möjligt gå in och gilla AJF på Facebook, så du inte missar några 

spännande event. AJF anordnar bland annat lunchföreläsningar, Case kvällar, alumni 

mingel, sittningar och resor.  Se även till att hålla koll på AJF:s hemsida (www.ajf.nu) 

där det finns information om extrajobb, praktik och kommande event.  

 

● Jur6 

Jur6 är sektionens sexmästeri och de anordnar såväl mottagningen för de nya 

studenterna, Nolle-p, samt fester under årets gång. Gilla Jur6:s Facebooksida för att 

inte missa några av deras evenemang!  

 

Studieteknik och studietips 

Stressa inte upp dig över plugget, en stressad hjärna har svårt att ta in ny information. Hitta 

ditt eget sätt att studera, inget sätt är fel om det fungerar för dig! Tänk också på att det kan ta 

tid att hitta en studieteknik som passar just dig. Här kommer några konkreta tips och trix: 

 

● Utnyttja all lärarledd tid! Gå på föreläsningar, räknestugor, seminarier (seminarier är i 

de flesta fall obligatoriska) etc. Förbered dig även så gott det går inför respektive 

moment, du kommer troligtvis känna att det är lättare att ta till dig informationen som 

ges om du har förberett dig ordentligt och är insatt i ämnet. 
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● Börja plugga i tid. Det kan låta klyschigt, men det hjälper att börja bearbeta 

studiematerialet i god tid. Detta medför att du har tid att smälta informationen och 

reflektera över det du har lärt dig. Dessutom behöver du inte känna dig lika stressad 

som du troligtvis hade gjort om du kommer in i tentaveckan och inte känner dig 

förberedd. 

  

● Om du pluggar på datorn kan det vara bra att spara dina filer på mer än ett ställe, ifall 

det skulle hända något med datorn.  

 

● Det finns diverse olika pluggappar du kan använda dig av, t ex för att se till att du 

pluggar effektivt och inte blir distraherad av mobilen. Två tips är apparna Pommy och 

Forest, de finns att ladda ner på App Store respektive Google Play.  

 

● Ett tips som passar bra för vissa är att försöka hitta personer att plugga tillsammans 

med, exempelvis inför tentor. Det kan underlätta att jobba i grupp eftersom 

diskussioner ofta leder fram till att du får nya infallsvinklar. Många gånger kan detta 

leda till ökad förståelse, eftersom du bearbetar uppgiften mer. 

 

● Öva på gamla tentor. Inför tentan kan det vara bra att göra gamla tentor som övning. 

På varje kurs brukar gamla tentor och lösningsförslag finnas uppladdade på Lisam. I 

vissa fall kanske du som student känner att du skulle vilja ha fler gamla tentor att öva 

på. På kårhuset Kårallen finns Kårservice, och där kan du köpa äldre tentor. Det finns 

en dator där du får logga in med ditt student-ID, sedan söker du på kurskoden för 

kursen du önskar köpa gamla tentor från. När du har sökt kommer det upp ett utbud på 

de tentor som du kan köpa, det står även om det finns lösningsförslag eller inte samt 

hur många sidor som kommer att skrivas ut. Tentorna läggs i en kundvagn och antalet 

sidor räknas ihop och utgör det pris som du ser innan du trycker “skriv ut”. När alla 

sidorna är utskrivna betalar du i kassan. Det enda sättet att köpa äldre tentor är alltså 
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att gå till Kårservice i Kårallen och köpa dem, du kan inte köpa dem online. Observera 

att de endast tar kontanter! Hur många tentor som finns tillgängliga varierar i varje 

kurs, i vissa fall finns det tentor från början av 2000-talet, således finns det många 

gånger ett stort utbud av äldre tentor. Du kan alltså köpa fler tentor om du känner att 

de som finns uppladdade på Lisam inte räcker, de som laddas upp på Lisam betalar du 

ingenting för.  

 

Vad är egentligen ett seminarium?  

Seminarierna som hålls på våra program är i regel obligatoriska. För att du ska kunna veta om 

ett seminarium är obligatoriskt, är alla sådana seminarier utpekade med hjälp av en asterisk 

(*) i detaljschemat för kursen1). Obligatoriska seminarier är examinerande moment. För att bli 

godkänd krävs att du deltar i diskussionen, som sker i mindre grupper. Beroende på 

seminariets upplägg får studenterna t ex ett antal rättsfall, ett antal frågor eller annat underlag 

som ska läsas in före seminariet. I vissa fall ska en PM skrivas, enskilt eller i grupp, inför 

seminariet. Tänk på att seminariet inte är en redovisning av kunskap! Betyget på seminariet 

handlar inte om svarens korrekthet, utan om hur mycket du bidrar till diskussion. Ju aktivare 

du och andra studenter deltar, desto bättre diskussion och desto mer lär du dig! Du behöver 

alltså inte svara rätt, men för att kunna bidra till diskussion behöver du vara inläst på ämnet 

enligt instruktionerna som du får i god tid innan. 

   

1) Förväxla inte detaljschemat och TimeEdit-schemat! Det förekommer asterisker även i 

TimeEdit-schemat, men de betyder INTE att undervisningsmoment är obligatoriskt. 

Tentamensinfo  

Tentamen, eller tentan, är det slutliga provet i kursen, som helt eller delvis avgör betyget du 

får på kursen. De allra flesta tentor på de affärsjuridiska programmen är salstentor, där du 

sitter i en sal och skriver tentan under ett visst antal timmar. Till vissa tentor får inga 
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hjälpmedel medtagas, till vissa får endast lagbok (Obs, oftast helt utan anteckningar!) 

medtagas, till vissa får kurslitteratur medtagas, och vissa tentor är så kallade “open books-

tentor”. En open books-tenta innebär att du får ta med dig vad du vill; kurslitteratur, 

anteckningar, annan litteratur, föreläsningsunderlag etc. Vad du får ta med dig till just din 

tenta får du information om på kursen, är du osäker så frågar du kursansvarig. Tänk på att 

tillåtna hjälpmedel kan ändras från ett år till ett annat. Det är således inte säkert att du får ta 

med dig samma hjälpmedel som studenterna som läste kursen förra året fick. Tänk särskilt på 

detta om du gör en omtenta året efter.  

 

Det är viktigt att anmäla sig till tentan i tid. Anmälningsperioden brukar öppna ungefär 30 

dagar innan och stänga 10 dagar innan tentan. Om du missar att anmäla dig finns det 

fortfarande möjlighet att få skriva tentan. Gå då till tentasalen i god tid före tentan och skriv 

upp dig på en lista, i mån av plats får du komma in och skriva 30 minuter efter att tentan har 

startat. Det är alltid viktigt att komma i god tid till skrivsalen. Om det är angivet att tentan 

börjar kl.8.00, då blir du inte insläppt om du kommer några minuter efter. Det finns dock 

möjlighet att bli insläppt 30 minuter efter att tentan har startat, kommer du senare än så får du 

inte skriva den dagen. 

 

Väl på tentan, tänk på att ta det lugnt. Arbeta igenom frågorna i den ordning som känns bäst 

för dig. Ha gärna med dig något att äta samt dricka, det kan behövas energipåfyllning 

eftersom skrivtillfällena oftast är långa.  

 

När du har skrivit tentan brukar det ta ungefär 12 arbetsdagar innan du får tillbaka resultatet. 

Ibland går det fortare att få tillbaka resultatet och ibland tar det längre tid. Du hämtar ut din 

tenta på studerandeexpeditionen i A-huset (ingång 19). Förhoppningsvis har det gått bra och 

du är nöjd med resultatet, men skulle du av någon anledning anse att examinatorn har gjort en 

felbedömning, kan du begära omprövning. Om du vill begära omprövning kan du be om hjälp 

på studerandeexpeditionen, så vägleder de dig i hur du ska göra. När du ska hämta ut tentan 

frågar utlämnaren om du vill hämta ut tentan eller titta på den, om du väljer att hämta ut den 

mailto:Utbildning@ajf.nu
http://www.ajf.nu/


 Guide till studier vid de Affärsjuridiska 

programmen vid Linköpings Universitet  
 

Kontakt: Utbildning@ajf.nu                                                                                                    www.ajf.nu 

 

kan du inte begära omprövning senare. Är du osäker på om du vill ompröva en tenta, var noga 

med att säga att du bara vill titta på tentan och inte hämta ut den! Då får du titta på tentan i 

rummet och sedan lämna tillbaka den.  

Kursutvärderingar 

De allra flesta, troligtvis alla, som studerar vill ha så hög kvalitet som möjligt på sin 

utbildning. Vidare vill givetvis de som undervisar att undervisningen ska vara givande och 

utvecklande för studenterna. Med detta i åtanke är det väldigt viktigt att, som student, vara 

med och påverka. På de affärsjuridiska programmen hålls i varje kurs ett så kallat 

avstämningsmöte samt ett avslutande utvärderingsmöte.  

 

Varje år väljs ett antal studenter ut till att bli årskursrepresentanter och deras primära uppgift 

är att samla in klassens åsikter och representera klassen på avstämningsmöten och 

utvärderingsmöten, som hålls med respektive kursansvarig. Som student får du möjlighet att 

påverka dels genom att fylla i kursutvärderingen, dels genom att kontakta din 

årkursrepresentant. Innan respektive möte blir klassen alltid meddelad av 

årskursrepresentanterna, som informerar om hur du som student kan framföra din åsikt. Efter 

varje avslutad kurs finns en kursutvärdering tillgänglig att fylla i, du blir informerad om detta 

via din studentmejl. Det är viktigt att gå in och svara på den, det tar det bara några minuter. I 

kursutvärderingen är det bra att vara utförlig och skriva vad som har varit bra med kursen men 

också vad som kan förbättras. För att få bra genomslagskraft måste så många som möjligt, 

helst alla, delta i kursutvärderingen. Många förändringar har skett i kurserna genom åren och 

många förändringar sker tack vare att studenterna är med och påverkar. Hög kvalitet på 

utbildningen ger de affärsjuridiska programmen ett gott rykte och det vill vi givetvis ha! 
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Kursplanen  

Kursplanen är en viktig del i vår utbildning. Den ska som regel finnas upplagd i kursrummet i 

Lisam. I kursplanen kan du bland annat läsa vad du förväntas kunna när du har avslutat 

kursen. Kursplanen ligger också till grund, tillsammans med dina erfarenheter och åsikter, för 

den kursutvärdering du ska göra efter avslutad kurs. Läs därför igenom kursplanen inför 

kursen samt inför kursutvärderingen.  

Tröskelregler  

Det finns ett antal tröskelregler under programmets gång och dessa måste passeras för att du 

ska få läsa vidare på programmet. Skulle du inte uppfylla kraven för att passera en tröskel 

innebär detta att din studietid förlängs. Du får alltså läsa kvar på programmet, men måste 

klara tröskelkravet innan du får gå vidare med nästa kurs. Flera program på LiU har 

tröskelregler och dessa finns dels för att kurserna ska läsas och klaras av i rätt ordning 

(förkunskapskrav för senare kurser), dels för att förhindra att studenter ägnar för mycket tid 

(och pengar) åt studier de inte klarar av. Att inte ha tröskelregler innebär att antalet studenter 

som skriver omtentor ökar markant på samtliga kurser och studietiden förlängs. Det gagnar 

varken studenten eller utbildningen. Tröskelregler är följaktligen inte till för att “straffa” 

någon, utan de är till för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att studenten ska 

lyckas med sina studier. 

 

Den första tröskelregeln kommer i termin fyra, alltså vårterminen i årskurs två. För att få 

fortsätta till termin fyra krävs det att studenten har klarat 42 högskolepoäng från årskurs ett, 

där kursen Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, som läses på vårterminen i årskurs 

ett, måste vara godkänd.  

 

Nästa tröskelregel kommer till årskurs tre. För att få påbörja årskurs tre (termin fem) krävs att 

studenten har uppnått minst 105 högskolepoäng (av 120) från årskurs ett och två.  
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För att få läsa mastersprogrammet (årskurs fyra och fem) krävs att studenten kan plocka ut sin 

kandidatexamen senast 1: a november det år studenten börjar årskurs fyra. Det vill säga, 

kandidatprogrammet måste vara godkänt i sin helhet 1: a november.  

 

För mer information om tröskelregler kan du kontakta studievägledaren.  
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Tack till  

Vi vill tacka Ingrid Arnesdotter för bra diskussion och samtal samt information från hennes 

egen guide till dig som nybliven affärsjuriststudent som även finns att läsa.  

Vi som gjort den: 

(Delar av) utbildningsutskottet 2017/2018 

Madelen Laituri UB 17/18 

Julia Alexandersson  

Julia Engström  
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