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Kursfakta 
Kursens namn 
 

21AR1A Arbetsrätt 7,5 p  

Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka  13 - Vecka 22, VT 2016 

Antal kursdeltagare från start  
 

33 

Antal studenter som svarat 
 

18 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering 
avseende:  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering 
- Litteratur 
- Övrigt 
 
 
 
 
 

Kursen ges för första gången med en ny, externt inlånad lärare, ny 
kurslitteratur och nytt kursupplägg. Helhetsintrycket från en 
kursvärderingsenkät på Pingpong som besvarats av 54 % av 
kursdeltagarna, är att kursen varit uppskattad. På vissa enkätfrågor 
finns det en liten grupp (oftast två till fyra personer) som i något 
mindre utsträckning är nöjda, men de allra flesta som besvarat 
enkäten förefaller överlag vara nöjda med kursens upplägg och 
genomförande.  
 
Alla utom två personer anser att kursens mål varit tydliga, och alla 
utom tre anser att de i ganska eller mycket stor utsträckning 
uppnått kursmålen. Alla utom tre anser att examinationsformerna 
varit lämpliga, och samtliga som besvarat enkäten anger att 
undervisningsformerna i ganska eller mycket stor utsträckning varit 
till hjälp för deras lärande. Däremot anser färre än hälften av de 
svarande att kurslitteraturen i ganska eller mycket stor 
utsträckning varit till hjälp för deras lärande.  
 
Vidare anser alla utom fyra att fördelningen mellan olika 
undervisningsformer varit ganska eller mycket bra, och alla utom 
två anser att läraren har engagerat sig i deras lärande i ganska eller 
mycket stor utsträckning. Alla utom en person anser att det har 
varit en rimlig arbetsbelastning i förhållande till kurspoängen. 
 
När kursdeltagarna ska bedöma enskilda aspekter/moment på 
kursen ger de högst betyg till föreläsningarna och till läraren, 
medan information och seminarier får något lägre betyg. Samtliga 
svarande anser att kursen som helhet varit ganska eller mycket 
bra. 
 
De synpunkter som framkommer under ”övriga kommentarer” 
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domineras av positiv feedback på olika aspekter av kursens 
upplägg och genomförande, även om en del anser att kursen haft 
en något hög svårighetsgrad. Några kommenterar också att man 
inte haft så stor nytta av kurslitteraturen, vare sig under kursens 
gång eller på tentan (då man fick ha med sig kurslitteraturen). 
Istället tycks det som att lagtexter, föreläsningar och seminarier 
varit mest användbara för studenternas lärande. 
 

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 

 

Vid några tillfällen under kursens gång har kursansvarig efterfrågat 
feedback gällande kursens upplägg och genomförande vid 
klassmöten och samtal med enskilda studenter. Därutöver har 
några studenter även inkommit med synpunkter per mail. Vid 
dessa samtal har den feedback som framförts i huvudsak varit 
positiv och gått i linje med vad som anförs i Pingpongenkäten, men 
ytterligare synpunkter som vid dessa tillfällen framkommit är att 
seminarierna borde ha utformats på ett annat sätt (mer 
analyserande och diskuterande), och att dessa seminarier vid sidan 
av tentan borde utgöra obligatoriska och examinerande moment. 
 

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

Kursen har i huvudsak genomförts på ett framgångsrikt sätt, och 
kan genomföras på liknande sätt nästa gång. Eventuellt kan en 
fundera något över hur kursupplägget skulle kunna anpassas för 
att möta kursens upplevda svårighetsgrad, samt se över 
sammansättningen och användningen av kurslitteraturen. 
Eventuellt kan det också övervägas huruvida seminarierna bör 
göras till examinerande kursmoment i enlighet med studenternas 
önskemål. 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering/Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

- till nästkommande grupp 
studenter 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

Övrigt 
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