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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 2017 

Antal registrerade studenter  
 

43 

Antal studenter som svarat 
 

9 (20 %) 

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

Endast 9 personer har besvarat utvärderingsenkäten på Pingpong, 
vilket motsvarar 20 % av de 43 kursdeltagarna. Detta gör att 
resultatet inte kan betraktas som representativt för klassen som 
helhet.  
Men av de som besvarat enkäten förefaller majoriteten vara nöjda 
med kursen. 3 personer förefaller dock vara mindre nöjda, då det 
på merparten av frågorna i enkäten är 2-3 personer som inte avger 
positivt svarsalternativ. Exempelvis anger alla utom tre personer 
att kursmålen var tydliga, och att de själva uppnått kursmålen. 
Vidare anser alla utom en person att examinationsformerna varit 
lämpliga och att arbetsbelastningen varit rimlig. Dessutom anser 
alla utom 2 personer att kursen som helhet varit ganska eller 
mycket bra. 
I de synpunkter som lämnats på enkätens fritextfrågor 
framkommer en del kritik på enskilda aspekter av kursen, men 
samtidigt är det många studenter som framför positiv feedback 
gällande läraren och kursens upplägg och genomförande. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 

 

Ingen annan utvärdering har genomförts. 

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

För få studenter har lämnat feedback på kursen för att föranleda 
förändringar av kursupplägget. Dessutom fick kursen positiv 
feedback vid föregående kurstillfälle, då kursupplägget var mycket 
likartat och även läraren var densamma. Kursen kan därför 
genomföras på liknande sätt nästa gång. 

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. (Kursrapporten 
ska normalt också sändas till programansvarig, men i detta fall är 
det programansvarig som är kursansvarig och författare till 
kursrapporten.) 

- till nästkommande grupp 
studenter 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget. 

Övrigt 
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