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Kursfakta 
Kursens namn 
 

11AR10 Arbetsrätt 15 p  

Program 
 

Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3 - vecka 12, VT 2017 

Antal registrerade studenter  
 

47 

Antal studenter som svarat 
 

31 (65 %) 

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

Denna kurs gavs för första gången vårterminen 2016 med ny, 
externt inlånad lärare från Jönköping university, ny kurslitteratur 
och nytt kursupplägg, och det kan konstateras att kursen drabbats 
av en del ”barnsjukdomar”. Även när kursen nu ges för andra 
gången så framkommer en del kritik, trots vissa förändringar av 
kursupplägget jämfört med föregående år. Den främsta kritiken 
gäller dock det faktum att tentamensresultatet blev kraftigt 
försenat p.g.a. sjukdom och hög arbetsbörda för den inlånade 
externa läraren. Som en följd av det försenade 
tentamensresultatet fick sedan omtentamen flyttas fram i tid, 
vilket ledde till ytterligare olägenheter för studenterna (bl.a. 
kollission med en annan tenta). Även resultaten från övriga 
examinationer på kursen har kommit senare än vad studenterna är 
vana vid. En annan kritikpunkt som framkommer gäller 
omfattningen på rättsfallsuppgiften, där en del studenter anser att 
det hade varit lagom med 5 rättsfall att analysera istället för 10. 
 
I de synpunkter som lämnats på fritextfrågor på enkäten i 
Pingpong är det många studenter som framför positiv feedback på 
kursens upplägg och genomförande, även om en del kritik också 
framkommer på enskilda aspekter av kursen, exempelvis att det 
var en svår och omfattande tentamen med alltför lång skrivtid (5 
timmars salstentamen). Vissa har inte uppskattat det 
problembaserade upplägg som präglat föreläsningarna, medan 
andra tycker att detta var mycket lärorikt. Trots en del 
kritikpunkter så förefaller dock de flesta kursdeltagarna på det hela 
taget vara relativt nöjda med kursen, som av många karaktäriseras 
som lärorik, nyttig och rolig.  84 % av de svarande anser också att 
kursen som helhet var ganska eller mycket bra, 81 % anser att 
seminarierna var ganska eller mycket bra, 91 % anser att 
föreläsningarna var ganska eller mycket bra och 97 % anser att 
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läraren var ganska eller mycket bra. 
Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 

 

Studenterna har även per telefon och mail till kursansvarig och 
programansvarig framfört kritik gällande det sena 
tentamensresultatet, varvid dialog förts med den inlånade läraren 
och andra kontaktpersoner vid Jönköping university angående 
vikten av att hålla rättningstiderna. 

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

Den främsta kritikpunkten från studenterna handlar om att 
rättningstiderna varit orimligt långa. Detta har berott på sjukdom 
och hög arbetsbelastning hos den inlånade externa läraren, men 
åtgärder bör vidtas för att så långt möjligt försäkra sig om att detta 
inte återupprepas. Högskolans riktlinjer om max 15 arbetsdagar för 
rättning måste hållas i framtiden. 

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

just avslutat kursen 
 

Kursrapport skickas till programansvarig, och läggs också ut på 
Kurs- och programtorget. 

- till nästkommande grupp 
studenter 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget. 

Övrigt 
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