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Kursfakta 
Kursens namn 
 

11AR10 Arbetsrätt 15 hp  

Program 
 

Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3 - vecka 12, VT 2018 

Antal registrerade studenter  
 

60 

Antal studenter som svarat 
 

40 (66 %) 

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

Kursen gavs denna termin med nya, externt inlånade lärare och 
med delvis ny litteratur och ändrat kursupplägg med betydande 
distansinslag, och det kan konstateras att kursen drabbats av en 
hel del ”barnsjukdomar”. Många av de som besvarat 
pingpongenkäten anger att undervisningsformerna i ganska eller 
mycket liten utsträckning varit till hjälp för deras lärande, och det 
är också många som är missnöjda med fördelningen mellan olika 
undervisningsformer.  En stor andel av de svarande är även 
missnöjda med föreläsningarna och seminarierna, och även med 
informationen om kursupplägget, och  en del anger att de bara i 
liten utsträckning uppnått kursens mål.  
 
När det däremot gäller det egna ansvaret så anger samtliga 
svarande att de engagerat sig i ganska eller mycket stor 
utsträckning för sitt eget lärande, och majoriteten av de svarande 
anger att det varit en rimlig arbetsbelastning i förhållande till 
kurspoängen. Majoriteten anser också att examinationsformerna 
varit lämpliga för att mäta om de uppnått kursmålen, och att 
kurslitteraturen varit till hjälp för deras lärande i ganska eller  
mycket stor utsträckning. Nästan alla anger också att de i ganska 
eller mycket stor omfattning har läst kurslitteraturen. 
 
I fritextsvaren är det många som ger uttryck för missnöje och 
upprörda känslor. Bidragande orsaker till att studenterna upplevt 
oro och frustration under kursens gång är bl.a. ett inställt 
seminarium p.g.a. sjukdom samt problem med tekniken vid 
livestreamade föreläsningar. Vissa menar också att lärarna inte 
varit tillräckligt engagerade och tillgängliga.   
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Intrycket är att det fr.a. är kursupplägget med det omfattande 
distansinslaget som studenterna är mest missnöjda med, särskilt 
som kursen innefattar introduktionen av ett helt nytt ämne 
(juridik). Många uppfattar också att denna kurs är ett särskilt 
viktigt inslag under utbildningen som ska ge dem väldigt konkreta 
och handfasta kunskaper och färdigheter som de direkt kommer 
förväntas tillämpa i arbetslivet, och de har därför förmodligen haft 
särskilt höga förväntningar på just denna kurs. 
 
Det ska också noteras att det i fritextsvaren även framförs en del 
beröm och positiv feedback, bl.a. gällande lärarnas kompetens. En 
del uttrycker också tillfredsställelse med de inspelade 
föreläsningarna, som varit nyttiga att se om på nytt, och som var 
särskilt uppskattade av studenter som av olika skäl haft svårigheter 
att närvara på plats på högskolan. 
  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 

Studenterna har även vid programrådet samt per telefon och mail 
till kursansvarig och programansvarig framfört liknande kritik som 
framförs i pingpongenkäten. Dialog har därefter förts med de 
inlånade lärarna, som då på olika sätt har försökt möta kritik och 
önskemål med olika åtgärder, såsom extra bandade föreläsningar, 
instuderingsfrågor, övningstentor och annat skriftligt 
extramaterial.  

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 
distansupplägget upplevts som otillfredsställande. Om kursen 
skulle ges igen med distansinslag så bör åtgärder vidtas för att så 
långt som möjligt förebygga att kommande studenter upplever 
samma oro och frustration. 

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

just avslutat kursen 
 

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

- till nästkommande grupp 
studenter 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget. 

Övrigt 
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