
 

 
 

AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD  
Rutin för kursutvärdering, Bilaga 1 

Dnr: 211-18 
 

  Sida 1 av 2 

Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Arbetsrätt 

Ladokkod: 
11AR10 

Antal högskolepoäng: 
15 

Period (ex P1 2018): 
P3 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
37 % har besvarat pingpongenkäten, vilket motsvarar 21 av de totalt 56 studenter som är registrerade 
på kursens pingpongsida. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Den 10 juni 2019 var 52 av de totalt 57 registrerade studenterna på kursen godkända, vilket 
motsvarar 91 %. Av dessa fick 11 % (6 personer) betyget VG. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
På frågan ” Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande” svarar 95 % ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”. 
På frågan ” Examinationsformerna har varit till stöd för mitt lärande” svarar 95 % ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Kurslitteraturen är forskningsanknuten. 
 
På frågan ” Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde” svarar 76 % 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
På frågan ”Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursens innehåll” svarar 76 % ”stämmer 
helt” eller ”stämmer ganska bra”. 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Lärarresurserna har använts till föreläsningar, seminarier, handledning och examination. 
 
På frågan ” Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till stöd för mitt lärande” svarar 100 % 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Svarsfrekvensen på enkäten är låg (37 %) trots påminnelser. Av de som besvarat enkäten har dock 
ganska många lämnat fylliga fritextsvar. Dessa kommentarer domineras av mycket positiv feedback 
på kursens upplägg och genomförande. 

Eventuella förslag till förändringar 
Mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen och de övervägande positiva synpunkterna från studenterna så 
finns det ingenting i pingpongenkäten som motiverar förändringar av kursupplägget. 
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