Kursrapport
20182 HS120B dk1 Arbetsrätt och 20182 HS120B dk2 Arbetsrätt

Kursutvärderingsfrågorna skickades till 139 resp 137 studenter, och vi fick svar från 49 respektive 36
studenter.

Överlag är det mycket positiva resultat som rapporteras; generellt får de olika frågorna om kursmål,
kursupplägg, inlämningsövningar, undervisningsformer värden på 5.0 (av 6) eller däröver. Det som
finns dock problem, som t.ex. att Canvas ibland upplevs som svåröverskådligt och att diskussionerna
mellan studenterna bara engagerat en begränsad grupp student. Många önskar också en mer
utvecklad feed back från lärare på t.ex. inlämningsuppgifter.

Vi kan konstatera att det var första gången Canvas användes och att en del av problemen berodde på
lärarnas ovana och att det blev bättre, vilket också studenterna noterade. Men som lärare upplever
vi ändå att Canvas borde kunna förbättras både för att underlätta vårt och studenternas arbete.
Vi kommer nästa kurs att arbeta ytterligare med att försöka involvera fler studenter i diskussionerna,
bl.a. genom att införa ett obligatoriskt moment om diskussionsmedverkan. I övrigt hoppas vi att vi
kan få feed back från studenter om intressanta frågor som kan lyftas i grupperna.

När det gäller feed back på inlämningsuppgifterna gavs relativt utförliga generella kommentarer,
men förmodligen är det de individuella kommentarerna som upplevts som inte fullt tillräckliga. Det
är en svår fråga för oss, vi arbetar med att försöka fånga upp synpunkter som är gemensamma för
många studenter i de generella kommentarerna. De individuella kommentarerna är kortfattade och
vi kan försöka utveckla dem något, men det är inte möjligt att ge fullständiga individuella
kommentarer, tyvärr.
Ett särskilt problem är studentinflytandet som får låga 3,7 resp 3,8. Det är ett problem med
distanskurser, men hoppas att vi kan följa upp detta och förbättra också detta område.
Forskningsanknytningen bedöms också lågt, vilket är något förvånande då kursen har en koppling till
aktuell arbetsrättslig forskning i framför allt föreläsningar. Det är möjligt vi kan erbjuda en tydligare
koppling genom t.ex. artiklar m.m.
Enligt vår uppfattning är detta en god kurs med engagerade studenter och vi är mycket glada att
kunna erbjuda denna kurs till studenter från hela landet, med olika bakgrund och olika syften med
sina studier!

