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• Utlagd undervisningstid 
Totalt har undervisning skett med 53 timmar. Av dem har 28 timmar 
utgjort seminarieundervisning. Seminarieundervisningen har 
genomförts i fyra grupper. 
 

• Examinationer 
Examination har skett genom salstententamen och obligatorisk 
närvaro vid seminarierna. Vid frånvaro har studenterna ålagts 
skriftligt kompletteringsuppgift. 
 

• Genomströmning  
Antal registrerade: 132 Studenter 
Antal examinerade: 88 studenter lämnande in ordinarie tentamen. 
Av dem underkändes 6 stycken. 15 studenter gjorde omtentamen.  

 
• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 

kurstillfället 
Delvis nytt material har lagts till för att återspegla de förändringar 
som skett i medbestämmandelagen. 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
 



Moment har utvärderats efter det att studenterna skrivit tentan. 
Antalet respondenter var 132 och 47 svarande vilket ger en 
svarsfrekvens på 35,61 %. Därutöver har ett kursråd genomförts med 
studeranderepresentanter. 
 
Av utvärdering framgår att studenterna överlag var nöjda med 
kursen och en majoritet anser att den motsvarar deras förväntningar- 
 
Vid det kursråd som genomfördes framfördes synpunkten tiden för 
seminarierna kunde rotera och att studenterna även kunde få välja 
grupper själva.  

  
 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
Flertalet uppger att arbetet i basgrupperna fungerat bra. Studenterna 
anger att upplägget med seminarium och föreläsningar fungerar bra 
och att rättsfallskompendiet ger konkreta exempel.  
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Vissa studenter efterlysta klarare svar på seminarierna och en 
tydligare progression i seminarieuppgifterna. Några ansåg att tentan 
var krävande. 

 
• Lärarnas analys av kursens genomförande 

Kursen har löpt på utan större missöden. Viss nervositet har kunnat 
anats då mer tidigare tentor än tidigare efterfrågas. Utöver det har 
närvaron på föreläsningar och seminarier varit god.  
 
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
 
Det framstår som det finns ett behov av revision av vissa 
seminarieuppgifter och så kommer också att ske. Vidare ska även 
någon form av introducerande föreläsning tas fram som hjälper 
studenterna att navigera i det rättsliga materialet.  
 


