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• Utlagd undervisningstid 
Totalt har undervisning skett med 28 timmar. Av dem har 14 timmar 
utgjort seminarieundervisning. Samtlig undervisning har 
genomförts via zoom. 
 

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

• Genomströmning  
Antal registrerade: 34 Studenter 
Antal examinerade: 28 studenter lämnande in ordinarie tentamen. 
Av dem underkändes 4 stycken. 2 studenter gjorde omtentamen.  
 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
 
Momentet har utvärderats efter det att studenterna skrivit tentan. 
Antalet respondenter var 8 och av 34 studenter vilket ger en 
svarsfrekvens på 24 %.  
 
Av utvärdering framgår att studenterna överlag var nöjda eller 
mycket nöjda med kursen och att en majoritet anser att den 
motsvarar deras förväntningar. 



 
Kursen bestod av live-föreläsningar på zoom samt 
seminarieundervisning som också den genomfördes på zoom.  

 
• Kursens styrkor enligt studenterna  

Studenterna lyfter särskilt fram att seminarierna varit givande och 
att de gett en bredare förståelse för hur olika rättskällor styr 
arbetsmarknaden.  Flera anger att live-föreläsningarna bidrog till en 
ökad gemenskap.  
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Att studenterna deltagande vid seminarierna varierade och det fanns 
oklarheter gällande kompletteringar vid frånvaro.  

 
• Lärarnas analys av kursens genomförande 

Det var första gången kursen genomfördes och kursen fungerade 
som en helhet väl. Tyngdpunkten var på seminarieundervisningen 
och uppgifterna innefattade en viss progression då de tog avstamp i 
sådant som var bekant från tidigare kurser för att därefter gå vidare 
till andra områden. Zoom är inte optimalt för seminarieundervisning 
men det fungerande tillfredställande då studenterna var vana sedan 
tidigare. Vissa svårigheter finns gällande hur ordet fördelas mellan 
basgruppernas olika medlemmar.  
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Vissa förändringar av ordningen på seminarierna samt krav på 
påslagen kamera vid seminarier för att få en tydligare känsla av att 
samtliga deltar på seminariet.  


