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Kurskod:  AT1040 
Termin:  VT  2020 
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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.  
 



 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 
 

 
Kursrapport 
Arbetsmarknadskunskap med 
personaladministration I. Moment 2. 
Arbetsmarknadsekonomi: En introduktion.  
 
Kurskod:  AT1040 moment 2.  
Termin:  VT 20 
Kursansvariga lärare: Charlotta Boström 
Datum: 2020-04-17 
 
Utlagd undervisningstid 
Totalt 53 timmar.  Undervisningstiden är fördelad över 11 föreläsningar, 4*3 
seminarier i grupper  
 
Examinationer 
Momentet examineras genom en salskrivning. På grund av spridningen av 
Corona-viruset genomfördes denna tentamen som en hemtentamen med en 
skrivtid om 4 timmar. 
 
Genomströmning  
139 studenter var registrerade på AKPA 1 denna termin (varav ett mindre antal 
var omregistrerade). 96 studenter skrev ordinarie tentamen på detta moment 
och av dem var 85.4 % godkända med lägst betyget E. 

 
Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra kurstillfället 
Momentet har samma innehåll som under HT-19. Charlotta Boström har tagit 
över samtlig undervisning samt allt kursansvar. Kursen delades tidigare med 
Emma von Essen. 
 
Sammanfattning av kursutvärderingen  
Antal respondenter: 133 
Antal svar: 41 
Svarsfrekvens: 30,83 % 
 
95 % av respondenterna uppger att de överlag är nöjda (instämmer till 
instämmer helt) med kursen. Respondenterna uppgav också överlag att 



ämnesinnehållet var relevant och undervisningen gav goda förutsättningar för 
att de skulle uppnå de förväntade studieresultaten.   
 
Kursens styrkor enligt studenterna  
Studenterna har i fri text fått besvara frågan ”Vad var bra med kursen?”. Utifrån 
dessa svar kan utläsas att studenterna varit väldigt nöjda med föreläsningarna 
och kursmaterialet men framför allt det pedagogiska angreppssättet som bl.a. 
inkluderar många intuitiva exempel under föreläsningarna Studenterna verkar 
också överlag nöjda med läraren som undervisat på momentet. Givet de 
restriktioner som påförts universiteten med anledning av pågående 
smittspridning av Corona-viruset uppger studenterna också att de varit nöjda 
med hanteringen av detta från AKPAs sida.  
 
Kursens svagheter enligt studenterna 
Studenterna har i fri text fått besvara frågan ”Vad föreslår du för förändringar?”.  
Utifrån dessa svar kan utläsas att studenterna önskar vissa förändringar i 
schemaläggningen då det denna termin blev väldigt tätt mellan föreläsningarna 
framför allt i kursens början. 
De studenter som läser A&A-programmet har läst en grundkurs i 
nationalekonomi innan de läser AKPA 1. Dessa studenter kommer under AKPA 1 
repetera kunskaper de redan förvärvat på grundkursen i nationalekonomi. Dessa 
studenter önskar stuva om i programmet så att man läser AKPA 1 innan 
grundkursen i nationalekonomi. 
Seminarieserien behövs också ses över enligt studenterna. De önskar mer 
diskussion samt att få diskutera i smågrupper under seminarierna innan svar på 
uppgifter gås igenom. 
 
Lärarens analys av kursens genomförande 
Överlag har kursen ett bra upplägg. Studenterna har varierande bakgrund och 
varierande förkunskaper vilket gör att det kan vara svårt att hitta en nivå som 
passar majoriteten men som samtidigt gör att de som redan har goda 
förkunskaper i nationalekonomi finner kursen givande och utmanande. Under 
föreläsningarna har jag dock fått positiv feedback från ett antal studenter och 
detta samstämmer med resultaten av kursutvärderingen.   
 
Inget på momentet är obligatoriskt. Som lärare har jag noterat ett visst bortfall 
under föreläsningarna vilket sannolikt borde kunna förklaras med att studenter 
från A&A-programmet tycker att kursen innehåller mycket repetition från 
grundkursen i nationalekonomi. Eventuellt bidrog också föreläsningsmängden 
under de första veckorna till ett bortfall då en del studenter arbetar parallellt 
med studierna. Många av dessa föreläsningar genomfördes också i sal D416, en 
sal där det är väldigt svårt att som lärare få kontakt med studenterna vilket kan 
vara demotiverande för närvaron. 
 
På seminarierna har vi haft ca 80 aktiva studenter. Denna termin var 
studenterna inte självmant lika aktiva som föregående termin och jag upplever 
att dessa seminarier mer fick karaktär av föreläsningar än seminarier med aktivt 
studentdeltagande.  
  



Mängden undervisning är tämligen hög men känns rimlig med tanke på 
kursinnehållet och den varierande bakgrunden hos studenterna.  Dock var det 
många föreläsningar bokade första veckorna vilket var krävande för samtliga. 
 
Slutsatser samt förslag till förändring 
Givet de varierande förkunskaperna ligger kursen nu på en ganska rimlig nivå. 
Det borde dock finnas möjlighet att utöka kopplingen till empiri och forskning 
vilket jag tror skulle vara väldigt uppskattat hos studenterna och göra 
kopplingen till policyrelevansen i ämnet tydligare. 
 
Redan under HT-19 fördes diskussioner om att ändra formen på seminarierna 
från lärarledda seminarier mot något som skulle kunna liknas vid en 
”räknestuga” där studenterna får tid att diskutera uppgifterna innan en eventuell 
genomgång. Som lärare ser jag ett stort behov av en dylik förändring och det är 
också önskat från studenternas håll.   
 
En annan möjlig förändring kan vara att ändra ordningen på kurserna inom 
A&A-programmet för att denna kurs ska vara mer givande för dessa studenter.  
Merparten av studenterna på AKPA 1 har dock inte några förkunskaper i 
nationalekonomi och för dessa är det nödvändigt att gå igenom grundläggande 
begrepp och teorier. 
 
Om möjligt bör undervisning i sal D416 och liknande salar undvikas åtminstone 
de första föreläsningarna på kursen.  
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Kurskod:		AT1040		
Termin:		Vårterminen	2020	
Kursansvarig	lärare:	Erik	Bihagen	
	
	
	 	



	
• Utlagd	undervisningstid	

Kursen	bedrevs	på	distans	p.g.a.	Coronapandemin	och	övergången	till	
distansundervisning	skedde	successivt	under	kursens	gång	på	det	sätt	att	
planeringen	inte	var	helt	färdig	från	början.	Totalt	sett	lades	14	(6	av	Erik,	
5	av	Sofia	Arvegård	och	3	gästföreläsningar)	inspelade	föreläsningar	ut	
och	11	möten	med	studenter	genomfördes	(3	med	Erik,	3	med	Erik	och	
gästföreläsare	och	5	med	Sofia).		
	
Det	var	glädjande	att	alla	gästföreläsare	kunde	ställa	upp	trots	
övergången	till	distansundervisning.		
	

• Examinationer	
Kursen	examinerades	enbart	genom	hemtentamen.	Ett	obligatoriskt	
seminarium	ställdes	in	och	examinerades	istället	som	en	fråga	på	
hemtentamen	vilken	gav	godkänt/icke	godkänt.	
		

• Genomströmning		
Registrerade:	156	
Examinerade	vid	första	hemtentamen:	89	(7	underkända)	
Examinerade	vid	andra	hemtentamen:	x	(x	underkända)	
	

• Beskrivning	av	eventuella	förändringar	sedan	förra	
kurstillfället	
De	två	delarna	av	kursen	är	nu	integrerade,	hemtentamen	sker	i	slutet	av	
kursen,	delen	om	ledarskap	och	sociala	relationer	är	nedkortad	till	en	
vecka;	denna	del	har	nu	litteratur	i	form	av	två	tidskriftsartiklar.	
	
Sedan	har	vi	förstås	övergången	till	distansundervisning	som	förändrade	
all	undervisning	på	kursen.	
	

• Sammanfattning	av	kursutvärderingen		
Om	vi	utgår	från	att	kursen	hade	95	aktiva	studenter	(utifrån	första	
examinationen	ihop	med	att	några	inte	skrev	första	tentamen)	är	
svarsfrekvensen	33%	(31	svarande).	En	person	utgör	drygt	3	%	av	de	
svarande.	Det	är	svårt	att	bedöma	om	svaren	är	generella	för	hela	
studentgruppen.	
	
Sammanfattningsvis	är	studenterna	nöjda	med	kursen	i	helhet.	Utifrån	de	
öppna	svaren	framgår	det	att	detta	gäller	speciellt	för	undervisningen	om	
ledarskap	och	sociala	relationer.	
	

	 	



• Kursens	styrkor	enligt	studenterna		
En	del	visar	uppskattning	för	föreläsningarna	(speciellt	på	delen	om	
ledarskap	och	sociala	relationer).	Även	innehållet	generellt	uppskattas	
samt	vår	förmåga	att	ställa	om	till	distansundervisning	omnämns	positivt.	
	

• Kursens	svagheter	enligt	studenterna	
Någon/några	vill	se	mer	av	seminarium/diskussion/instuderingsfrågor.		
	

• Lärarnas	analys	av	kursens	genomförande	
Då	det	gäller	kursen	i	helhet	är	min	uppfattning	att	kursen	fungerar	bra.	
Tentamensresultaten	var	relativt	starka,	om	än	varierande,	under	denna	
termin	och	studenterna	kunde	tillämpa	teorier	på	praktiska	exempel.	
Närvaron	på	mötena	på	Zoom	skulle	kunna	vara	betydligt	högre	och	vi	
skulle	uppskatta	om	fler	använde	sin	kamera	på	Zoom-möten.	
	

• Slutsatser	samt	förslag	till	förändring	
Min	bedömning	är	att	lärandemålen	är	uppfyllda	för	de	allra	flesta	
studenter	på	kursen.	Då	mycket	ändrades	till	denna	termin	på	kursen,	
även	utan	övergång	till	distansundervisning,	kommer	det	mesta	förbli	sig	
likt	till	nästa	termin	då	det	gäller	kursinnehållet.	Många	av	dessa	
förändringar	uppfattar	jag	som	kursansvarig	som	lyckade	och	det	
framstår	som	att	kursen	uppfattas	som	betydligt	mer	sammanhållen	än	
tidigare.	Vi	kommer	att	försöka	oss	på	att	genomföra	seminariet	nästa	
termin	som	ställdes	in	denna	termin	då	det	är	önskvärt	med	mer	tillfällen	
för	diskussion	om	organisationsteori.	Det	vore	ju	också	bra	om	pandemin	
gav	med	sig	så	att	vi	kunde	gå	över	till	vanlig	undervisning	igen.	
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Kursrapport 

Moment 4 - Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet 
 
 
 
Kurskod: AT1040GKM4 
Termin: VT20 
Kursanvarig lärare: Karin Edmark 
 
 
 

• Utlagd undervisningstid 
Föreläsningar: 21 timmar. 
Seminarier: 2 övningsseminarier a 2 timmar (fördelat på 3 grupper) samt 
1 seminarium a 2 timmar med studentpresentationer (fördelat på 4 
grupper). 
Frågestund: 7 timmar fördelat på 5 tillfällen. 
 

• Examinationer 
Ordinarie tentamen: 8 juni 2020, omtentamen: 20/8 2020. 
 

• Genomströmning (Antal registrerade; Antal examinerade; Antal 
godkända) 
Registrerade: 138 
Examinerade: 94  
Godkända: 88 

 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
P g a covid-19 gavs kursen digitalt. Föreläsningarna gavs i form av filmer 
eller digitala föreläsningar (Zoom), och frågestunder, seminarier 
genomfördes digitalt via Zoom. Tentamen genomfördes i form av en 
hemtentamen istället för den ordinarie salstentan. P g a covid-19 utgick 
en av gästföreläsningarna. 
 

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



Antal svarande kursvärderingen: 33 personer av 135 => svarsfrekvens 
24%. 
De flesta svarar att de överlag är nöjda med kursen. De flesta svara också 
att ämnesinnehållet var relevant för att uppnå de förväntade 
studieresultaten, samt att undervisningen gav goda förutsättningar att 
göra det. De flesta tyckte också att examinationen prövade hur väl de 
uppnått de förväntade studieresultaten. 
 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
Flera studenter anger att föreläsningarna har fungerat väl och varit 
tydliga, och några nämner också seminarierna. Flera anger att ämnet var 
intressant. 
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Ett par studenter anger att tentan var rörig och otydlig, och någon 
efterfrågade tydligare information i Athena. Dessutom angavs olika 
förbättringsförslag för den digitala undervisningen, bl a att ha fler 
interaktiva moment.  
 

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
Min analys är att kursen överlag fungerade väl, och att övergången till 
digital undervisning gick bra. Jag tycker själv att det var en fördel att spela 
in filmer av föreläsningsmaterialet, för jag tror att det underlättade för 
studenterna att kunna gå tillbaka och lyssna på dem. Seminarierna 
fungerade OK, men här tror jag det finns möjligheter till förbättring av det 
digitala formatet. 
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Min slutsats är att kursen överlag fungerade väl.  
Förslag till förändringar: Jag kommer att fundera på hur seminarier och 
andra moment kan göras bättre och mer interaktiva i digital form. 
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