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• Utlagd undervisningstid 
Totalt har undervisning skett med 58 timmar. Av dem har 28 timmar 
utgjort seminarieundervisning. Seminarieundervisningen har 
genomförts i fyra grupper. 
 

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

• Genomströmning  
Antal registrerade: 145 Studenter 
Antal examinerade: 97 studenter lämnande in ordinarie tentamen. 
Av dem underkändes 2 stycken. 6 studenter gjorde omtentamen.  

 
• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 

kurstillfället 
Tillskillnad mot föregående termin genomfördes seminarie-
undervisningen i fyra grupper istället för tre för att möta de ökade 
antalet studenter som går kursen.  
 

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



Moment har utvärderats vid två tillfällen vid första tillfället var 
antalet svarande 20 och det andra tillfället var antalet svarande 19. 
Utöver det har ansvarig lärare genomfört ett kursråd med de tre 
studeranderepresentanterna under kursen.  
 
Av de skriftliga utvärderingarna framgår att studenterna i huvudsak 
var nöjda med kursen. 9 av 10 av de svarande anger de nöjda eller 
mycket nöjda med kursen och detsamma gäller frågan om 
ämnesinnehållet var relevant för att uppnå kursmålen. Flertalet 
studenter är  mycket nöjda med seminarieundervisningen.   
 
Vid det kursråd som genomfördes framfördes att studenterna gärna 
ville ha tillgång till quiz mellan föreläsningarna och även att läraren 
sammanfattade slutsatserna vid seminarierna. 

  
 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
Studenterna uppger att kursen varit intressant och bidragit till ett 
ökat intresse för rättsliga frågor. Det var vidare positivt med en 
kunnig och engagerad lärare. Flera uppger att seminarierna varit 
givande. Det upplevdes som bra med quiz och att läraren var snabb 
med att besvara frågor per mejl.   
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Föreläsningarna var i längsta laget och det hade funnits ett behov av 
sammanfattningar. Vidare kunde power-point bilderna vara fylligare 
och att språket vid föreläsningarna ibland var på en för hög juridisk 
nivå. Ett fåtal studenter har påtalat att tentamen var svår. 

 
• Lärarnas analys av kursens genomförande 

Kursen genomfördes med en intresserad och motiverad 
studentgrupp. Schemat var inte optimalt då det blev flera långa 
föreläsningspass som var informationsspäckade. Vidare hade ett 
antal lagändringar skett den 1 augusti 2019 som delvis ändrat 
rättsläget och gjort visst material som ingår i  kursen mindre 
relevant.  

 
• Slutsatser samt förslag till förändring 

Studenterna är genomgående nöjda med upplägget på kursen och av 
vad som framgår av den rapporterade arbetsbördan framstår den som 
väl avpassad. Läraren kommer att arbeta för att förbättra 
föreläsningsbilderna så att de blir tydligare.  
Utöver det kommer att nytt rättsfallskompendium att tas fram som 
återspeglar rättsläget efter 1 augusti 2019. 
 



Vi överväger införandet av ett ytterligare undervisningsmoment i 
mindre grupp som kan komplettera föreläsningar och seminarier och 
vara inriktat mot rättsfall och/eller rättsvetenskapliga artiklar.  



	
Institutet	för	social	forskning	
Enheten	för	arbetsmarknadskunskap	
	

	
Kursrapport	
Arbetsmarknadskunskap	med	
personaladministration	I.	Moment	2.	
Arbetsmarknadsekonomi:	En	introduktion.		
	
Kurskod:		AT1040	moment	2.		
Termin:		HT	19	
Kursansvariga	lärare:	Charlotta	Boström	och	Emma	von	Essen	
Författare:	Charlotta	Boström	
Datum:	2019-11-25	
	
Utlagd	undervisningstid	
Totalt	58	timmar.		Undervisningstiden	är	fördelad	över	12	föreläsningar,	4*3	
seminarier	i	grupper	samt	2	timmars	öppen	mottagningstid.	
	
Examinationer	
Momentet	examineras	genom	en	salsskrivning.			
	
Genomströmning		
145	studenter	var	registrerade	på	kursen.	93	studenter	skrev	ordinarie	
salsskrivning	och	av	dem	var	78.5	%	godkända	med	lägst	betyget	E.	

	
Beskrivning	av	eventuella	förändringar	sedan	förra	kurstillfället	
Momentet	har	samma	innehåll	som	under	VT-19.	Charlotta	Boström	har	dock	
tillträtt	som	lärare	på	momentet	sedan	dess.	Emma	von	Essen	kvarstår	som	
lärare	sedan	VT-19.	
	
Sammanfattning	av	kursutvärderingen		
Momentet	utvärderas	vid	två	tillfällen.	Det	första	tillfället	skall	ligga	halvvägs	in	i	
momentet.	Det	andra	tillfället	är	den	utvärdering	som	påbjuds	av	Stockholms	
Universitet	och	som	läggs	ut	efter	momentets	slut.	
	
Utvärdering	1.		Antal	svar:	5	Svarsfrekvens:	5,4%	beräknad	som	andel	av	antalet	
tentander.	



Den	låga	svarsfrekvensen	gör	att	svaren	inte	nödvändigtvis	är	representativt	för	
samtliga	studenter	som	närvarar	på	föreläsningarna.	Omdömet	är	dock	gott.	
Studenterna	anger	att	de	är	nöjda	med	föreläsningarna	och	seminarierna.			
	
Utvärdering	2.	Antal	svar:	29	Svarsfrekvens:		31,2%	beräknad	som	andel	av	
antalet	tentander.	
Över	50	%	av	de	som	svarat	instämmer	helt	med	påstående	att	de	är	nöjda	med	
momentet	och	likaså	att	momentets	ämnesinnehåll	är	relevant	för	att	kunna	
uppnå	de	förväntade	studieresultaten.	Majoriteten	anger	också	att	
föreläsningarnas	innehåll	ger	dem	goda	förutsättningar	för	att	uppnå	de	
förväntade	studieresultaten	och	att	examinationen	prövade	detta	väl.		
Drygt	3%	anger	att	de	är	mindre	nöjda	i	ovanstående	frågor.	
Uppskattningsvis	har	studenterna	lagt	i	snitt	25-30	timmar	per	vecka	på	
självstudier	och	föreläsningar.	Det	faktum	att	studenterna	på	detta	moment	har	
varierande	nivå	på	förkunskaper	i	exempelvis	matematik	och	nationalekonomi	
reflekteras	i	det	antal	timmar	de	anger	att	de	lagt	ner	på	självstudier	och	i	deras	
fritextsvar.	Variationsbredden	är	stor,	mellan	15	och	55	timmar.	
	
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	det	pedagogiska	
angreppssättet	som	inkluderar	många	intuitiva	exempel	och	upprepning	av	
begrepp	och	matematiskt	svårare	innehåll.	De	studenter	som	inte	tidigare	läst	
nationalekonomi	verkar	ha	uppskattat	detta	särskilt	väl.	Studenterna	verkar	
också	överlag	nöjda	med	de	lärare	som	undervisat	på	momentet.	
	
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	bättre	lokaler	och	vissa	
förändringar	i	schemaläggningen.	Studenterna	önskar	större	salar	till	
gruppundervisningen.	Dessutom	önskar	de	också	mer	tid	mellan	sista	
föreläsningen	och	tentamen.	I	år	var	detta	utrymme	väldigt	litet	och	
salsskrivningen	låg	dessutom	på	en	söndag	förmiddag.		
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.	En	
A&A-student	var	missnöjd	över	detta	och	en	annan	A&A-student	önskade	att	
kurserna	inom	A&A	skulle	stuvas	om	så	att	man	läser	AKPA	1	innan	grundkursen	
i	nationalekonomi.	
	
Lärarnas	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.		Vi	har	
dock	under	föreläsningarna	fått	väldigt	positiv	feedback	från	många	studenter	
och	detta	samstämmer	med	resultaten	av	kursutvärderingen.		
Det	har	förekommit	smärre	problem	med	att	vi	inte	haft	salar	som	passar	
undervisningen	då	de	antingen	varit	för	små	för	gruppundervisningen	eller	haft	
teknik	som	inte	varit	fullt	duglig	för	våra	ändamål.	Till	exempel	har	
dokumentkameran	i	en	sal	varit	väldigt	dålig.		



Undervisningsmängden	för	studenterna	ligger	i	snitt	på	4	undervisningstillfällen	
à	2-3	h/tillfälle	i	veckan	under	4	veckor.	Inget	är	obligatoriskt	men	vi	har	haft	
god	närvaro:	Vi	har	haft	ca	90	aktiva	studenter	på	seminarierna.	Drygt	90	
studenter	tenterade.	Mängden	undervisning	är	tämligen	hög	men	känns	rimlig	
med	tanke	på	kursinnehållet	och	att	en	del	studenter	inte	sökt	sig	till	
nationalekonomin	självmant:	Ett	flertal	studenter	upplever	den	matematiska	
grunden	som	svår.	Vi	lägger	därför	stort	fokus	på	intuitiva	exempel	och	
upprepning	vilket	tarvar	undervisningstid.		
	

Slutsatser	samt	förslag	till	förändring	
En	möjlig	åtgärd	kan	vara	att	ändra	ordningen	på	kurserna	inom	A&A.	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.	
Vi	lärare	kan	vara	mer	proaktiva	och	försöka	boka	om	till	salar	som	passar	
undervisningen	bättre	om	vi	på	förhand	vet	vilka	salar	som	inte	passar	väl.		Vi	
har	haft	oturen	att	boka	för	små	seminarierum	emellanåt	och	det	har	bitvis	varit	
problem	med	tekniken	i	de	större	föreläsningssalarna.	
Eventuellt	bör	vi	lägga	mer	tid	på	att	gå	igenom	grundläggande	matematiska	
begrepp	som	kurva	och	lutning.		
	
	
	
	



 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 

 
Kursrapport 

AKPA I, delkurs 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurskod:  AT1040  
Termin:  Höstterminen 2019 
Kursansvarig lärare: Erik Bihagen 
 
 
  



 

• Utlagd undervisningstid 
Kursen är i formen av två block; ett om organisationsteori med fokus på 
arbetsorganisationer och ett om gruppdynamik och ledarskap. 
I första blocket ges sex föreläsningar och tre seminarier. På de två första 
seminarierna är en chef med personalansvar från Nya Karolinska 
sjukhuset samt en HR-chef från Scania inbjudna. Bägge 
arbetsorganisationerna är intressanta utifrån organisationsteoretiska 
perspektiv och ger utrymme för diskussion. Det tredje seminariet är en 
övning i att tillämpa organisationsteori samt svara på 
hemtentamensfrågor. 
I andra blocket ges fem heldagsföreläsningar och två seminarier i 
delgrupper. 
I första blocket undervisar Erik Bihagen och i andra blocket Sofia 
Arvegård. 
 

• Examinationer 
Kursen examineras genom hemtentamen på block ett och obligatorisk 
närvaro på seminarierna under block två. 
 

• Genomströmning  
Registrerade: 146 
Examinerade vid första hemtentamen: 91 (2 underkända) 
Examinerade vid andra hemtentamen: 7 (2 underkända) 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
Inga större förändringar.  
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen  
Om vi utgår från att kursen hade 99 aktiva studenter (utifrån 
examinationer och närvaro på obligatoriskt seminarium) är 
svarsfrekvensen 42% (42 svarande). En person utgör 2,4 %. Senare 
utfördes en utvärdering till med 31 svarande efter examination där en 
person utgör 3,2%. 
 
Sammanfattningsvis är studenterna nöjda med kursen i helhet. Utifrån de 
öppna svaren framgår det att detta gäller speciellt för undervisningen på 
andra blocket. Studenterna är också mer intresserade av andra blocket. 
De flesta missar tyvärr att kommentera kurslitteraturen. 
 

  



• Kursens styrkor enligt studenterna  
Många visar uppskattning för föreläsningarna på speciellt andra delen av 
delkursen men även för seminarierna på första delen av delkursen. Även 
innehållet generellt och de kunskaper som har generats under kursen 
lyfts fram som positivt. 
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Negativa saker med kursen som nämns är att kursen antingen är för 
komprimerad i sin första del eller i sin andra del. Några vill ha fler 
seminarier på första delen. En del tycker att föreläsningarna på första 
delen kunde förbättras i vissa avseenden. 
 

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
Då det gäller kursen i helhet är min uppfattning att kursen fungerar 
rimligt bra. Tentamensresultaten var starka under denna termin och 
studenterna kunde tillämpa teorier på praktiska exempel. Dock kvarstår 
problemet med kursen att den är alltför komprimerad. 
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Min bedömning är att lärandemålen är uppfyllda för de allra flesta 
studenter på kursen. Till nästa termin kommer del två av kursen att 
minskas i omfattning för att vi ska kunna lägga ett större fokus på 
organisationsteori. Del två på kursen kommer att integreras med första 
delen. Vi kommer att senarelägga hemtentamen så att en fråga på 
tentamen kan handla om ledarskap – för vilken vi också kommer att lägga 
till kurslitteratur i form av artiklar. Nästa termin ska vi också föra in fler 
möjligheter till diskussion på föreläsningarna om organisationsteori, och 
ha fler seminarier, för att ge mer utrymme till diskussion om 
kursinnehållet. Vi har också bjudit in en extern forskare med 
organisationsteoriprofil. 

  



Bilaga; De två kursutvärderingarna: 

1. Under kurs; N: 42  

Hur lätt/svårt tycker du momentet som helhet var?  

1. Mycket lätt 2,4% 

2. 16,7% 

3. 59,5% 

4. 21,4% 

5. Mycket svårt 0% 

  

Vad är ditt allmänna omdöme om föreläsningarna?  

1. Dåligt 2,4% 

2. 4,8% 

3. 47,6% 

4. 35,7% 

5. Utmärkt. 7,1% 

Inte besvarad 2,4% 

  

Vilken behållning hade du av seminarierna?  

1. Ingen. 7,1% 

2. 7,1% 

3. Så där. 35,7% 

4. 26,2% 

5. Utmärkt. 23,8% 

  

 

  



 

2. Efter examination: N: 31  

Överlag är jag nöjd med kursen.  

1. Instämmer inte alls. 6,5% 

2 6,5% 

3 6,5% 

4 48,4% 

5. Instämmer helt. 32,3% 

  

Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle 

uppnå de föräntade studieresultaten? 

 

1. Instämmer inte alls. 0% 

2 9,7% 

3 19,4% 

4 48,4% 

5. Instämmer helt. 22,6% 

  

Undervisningen gav mig goda förutsättninigar att 

uppnå de förväntade studieresultaten. 

 

1. Instämmer inte alls. 6,5% 

2 3,2% 

3 35,5% 

4 29% 

5. Instämmer helt. 25,8% 

  

Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de 

förväntade studieresultaten. 

 

1. Instämmer inte alls 6,5% 

2 9,7% 

3 32,3% 

4 25,8% 

5. Instämmer helt. 25,8% 

  
 



	
Institutet	för	social	forskning	
Enheten	för	arbetsmarknadskunskap	

	

	
Kursrapport	

Moment 4 - Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet	
	
	
	
Kurskod:	AT1040GKM4	
Termin:	VT19	
Kursanvarig	lärare:	Karin	Edmark	
	
	
	

• Utlagd	undervisningstid	
Föreläsningar:	23	timmar	
Seminarier:	1	övningsseminarium	a	2	timmar	(fördelat	på	3	grupper),	en	
repetitionsgenomgång	av	grafer	på	2	timmar	(för	hela	gruppen)	samt	1	
seminarium	med	studentpresentationer	(fördelat	på	4	grupper)	
Frågestund:	3	timmar	
	

• Examinationer	
Ordinarie	tenta:	13/1	2020,	omtenta:	18/2	2020.	
	

• Genomströmning	(Antal	registrerade;	Antal	examinerade;	Antal	
godkända)	
	
	

• Beskrivning	av	eventuella	förändringar	sedan	förra	
kurstillfället	
Tillägg	av	en	kursbok:	”	Hur	ska	fler	komma	in	på	arbetsmarknaden?	av	
Calmfors	m	fler”.	Boken	ersatte	delar	av	den	tidigare	kurslitteraturen.	
	

• Sammanfattning	av	kursutvärderingen	(inkl.	svarsfrekvens	på	
kursutvärderingen	och	antal	svaranden)	
Antal	svarande	kursvärderingen:	17	personer	av	106	=>	svarsfrekvens	
16%.	
Antal	svarande	”Dina	synpunkter	hittills”:	34	personer.		
Överlag	verkar	de	flesta	haft	behållning	av	föreläsningar	och	seminarier,	
och	svårighetsnivå	och	innehåll	verkar	rimliga.	
	



	
• Kursens	styrkor	enligt	studenterna		

Studenterna	verkar	tycka	att	kursen	är	intressant	och	att	undervisningen	
var	pedagogisk.	
	

• Kursens	svagheter	enligt	studenterna	
Flera	har	påpekat	att	det	är	(för)	mycket	information	på	
föreläsningsanteckningar,	vilket	gör	det	rörigt	och	svårare	att	följa	med.	
Kritik	mot	en	gästföreläsning.	
	

• Lärarnas	analys	av	kursens	genomförande	
Min	analys	är	att	kursen	överlag	fungerade	väl.	Eventuellt	kan	upplägget	
med	någon	gästföreläsning	behöva	ändras,	det	ska	jag	fundera	på.	Jag	
tycker	att	den	nya	kursboken	fungerade	bra.	
	

• Slutsatser	samt	förslag	till	förändring	
Min	slutsats	är	att	kursen	överlag	fungerade	väl.		
Förslag	till	förändringar:	Jag	kommer	troligen	att	rensa	i	
föreläsningsanteckningarna,	för	att	undvika	att	det	blir	för	mycket	
information	på	respektive	sida.	
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