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Kursrapport	
Kurskod:	AT2050			
Termin:		Ht2019	
Kursanvarig	lärare:	Ingrid	Esser	
	
• Utlagd	undervisningstid:	ca	25	föreläsningstimmar	i	sal,		

2	seminarier	totalt	12	timmar	(2x1½	timme/student).	
• Examinationer:	Hemtentamen	samt	aktivt	deltagande	i	två	seminarier	

(varav	ett	med	skriftlig	inlämningsuppgift).	
• Genomströmning	(66	registrerade;	55	godkända,	2	Fx)	
• Beskrivning	av	eventuella	förändringar	sedan	förra	kurstillfället	

1) Föreläsningsbilder	del	1	har	utvecklats	med	tillägg	av	empiriska	exempel,	
Föreläsningsbilder	del	2	har	förenklats,	empiriska	exempel	uppdaterades	
med	senaste	jämförande	data.	

2) Inför	sista	föreläsningstimmen	fick	studenter	möjlighet	att	anmäla	frågor	
till	gemensam	diskussion	och	genomgång.		

3) Individuell	feedback	på	alla	hemtentamens	delfrågor	(infördes	vt2019).	
4) Kursdel	2:	online-quiz	(ca	5-10	min)	uppdaterades	och	genomfördes	vid	

ett	par	föreläsningar	och	fanns	tillgängligt	i	samband	med	övriga	
föreläsingar.	Inför	hemtentamen	var	alla	quizfrågor	tillgängliga	online	för	
repetition.	

• Sammanfattning	av	kursutvärderingen	(inkl.	svarsfrekvens	på	
kursutvärderingen	och	antal	svaranden)	
- 22	svar	(25%	av	registrerade	studenter)		
- Majoriteten	av	studenterna	är	aktiva		

(50%	lägger	30-40	tim/v,	44%	lägger	<30	tim/vecka	på	studier	(9	svar).	
- Majoriteten	är	nöjda	med	kursen	(svarsalternativ	3-5)	

(53%	nöjda/neutrala,	44%	inte	nöjda)	
- Majoriteten	uppfattar	kursens	ämnesinnehåll	som	relevant	för	att	uppnå	

förväntade	studieresultat	
(65%	neutrala	eller	nöjda,	35%	inte	nöjda)	

- Ca	hälften	av	de	som	svarat	uppfattade	att	undervisningen	gav	goda	
förutsättningar	att	uppnå	förväntade	studieresultat.	
(47%	instämmde,	53%	tyckte	inte	undervisningen	var	tillräcklig).	

- Majoriteten	uppfattar	att	examinationen/-erna	prövade	de	förväntade	
studieresultaten	
(65%	nöjda/neutrala,	35%	inte	nöjda)	

	
• Kursens	styrkor	enligt	studenterna		

(utifrån	fritextsvar	i	kursutvärderingen	samt	avstämning	med	
studeranderepresentanter)	



- Intressant	kurs	som	gett	perspektiv	på	Sverige.	Informativ	med	mycket	
fakta	om	många	länder.	Allmänbildande.	En	kurs	som	ger	bra	komparativ	
överblick.		

- Lätt	att	se	struktur	från	föreläsningar	till	kurslitteraturen.	
- Föreläsningar	var	välstrukturerade.	
- Kurslitteraturen	och	föreläsningarna	var	intressanta	
- Seminarier	var	uppskattade	och	uppgifterna	var	lagom.	
- Quizar	med	Socrative-appen	uppskattades	genom	att	möjliggöra	

dubbelkoll,	aktivering	och	uppfattades	som	roliga.	Genomförandet	kan	
förbättras	ytterligare.	
	

• Kursens	svagheter	enligt	studenterna	(utifrån	fritextsvar	i	
kursutvärderingen	samt	avstämning	med	studeranderepresentanter)	
- Fler	seminarier/workshops	önskas.	
- Halvtidsutvärdering	önskas	men	genomfördes	inte.	

(En	digital	halvtidsutvärdering	var	inplanerad	men	planering/tekniken	
fallerade	tyvärr	denna	första	termin)	

- Kurslitteratur	på	svenska.	Bamber	et	al	2015	uppfattades	som	svårläst	
och	något	ostrukturerad.	

- Bättre	överensstämmelse	mellan	föreläsningar	och	hemtentamen.		
(t	ex	lades	mycket	föreläsningstid	på	Storbritannien,	ett	land	som	sedan	
inte	examinerades).	

- Föreläsningar	kursdel	2	innehöll	för	mycket	fakta.	Istället	önskas	mer	tid	
för	frågor	och	diskussion.	

- Mer	aktiverande	föreläsningar,	gärna	tydligare	struktur.	Föreläsning	om	
Sydkorea	bör	föja	upplägg	som	övriga	föreläsningar.	

	
• Lärarnas	analys	av	kursens	genomförande	

- Kursen	uppfattas	av	en	majoritet	som	intressant	och	lärorik,	relativt	
välstrukturerad	avseende	föreläsningars,	seminariernas		liksom	
examinationens	innehåll.		

- Seminarier	kring	litteraturen	upplevs	som	positivt	och	stärker	inlärning	
och	förståelse.	

- Samtidigt	framkom	önskemål	om	förbättringar.	Framförallt	önskemål	om	
att	förenkla	och	förtydliga	kursinnehållet	avseende	de	centrala	
jämförelsegrunderna,	så	att	också	examinationen	uppfattas	reflektera	
föreläsningarnas	fokus	och	lärandemål.	

- Kursen	uppfattas	av	ca	10-talet	studenter	som	relativt	svår	och	utmanar	
genom	omfattning	och	krävande	kurslitteratur.	

	
• Slutsatser	samt	förslag	till	förändring	

- Kurslitteratur:	det	har	varit	svårt	att	ersätta	Lundh	2010	och	Bamber	et	al	
2015.	Kompendium	istället	för	Bamber	är	alltför	kostsamt.	Förbättrade	
föreläsningar	genom	tydligare	fokus	kring	centrala	aspeker	kan	istället	
stärka	inläsning	och	förståelse	av	litteraturen.	

- Föreläsningar:	förenkling	och	förkortning	av	föreläsningsmaterial	med	
fokus	på	det	mest	centrala,	tydlig	uppsummering	efter	varje	föreläsning,	
liksom	mer	tid	till	frågor,	diskusison	och	quiz/quizuppföljning.	

- Uppdaterade	hemtexempel	utifrån	senaste	1-2	terminerna,	som	bättre	
reflekterar	uppdaterade	(komparativa)	lärandemål.	
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Kursrapport	

Löner,	lönebildning	och	lönestruktur	
	
	
Kurskod:			 	 AT2050	
Termin:			 	 HT	2019	
Kursansvarig	lärare:	Anders	Stenberg	
	
	
Undervisningstid	 3/10	–	3/11.	
	
Två	examinationer:		3	november	och	11	december	
	
Genomströmning:		 	 Antal	registrerade:		 	 66		

Antal	examinerade		 	 41		
Antal	icke-godkända:		 10		

	
Beskrivning	av	eventuella	förändringar	sedan	förra	kurstillfället:	Huvudbok	
på	kursen	är	densamma	som	tidigare,	men	artiklar,	kompendier	och	
föreläsningar	uppdateras	kontinuerligt	inför	varje	kurstillfälle.	Till	denna	gång	
har	föreläsningarna	om	humankapital	och	humankapitalets	utveckling	över	
livscykeln	strukturerats	om.	Tillkommit	har	Heyman	mfl	2018	och	Joyce	2019	
samt	ett	utdrag	från	en	slutlig	version	av	en	egenförfattad	bilaga	till	
långtidsutredningen.	Till	den	individuella	uppgiften	har	instruktionerna	
förtydligats.	Förhoppningen	är	att	det	ska	hjälpa	studenterna	att	skapa	bättre	
disponerade	texter,	och	skapa	en	tydligare	koppling	till	användbarheten	av	
referenslitteraturen.	
	
Sammanfattning	av	kursutvärderingen:		
Utvärdering	före	tentamen:	24	svarande	(av	66,	36%).		
Utvärdering	efter	tentamen:	21	svarande	(av	66,	32%).		
	
Det	allmänna	omdömet	om	kursen	var	överlag	positivt	vad	avser	föreläsningar	
(genomsnittsbetyg	4,0),	gruppövningar	(4,5)	och	gästföreläsningar	(3,8).	
Frågorna	om	dessa	delar	av	kursen	besvarades	på	en	femgradig	skala	där	
samtliga	svar	låg	på	betyg	3	eller	högre.		
	



Kursens	styrkor	enligt	studenterna:	Enligt	fritextsvaren	är	många	nöjda	med	
stödet	från	föreläsningsanteckningarna,	från	själva	föreläsningarna	och	framför	
allt	från	gruppövningarna	(genomsnittsbetyg	4.5).		
	
Kursens	svagheter	enligt	studenterna:	Enligt	fritextsvaren	upplevs	innehållet	
i	kursen	som	något	för	stort,	utan	att	peka	på	någon	särskild	del	som	bör	tas	bort.	
Vissa	upplever	att	kursens	tempo	är	för	högt.	Tentatiden	en	söndag	15-20	
upplevdes	också	som	negativ.		
	
Lärarens	analys	av	kursens	genomförande:	Kursens	övergripande	
genomsnittsbetyg	är	relativt	högt,	4.1,	såväl	i	svaren	före	som	efter	examen.	
Betyg	avseende	kursens	relevans	för	att	nå	de	förväntade	studieresultaten	gav	
liknande	siffror.	En	generell	styrka	med	kursen	har	tidigare	terminer	varit	att	av	
studenterna	uppger	att	deras	intresse	för	lönebildning	påverkats	positivt	(87	%	
vt	2019).	Denna	fråga	ställdes	dock	inte	vid	denna	kursutvärdering.		
	
Slutsatser	samt	förslag	till	förändring:	Till	nästa	gång	eftersträvas	en	större	
tydlighet	kring	kursens	helhet,	så	att	studenter	bättre	ska	kunna	orientera	sig	var	
vi	befinner	oss	i	den	helhet	som	kursen	utgör.	Instruktionerna	till	den	enskilda	
uppgiften	ska	utvärderas.	Som	alltid	eftersträvas	också	en	ständig	uppdatering	
av	litteraturen	via	nyutkomna	working	papers,	rapporter	eller	artiklar	i	
vetenskapliga	tidskrifter.			
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Kursrapport	

”Arbetsorganisation	och	Arbetsmiljö”,	AKPA	2	
moment	3	

	
	
	
Kurskod:			
Termin:		Ht.	2019	
Kursansvarig	lärare:	Ola	Sjöberg	
	
	
Utlagd	undervisningstid.		
Kursansvarig	lärare	(Ola	Sjöberg):	28	timmar	
Erik	Bihagen:	4	timmar	
	
Examinationer.		
Examination	genom	en	hemtenta	och	rapport.			
	
Genomströmning	
Antal	registrerade:	65	
Antal	examinerade/godkända:	48	
	
Beskrivning	av	eventuella	förändringar	sedan	förra	kurstillfället.	
Inga	större	förändringar	förutom	löpande	förändringar	av	enskilda	föreläsningar.		
	
Sammanfattning	av	kursutvärderingen		
Svarsfrekvens:	58	%	(28/48)	
	
Hur	lätt	var	momentet:	Mycket/ganska	lätt:	25%	svårt/mycket	svårt:	7.2		
Omdöme	föreläsningarna:	Dåligt/ganska	dåligt:	14.3	bra/utmärkt:	42.8	%:		
Behållning	seminarier:	Ingen/liten:	10.7%,	ganska	stor/stor:	50%		
Omdöme	gästföreläsning;	Dålig/ganska	dålig:	3.6%;	bra/utmärkt:	28.6%	
	
Omdöme	efter	examination	(svarsfrekvens	21%)	
Överlag	nöjd	med	kursen:	Instämmer	inte	alls/instämmer	inte:	0%;	
instämmer/instämmer	helt:	60%	



Relevant	ämnesinnehåll:	Instämmer	inte	alls/instämmer	inte:	0%;	
instämmer/instämmer	helt:	100%	
Undervisning	gav	goda	förutsättningar	nå	studieresultat:	Instämmer	inte	
alls/instämmer	inte:	10%;	instämmer/instämmer	helt:	70%	
Examinationen prövade studieresultaten: Instämmer	inte	alls/instämmer	inte:	0%;	
instämmer/instämmer	helt:	70%	
	
  
Kursens	styrkor	enligt	studenterna	
Bra	föreläsningar;	intressant	ämne.		
	
Kursens	svagheter	enligt	studenterna.		
För	krävande	med	både	hemtenta	och	inlämningsuppgift;	informationen	på	Athena	
dåligt	strukturerad.			
	
Vissa	tycker	att	power	points	innehöll	för	mycket	information,	medan	andra	tyckte	
detta	var	bra.		
	
Lärarnas	analys	av	kursens	genomförande/Slutsatser	samt	förslag	
till	förändring	
Studenterna	förefaller	vara	relativt	nöjda	med	kursen.	Inför	nästa	termin	kommer	
hemtentan	att	göras	mindre	omfattande	för	att	göra	examinationen	något	mindre	
krävande.		
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Kursrapport 

AKPA II, delkurs 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurskod:  AT2050  
Termin:  Höstterminen 2019 
Kursansvarig lärare: Erik Bihagen. 
 
 
  



 

• Utlagd undervisningstid 
Under kursen ges en introduktionsföreläsning till rapportskrivande som 
bland annat tar upp litteratursökning, formalia och viss metod på en 
grundläggande nivå. Denna är gemensam för inriktningarna 
arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknadssociologi och management men 
separat för arbetsrätt. Efter det följer ett 
problemformuleringsseminarium där studenterna ges möjlighet att 
diskutera och få feedback på sina uppsatsämnen. Detta följs av individuell 
handledning tillsammans med eventuell medförfattare. Kursen avslutas 
med oppositionsseminarier. Då ska också studenterna ha förberett en 
opposition på en annan uppsats.  
 
Erik Bihagen är lärare/handledare i management och 
arbetsmarknadssociologi. Charlotta Boström är lärare/handledare i 
arbetsmarknadsekonomi. Erik Sjödin är lärare/handledare i arbetsrätt 
tillsammans med Sabina Hellborg (som har handlett 6 studenter och 3 
uppsatser). Erik Bihagen står som kursansvarig för hela kursen men då 
kursen är uppdelad i inriktningar tar alla lärare hand om sin del. 
 

• Examinationer 
Kursen examineras genom författande av rapport och förberedelse av 
opposition inför oppositionsseminariet. 
 

• Genomströmning (Antal registrerade; Antal examinerade; Antal 
godkända) 
Registrerade: 63 och av dem valde 48 inriktning i Athena. 
Antal studenter (studenter registrerade; studenter examinerade; 
examinerade uppsatser; slutförda godkända uppsatser): 
Arbetsmarknadsekonomi: 8; 8; 5; 5  
Arbetsmarknadssociologi: 2; 2; 1; 1 
Arbetsrätt: 23; 21; 12; 10 
Management: 15; 14; 7; 7 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
Denna termin bestämde vi i förväg hur många uppsatser som kunde 
registreras på de olika inriktningarna och uppmanade studenterna att 
skriva två och två. Vår uppfattning är att de flesta, kanske alla, fick den 
inriktning som de ville ha. Nytt för denna termin är också att vi hade 
inriktningen arbetsmarknadssociologi. 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
Om vi utgår från att kursen hade 48 aktiva studenter (utifrån antalet som 
valde inriktning) är svarsfrekvensen 27 % (13 svarande), vilket innebär 
att man bör vara försiktig med att dra slutsatser om resultaten. 
 
Utifrån första öppna frågan kan man se att de svarande hade följande 
fördelning på inriktningar: arbetsmarknadsekonomi 1 svarande,  



arbetsmarknadssociologi 1 svarande, arbetsrätt 1 svarande och 
management 6 svarande och ett bortfall på 4 svarande. 
 
Sammanfattningsvis är studenterna som svarade nöjda med kursen. 

 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
Flera positiva saker lyfts fram. T.ex. bra handledning, bra instruktioner, 
att delkursen är lärorik. 

 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Negativa saker med kursen som nämns är tidsbrist (framförallt i och med 
julen) och att vissa saker skulle kunnat vara tydligare. 

 
• Lärarnas analys av kursens genomförande 

Då det gäller kursen i helhet är vår uppfattning att kursen fungerar bra. 
Studenterna har överlag lärt sig mycket och skrivit okej/bra uppsatser. 
Det är dock svårt för studenterna som ska intervjua personer att hinna 
med detta innan julen. Schemaläggningen var inte heller optimal vilket 
medförde att vissa kom igång senare. 

 
• Slutsatser samt förslag till förändring 

Vår bedömning är att lärandemålen är uppfyllda för de allra flesta 
studenter på kursen. Vi har inga övriga förslag till förändringar. Det vore 
bra med andra terminstider så att inte delkursen krockar med julen, men 
detta är något vi inte kan ändra. Vi ska dock överväga att informera 
tidigare om kursen på höstterminerna så att studenterna kan komma 
igång med eventuell datainsamling tidigare; det är dock en balans då 
delkursen inte bör krocka med delkursen innan. Det vore bra med ett 
visst mellanrum mellan tredje delkursen och uppsatsmomentets start. 
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