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Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 

Kursrapport 
Kurskod: AT2050   
Termin:  Vt2020 
Kursanvarig lärare: Ingrid Esser 
 
 Utlagd undervisningstid: ca 25 föreläsningstimmar i sal,  

2 seminarier totalt 12 timmar (4x1½ timme/student per seminarium). 
 Examinationer: Hemtentamen samt aktivt deltagande i två seminarier  

(varav ett seminarium med skriftlig inlämningsuppgift). 
 Genomströmning: 82 registrerade; 61 godkända (av 61 aktiva på kursen). 
 Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra kurstillfället 

1) Föreläsningsbilder på del 1 har utvecklats med pedagogiska bilder och ytterligare 
empiriska exempel. Föreläsningsbilder på del 2 har förenklats och sammtaget kortats 
något, empiriska exempel har uppdaterats. 

2) Inför sista föreläsningstimmen gavs möjlighet att anmäla frågor inför gemensam 
frågestund och diskussion både via mail och anonymt i föreläsningssal. 

3) Online-quiz (ca 5-10 min) under del 2 uppdaterades och genomfördes i samband med 
alla föreläsningar. Quiz med utökade förklarande svar fanns också tillgängliga online 
inför och under hemtentamen för repetition. 

4) Hemtentamenexempel uppdaterades med exempel från föregående termin för att 
reflektera (komparativa) lärandemål. 

5) Individuell feedback på hemtentamens delfrågor togs bort med hänsyn till förändrad 
lärarsammansättning. 

 
 Sammanfattning av kursutvärderingen 

- 28 svar (35% av registrerade studenter, 46% av de aktiva studenterna)  
- Stor majoritet lägger 75%-100% av heltid på studierna.  

(65% lägger 30-40 tim/v, 35% lägger <30 tim/vecka på studier. 
- Stor majoritet är nöjda med kursen (svarsalternativ 3-5) 

(93% nöjda/neutrala, 7% något missnöjda) 
- Stor majoritet uppfattar kursens ämnesinnehåll som relevant för att uppnå förväntade 

studieresultat. 
(81% neutrala eller nöjda, 19% är något missnöjda) 

- Stor majoritet uppfattade att undervisningen gav goda förutsättningar att uppnå 
förväntade studieresultat. 
(75% instämmde, 25% tyckte inte undervisningen var något otillräcklig). 

- Stor majoritet uppfattar att examinationen/-erna prövade de förväntade 
studieresultaten (83% nöjda/neutrala, 27% är något missnöjda) 

 
 Kursens styrkor enligt studenterna  

(utifrån fritextsvar i kursutvärderingen) 
− Väldigt intressant ämne – intressant att lära sig om andra EU-länder. 
− Tillgängliga, engagerade och kunniga lärare. 
− Bra, intressanta och givande föreläsningar med bra powerpoints över det 

centrala/viktigaste. 



− Föreläsningar väl förankrade i forskning och relevant litteratur. 
− Bra lästips inför litteraturen för den svenska delen (del 1).  
− Bra upplägg i den jämförande delen (del 2) med samma  

föreläsningsstruktur för alla länderna vilket förenklar jämförelserna. 
− Bra, roliga och hjälpsamma quiz med Socrative-appen i del 2 av kursen,  

För aktivering och dubbelkoll. 
− Seminarier med grupparbete kring att förbereda frågor, presenterade och diskuterade 

tillsammans. 
 

 Kursens svagheter enligt studenterna / hur kursen kan förbättras 
(utifrån fritextsvar i kursutvärderingen) 
- Bättre föreläsningsalar efterlyses, helst med gradäng så alla ser bättre. 
- Literatur: Bamber et al 2015 uppfattades av några studenter som svårläst.   

Att den är på engelska utmanar också. 
- Föreläsningar under del 2 var omfattande och ibland snabba, där strukturen kan bli 

tydligare. 
- Någon ville ha mer tid till quizar, någon annan ville ha mindre tid och att quiz istället 

läggs utanför föreläsningstiden.  Quiz behöver anpassas mer för dem med 
funktionsvariationer. 

- Seminarier skulle kunna ge mer tid åt diskussion istället för redovisning. 
Någon student önskade att gruppindelning görs av föreläsaren. 

- Instuderingsfrågor efterlyses. 
- Examinationen (hemtentamen) uppfattades som svår och omfattande med breda frågor 

som var svåra att besvara på angivet utrymme (2 A4-sidor/delfråga). 
 
 Lärarnas analys av kursens genomförande 

- Stor majoritet uppfattar kursen som intressant, relevant och lärorik, samt att 
undervisningen gav förutsättningar att uppnå studieresultaten genom att vara 
välstrukturerad avseende föreläsningars, seminariernas  liksom examinationens 
innehåll.  

- Samtidigt framkom önskemål om förbättringar, liksom uttryck för att examinationen 
uppfattades som svår. 
Strukturen på föreläsningar kan förbättras ytterligare för att ge mer sammanhang för 
jämförelser mellan länder. Utrymme för diskussion kan utökas något både på 
föreläsningar och seminarier. Instuderingsfrågor kan vara ett bra kompletterande 
inlärningsverktyg för att förbereda sig inför examination. 

 
 Slutsatser samt förslag till förändring 

- Kurslitteratur: Bamber et al 2015 är svår att ersätta. Kompendium är inget alternativ 
men en tidigare upplaga finns tillgänglig online som e-bok. Tips om detta möjliggör att 
alla studenter kan påbörja inläsning av litteratur tidigare. Kan dock ej ersätta senare 
upplagan som behandlar senare årens omfattande förändringar. 

- Föreläsningar kan tydligare fokusera på centrala jämförelser. Både föreläsningar och 
seminarier kan ge något mer utrymme åt diskussion för att stärka inläsning och 
förståelse av litteraturen. 

- Alltför breda examinationsfrågor kan undvikas. 
- Instuderingsfrågor kan utformas som komplement till tidigare hemtentamensexempel. 
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Kursrapport 

Löner, lönebildning och lönestruktur 
 
 
Kurskod:    AT2050 
Termin:    VT 2020 
Kursansvarig lärare: Anders Stenberg 
 
 
Undervisningstid 20/2 – 23/3. 
 
Två examinationer:  23 mars och 6 maj 
 
Genomströmning:   Antal registrerade:   82  

Antal examinerade   62  
Antal icke-godkända:  8  

 
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 och bygger på ett utdrag från en bilaga till 
Långtidsutredningen 2019. Mot bakgrund av synpunkter från förra terminen var 
ambitionen också att skapa bättre övergångar mellan föreläsningar och att 
studenterna skulle ha en bättre överblick av materialet. Föreläsningarna 
kortades också ned något för att skapa mindre känsla av tidspress. 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 efter tentamen: 22 svarande (av 83, 26,5%).  
 
Det allmänna omdömet om kursen var överlag positivt vad avser kursen 
övergripande, genomsnittsbetyget var 4,5 på en femgradig skala. Samma 
snittbetyg gavs för undervisningen och för examinationen (4,3) som med kort 
varsel var nödvändig att göras om till en hemtenta.  
 



Kursens styrkor enligt studenterna: Enligt fritextsvaren är många nöjda med 
stödet från föreläsningsanteckningarna, från själva föreläsningarna och framför 
allt från gruppövningarna.  
Kursens svagheter enligt studenterna: Några av fritextsvaren uttrycker att 
hemtentan blev för mastig. Om det blir aktuellt med hemtenta i framtiden 
kommer den troligtvis mer att likna en vanlig salstenta i form och tidsrymd.   
 
Lärarens analys av kursens genomförande: Kursens övergripande 
genomsnittsbetyg är relativt högt, 4.5. Betyg avseende kursens relevans för att 
nå de förväntade studieresultaten gav liknande siffror. På grund av corona-
krisen kunde kursen inte slutföras med ett par sista föreläsningstillfällen. Det var 
lite olyckligt då man ofta får de bästa synpunkterna från studenterna i slutet av 
kursen.  
 
Slutsatser samt förslag till förändring: Förändringarna som avsåg att ge 
överblick, och mindre stress, verkade också fungera och kommer att behållas. 
Instruktionerna till den enskilda uppgiften fungerade bättre denna gång, och de 
ändringar som gjorts kommer också att behållas. 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:		Vt.	2020	
Kursansvarig	lärare:	Ola	Sjöberg	
	
	
Utlagd	undervisningstid.		
Kursansvarig	lärare	(Ola	Sjöberg):	28	timmar	
Erik	Bihagen:	4	timmar	
	
Examinationer.		
Examination	genom	en	hemtenta.			
	
Genomströmning	
Antal	registrerade:	84	
Antal	examinerade/godkända:	64	
	
Beskrivning	av	eventuella	förändringar	sedan	förra	kurstillfället.	
Övergång	till	helt	digital	undervisning.	Förändring	av	examination	(tidigare	
examinerades	kursen	via	tenta	+	rapport).		
	
Sammanfattning	av	kursutvärderingen		
Överlag	ganska	positiva	omdömen.	Studenterna	förefaller	tycka	att	lärarna	gjort	ett	
bra	arbete	givet	förutsättningarna,	där	kursen	på	ganska	kort	tid	omvandlas	till	att	
ges	digitalt.		
  
Kursens	styrkor	enligt	studenterna	
Bra	föreläsningar;	intressant	ämne.		
	
	 	



Kursens	svagheter	enligt	studenterna.		
Studenterna	saknade	interaktionen	med	lärare	och	mer	praktiskt	orienterade	
övningar.	
	
Lärarnas	analys	av	kursens	genomförande/Slutsatser	samt	förslag	
till	förändring	
Studenterna	förefaller	vara	relativt	nöjda	med	kursen.	Om	kursen	ges	i	digital	form	
även	under	ht.	2020	kommer	fler	interaktiva	moment	att	läggas	in,	såsom	t.ex.	
föreläsningar	och	frågestunder.		
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Kursrapport 

AKPA II, delkurs 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurskod:  AT2050  
Termin:  Vårterminen 2020 
Kursansvarig lärare: Charlotta Boström 
 
 
  



 
• 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 normalt sett ett 
problemformuleringsseminarium där studenterna ges möjlighet att 
diskutera och få feedback på sina uppsatsämnen. Detta seminarium utgick 
på grund av rådande restriktioner till följd av Corona och ersattes av 
individuell handledning. Problemförmuleringsseminariet 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 och under vårterminen 2020 även i 
management. Erik Sjödin är lärare/handledare i arbetsrätt tillsammans 
med Sabina Hellborg (som har handlett 10 studenter och 5 uppsatser). 
Charlotta Boström 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: 82 och av dem valde 68 inriktning i Athena. 
Antal studenter (studenter registrerade; studenter examinerade; 
examinerade uppsatser; slutförda godkända uppsatser): 
Arbetsmarknadsekonomi: 3; 3; 2; 2  
Arbetsmarknadssociologi: 1; 1; 1; 1 
Arbetsrätt: 34; 29; 15; 15 
Management: 30; 30; 17; 17 
 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
Denna termin bestämde vi i förväg att studenterna skulle få välja 
ämnesområde fritt. Detta baserades på att studenterna föregående termin 
alla kunnat skriva inom de ämne de önskat. Studenterna uppmanades 
dock att skriva två och två. Detta fungerade efter en omfördelning av 
handledarresurser.  
 

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



Om vi utgår från att kursen hade 64 aktiva studenter (utifrån antalet som 
valde inriktning) är svarsfrekvensen 20 % (13 svarande), vilket innebär 
att man bör vara försiktig med att dra slutsatser om resultaten. 
 

Sammanfattningsvis är de studenter som svarade nöjda med kursen. 
 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
Flera positiva saker lyfts fram. Exempelvis att handledningen varit bra, att 
delkursen är lärorik och intressant samt att det är bra att lära sig skriva 
uppsats. 

 
• Kursens svagheter enligt studenterna 

Negativa saker med kursen som nämns är att det behövs tydligare 
information innan kursstart om hur man förväntas lägga upp planering 
och handledning. Studenterna önskar också ytterligare kunskaper i metod 
innan uppsatsskrivandet inleds. 
 

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
Då det gäller kursen i helhet är vår uppfattning att kursen fungerar bra. 
Studenterna har lärt sig mycket och överlag skrivit bra uppsatser. Att 
skriva en uppsats om 20 sidor (inklusive datainsamling) på drygt 4 
veckor är krävande och det uppstår lätt tidsbrist innan inlämning. Det är 
också svårt för de studenter som ska hålla intervjuer att hinna hitta 
respondenter och boka in intervjuer som ligger rätt i tid för 
genomförandet. Detta har också nämnvärt försvårats denna termin på 
grund av Corona-pandemin och den belastning och de restriktioner som 
detta medför hos eventuella respondenter.   
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Vår bedömning är att lärandemålen är uppfyllda för de allra flesta 
studenter på kursen. Denna termin var studenterna tidigt ute och 
efterfrågade information om momentet. En möjlig förändring skulle 
kunna vara att starta upp uppsatsmomentet tidigare (parallellt med 
moment 3) och då ge information så att studenterna hinner fundera ut 
uppsatsämne och få en bild av vad det innebär att skriva uppsats i god tid. 
Det skulle också underlätta för studenterna att komma igång med 
eventuell datainsamling tidigare. Detta bör dock inte ske på bekostnad av 
momentet innan.  
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