
 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 
Kursrapport 

AKPA I moment I 
Arbetsrätt 7,5 hp 

 
Kurskod:  AT1040 
Termin:  VT 2021 
Kursansvarig lärare: Erik Sjödin 
 
 

• Utlagd undervisningstid 
Totalt har undervisning skett med 46 timmar. Av dem har 20 timmar 
utgjort seminarieundervisning. Seminarieundervisningen har 
genomförts i tre grupper samtliga på zoom.  
 

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

• Genomströmning  
Antal registrerade: 135 Studenter 
Antal examinerade: 87 studenter lämnande in ordinarie tentamen. 
Av dem underkändes 2 stycken. 8 studenter gjorde omtentamen, 
varav 1 underkändes.  

 
• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 

kurstillfället 
Med anledning av pandemin genomfördes samtlig undervisning på 
zoom.  
 
De undervisningsfria dagarna genomfördes en frågestund för att ge 
studenterna möjlighet att fråga sådant som annars hade kunnat 
fångas upp i vid seminarier respektive föreläsningar på campus.  
 



Studenterna fick välja seminariegrupper och det resulterade i att det 
enbart blev tre seminariegrupper.  
 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
 
Momentet har utvärderats efter det att studenterna skrivit tentan. 
Antalet respondenter var 134 och 30 svarande vilket ger en 
svarsfrekvens på 22,39 %. 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. 
 
Kursen bestod av live-föreläsningar på zoom samt 
seminarieundervisning vilket också de genomfördes på zoom. 
Studenterna följde liveföreläsningarna och var i huvudsak nöjda 
med det upplägget.  

 
• Kursens styrkor enligt studenterna  

Flertalet studenter svarar att live-föreläsningarna var bra på kursen. 
De har uppskattat live-föreläsningarnas upplägg, innehåll och 
pedagogik.  
 
Flertalet uppger att arbetet med att förbereda seminarieuppgifterna i 
basgrupperna fungerat mycket bra eller ganska bra. Upplägget med 
seminarium och föreläsningar upplevs fungera bra.   
 
Att tid fanns för frågor och diskussioner anger flera som en styrka 
på kursen.  
 
Att det fanns en tydlig struktur på kursen. 
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Några ansåg att andra studenter kunde ha varit mer aktiva på 
seminarierna, eller i förberedelserna i basgrupperna.  

 
• Lärarnas analys av kursens genomförande 

Kursens genomförande präglades av den pågående pandemin. 
Upplägget med föreläsningar live på zoom föll väl ut och antalet 
studenter som följde föreläsningarna var detsamma under hela 
kursen. Det finns en svårighet att ha undervisning på zoom som 
bygger på frågor ska besvaras av en grupp.  
 



• Slutsatser samt förslag till förändring 
 
Vid de obligatoriska momentet kommer påslagen kamera att krävas 
för att bidra till ett mer levande seminarium.  
 
Studenterna är nöjda med zoom-föreläsningar som är live. Flera 
föreslår att hålla kvar vid live-föreläsningar på zoom men ha 
seminarietillfällen på campus när det går. Vid återgång till normal 
undervisning kommer sannolikt vissa föreläsningar vara på zoom 
och några på campus.  
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Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 

 
Kursrapport 

AKPA I, moment II 
 
 
 
Kurskod:  AT1040 
Termin:  VT21 
Kursanvarig lärare: Dagmar Müller och Paula Roth 
 
 
 

• Utlagd undervisningstid 
80 klocktimmar 

• Examinationer 
Tenta + omtenta, båda hemtentor skrivna via Exia.  

• Genomströmning (Antal registrerade: 135; Antal 
examinerade: 98; Antal godkända 82) 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
Vi behöll inspelade föreläsningarna och lade mer tid på 
frågorna och att erbjuda mindre seminariegrupper och 
frågestunder. Vi har också lagt till ett quiz som kunde 
användas som instuderingsfrågor. Vi har också använt oss 
av plattformen Padlet där studenterna kunde ställa anonyma 
frågor och diskutera materialet med oss och med varandra.  

• Sammanfattning av kursutvärderingen (20,74% 
svarsfrekvens, dvs 28 svaranden. Studenterna verkar nöjda 
med att kunna studera på distans, majoriteten önskar att 
föreläsningarna ska vara fortsatt online-baserade. En stor del 
saknar dock tillfällen att ses på CAMPUS på till exempel 
seminarier. Många upplever att kursen har varit svår och är 
inte nöjda med kurslitteraturen som har för dålig koppling till 
materialet, enligt studenterna. Dock verkar många nöjda med 
resultaten och förutsättningarna som gavs för att lyckas med 



kursen och att det fanns många tillfällen att få hjälp, via 
frågestunder, kontorstid och seminarier.) 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
Mycket tillfällen att diskutera innehållet och gå igenom 
uppgifterna, bra med förinspelade föreläsningar så att man 
kan gå igenom innehållet flera gånger. Bra och tydlig 
organisation av kursen i Athena. Bra med möjligheter att 
ställa frågor via padlet. 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Förinspelade föreläsningar gjorde det svårt att ställa frågor 
vid behov och det saknades möjlighet att kunna ställa frågor 
direkt i anslutning till föreläsningarna. En del studenter 
önskade att föreläsningarna skulle vara mer detaljerat och att 
det hade funnits fler möjligheter att få förklaringar direkt från 
lärarna genom att ha live-föreläsningar och/eller genom 
tydligare kursmaterial/kurslitteratur. Flera studenter 
kritiserade att det förekom fel i kursmaterialet.  

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
Vi är på det stora hela nöjda med kursens genomförande. 
Efter studenternas önskemål saknades kanske fler tillfällen 
för dem att ställa frågor direkt i samband med att de såg de 
inspelade föreläsningarna. Dock fanns vi alltid tillgängliga via 
mail/Padlet. Vi anser att deltagandet via zoom gick bra och 
att de studenter som deltog var aktiva och väl förberedda, 
dock var grupperna lite för stora för att säkerställa att alla 
kom till tals.  

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Vissa moment i kursen upplevdes som väldigt svåra för 
studenterna. Dessutom är det väldigt mycket material som 
de ska ta sig igenom, vilket gör att de svåra delarna inte 
riktigt hinner sjunka in ordentligt. Till framtida terminer bör 
eventuellt innehållet ses över och kanske kan vissa delar 
plockas bort för att öka förståelsen för de mest centrala 
begreppen. Kursmaterialet kan också ses över. Om det 
fanns resurserna vore det bra att erbjuda några (frivilliga) 
extratillfällen för att repetera relevanta mattekunskaper från 
gymnasieskolan.  



 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 

 
Preliminär kursrapport 

AKPA I, delkurs 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurskod:  AT1040  
Termin:  Vårterminen 2021 
Kursansvarig lärare: Erik Bihagen 
 
 
  



 

• Utlagd undervisningstid 
Kursen bedrevs på distans p.g.a. Coronapandemin. Totalt sett lades sex 
längre inspelade föreläsningar ut, i form av 18 filmer (av Erik), samt tre 
gästföreläsningar (med personer med chefsbefattningar på en statlig 
myndighet och ett större privat företag samt av Charlotta Stern). Vi 
genomförde totalt åtta olika möten med studenterna; två frågestunder 
med Erik, två frågestunder tillsammans med representanterna från Scania 
och Socialstyrelsen samt fyra längre liveföreläsningar med Sofia Arvegård 
om ledarskap, samt ett obligatoriskt seminarium uppdelat på tre grupper 
med Erik. 
 
Det är mycket glädjande att gästföreläsarna ställde upp på 
distansundervisningen denna termin igen. Tack!  
 

• Examinationer 
Kursen examinerades genom hemtentamen och ett obligatoriskt 
seminarium. 
  

• Genomströmning  
Registrerade: 138 på min lista från expeditionen. 135 anges i 
kursvärderingen. 
Examinerade vid första hemtentamen: 71 (5 underkända) 
Examinerade vid andra hemtentamen: x 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
Denna termin gavs mer tid för egen inläsning av kursmaterialet genom att 
ledarskapsdelen minskades i omfattning. 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen  
Om vi utgår från att kursen hade 77 aktiva studenter (utifrån första 
examinationen + seminarienärvaron) är svarsfrekvensen 34% (26 
svarande). Det är sämre svarsfrekvens än terminen innan och det är svårt 
att bedöma om svaren är generella för hela studentgruppen. 
 
Studenterna är mindre nöjda med kursen denna termin. Endast 8 av de 
svarande instämmer med att de överlag är nöjda med kursen. De andra 
frågorna har större spridning och relativt sett är studenterna mest nöjda 
med examinationerna. 
 
Generellt lägger studenterna som har besvarat kursutvärderingen ner, 
som jag ser det, väldigt lite tid på sina studier med 8 studenter under 14 
timmar och 16 studenter under 26 timmar i veckan. Endast 10 studenter 
av 26 lägger således ner 26 timmar eller mer per vecka, vilket jag 
uppfattar som heltidsstudier. 

  



• Kursens styrkor enligt studenterna  
Utifrån de öppna svaren framgår det att kursens styrkor gäller lärarnas 
insatser men med varierade svar om vad man uppskattade. Även gästerna 
från exempelorganisationerna nämns samt de inspelade föreläsningarna 
och även kursupplägg. 
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Några vill se mer av seminarium, instuderingsfrågor och 
liveföreläsningar. Några tycker kursen var rörig. Det finns viss kritik mot 
delar av kursinnehållet – men det några anser är mindre bra anser andra 
är bra.   
 

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
Då det gäller kursen i helhet är min uppfattning att kursen fungerar bra. 
Tentamensresultaten var, liksom förra terminen, väldigt starka, om än 
varierande, under denna termin och studenterna kunde tillämpa teorier 
på praktiska exempel. Det var dock svårt att genomföra det obligatoriska 
seminariet på ett bra sätt och det blev brist på tid när jag skulle besöka 
alla ”breakout rooms” i Zoom. De möten som genomfördes med 
representanterna för arbetsorganisationerna fungerade bra, som jag ser 
det, där vi kunde diskutera kursrelevanta aspekter av deras 
organisationer. 
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Min bedömning är att lärandemålen är uppfyllda för de flesta av 
studenterna på kursen. Jag håller inte med de studenter som tycker att 
kursen är rörig – från planeringar i Athena framgår hela kursupplägget; 
lärandemål, när man ska läsa vad, när seminarierna sker och vad de 
handlar om, var föreläsningarna finns, när och hur tentamen sker. Jag 
tänker mig att kursen skulle ha blivit bättre med seminarier på plats i 
undervisningslokal. 
 
Detta var sista terminen som denna kurs gavs. Den kommer nu att 
omarbetas till en kurs på AKPA II med start vårterminen 2022. Innan dess 
kommer kursinnehållet att ses över så att det hamnar på en rimlig nivå 
för en ”b-kurs”. Det har blivit tydligt för mig att det är en utmaning att 
hålla i en kurs i organisationsteori och ledarskap som tar upp en stor 
mängd teorier, som är väldigt olika varandra, samt har ambitionen att 
koppla detta till vad som faktiskt sker i organisationer. Därmed kan det 
vara en god idé att fokusera på färre teorier men ändå behålla inslag med 
exempelorganisationer: med andra ord - lite mera djup på bekostnad av 
bredd. Då kursen kommer att vara på ”b-nivå” är det också aktuellt att ta 
in mer forskning om organisationer. 
 
 



 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 

 
Kursrapport 

Moment 4 - Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet 
 
 
 
Kurskod: AT1040GKM4 
Termin: VT21 
Kursanvarig lärare: Karin Edmark 
 
 
 

• Utlagd undervisningstid 
Föreläsningar: Ca 22 timmar, fördelat på 10 föreläsningar varav två 
gästföreläsningar. 
Seminarier: 2 övningsseminarier à 2 timmar (fördelat på 3 grupper), två 
diskussionsseminarier à 2 timmar, samt 1 seminarium à 2 timmar med 
studentpresentationer (fördelat på 4 grupper). 
Frågestunder: ca 10 timmar fördelat på 10 tillfällen. 
 

• Examinationer 
Ordinarie tentamen: 4 juni 2021, omtentamen: 16/8 2021. 
 

• Genomströmning  
(Antal examinerade; Antal godkända) 
Examinerade: Ordinarie tentan: 77, Omtentan: 9 
Godkända: Ordinarie tentan: 69, Omtentan: 7 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
Två diskussionsseminarier genomfördes. Ett gästseminarium togs bort. 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
Antal svarande kursvärderingen: 28 personer av 139 => svarsfrekvens 
20%. 
De flesta svarar att de överlag är nöjda med kursen. De flesta svarar också 
att ämnesinnehållet var relevant för att uppnå de förväntade 
studieresultaten, samt att undervisningen gav goda förutsättningar att 



göra det. De flesta tyckte att examinationen prövade hur väl de uppnått de 
förväntade studieresultaten. 
 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
Flera studenter anger att kursen har en bra struktur och innehållet är bra. 
De olika delarna, som föreläsningar, seminarier, instuderingsfrågor, 
nämns som givande. 
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Flera studenter önskar fler obligatoriska moment, och någon önskar mer 
live-föreläsningar.  
 

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
Min analys är att kursen överlag fungerade väl, och att kombinationen av 
föreläsningsfilmer, seminarier och frågestunder passar bra för 
kursinnehållet. Jag hade många frågestunder – fler än vad som visade sig 
behövas – men tycker ändå att det är bra att ge studenterna många 
möjligheter att ställa frågor. De frivilliga diskussionsseminarierna var inte 
så välbesökta, men för de som var där tror jag att de fungerade väl, även 
om de hade varit trevligare att genomföra live än digitalt. 
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Min slutsats är att kursen överlag fungerade väl.  
Förslag till förändringar: Jag kommer troligen att införa att en mindre 
bonuspoäng till tentan ges för deltagande i moment som nu varit frivilliga, 
såsom övningsseminarier och diskussionsseminarier. Detta eftersom flera 
studenter efterfrågat mer obligatorium för att få hjälp med disciplinen. Jag 
kommer också försöka att utveckla de diskussionsseminarier som jag 
införde till den här kursomgången så att de får en tydligare struktur.  
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