
 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 

Kursrapport 
Kurskod: AT2050   
Termin:  Vt2021 
Kursanvarig lärare: Ingrid Esser 
Övriga lärare: Ola Sjöberg och Young-hwan Byun 
 
 Utlagd undervisningstid: Omläggning med hänsyn till Covid19 

- Inspelade föreläsningar, ca 24 föreläsningstimmar 
- Frågestunder (på zoom) och kursavslutning, 9 timmar, som uppföljning av föreläsningar 
- 2 seminarier (på zoom);  12 timmar  (4x1½ timme per seminarium). 

 Examinationer: Hemtentamen (betygsgrundande) samt aktivt deltagande i två seminarier 
(ej betygsgrundande), varav ett med skriftlig inlämningsuppgift. 

 Genomströmning: 75 registrerade (inklusive AKPA2-omregistreringar;  
47 godkända av 50 som skrev ordinarie hemtentamen. 

 Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra kurstillfället 
1) Föresläsningsfilmer från ht20 användes, med uppdaterade introduktioner för 

föreläsningar F4-F7 och F6 för Sydkorea var nyinspelad.  
2) Online-quiz (ca 5-10 min); nytt upplägg:  studenter gjorde quiz själva i lugn och ro inför 

frågestunderna till föreläsningar 4-7, då quiz-frågor och svar gicks igenom gemensamt. 

 Sammanfattning av kursutvärderingen 
- Svarsfrekvens: 25 svar, 33% av registrerade studenter. 
- Denna termin en knapp majoritet som är nöjda med kursen 

(52% nöjda/mycket nöjda/helt nöjda; 48% inte nöjda). 
- Något större majoritet uppfattar kursens ämnesinnehåll som relevant för att uppnå 

förväntade studieresultat. 
(65% nöjda/mycket nöjda/helt nöjda, 35% något missnöjda) 

- Knappt hälften uppfattade att undervisningen gav goda förutsättningar att uppnå 
förväntade studieresultat. 
(44% instämde att undervisningen tillräcklig). 

- Drygt hälften (56%) av studenterna studerade ca heltid på studierna (⋝34 timmar i 
veckan). 36% lade ner 28–33 tim/vecka på studierna, 8% lade ner 16-27 timmer/vecka. 

- 3/5 uppfattar att examinationen/-erna prövade de förväntade studieresultaten  
(58% instämmer, 42% instämmer inte) 

- Med hänsyn till Covid-19 användes inspelade föreläsningar från föregående termin 
(ht20) följt av frågestunder live på zoom. Formen uppskattades av alla studenter, men 
viktig feedback och förbättringsförslag framkom: 
o Nyinspelningar efterfrågades för att undvika felaktig (terminsspecifik) information, 

förbättrad kvalitet på inspelningsljud liksom effektivitet och kvalitet i 
föreläsningarna, utan inslag av paus, övergångar mm.  

o Quizar uppskattades (F4-7), bra med genomgång av både frågor och svar.  
o Förslag framkom om att frågestunder kunde inledas av lärare med 

vidareutvecklingar och förtydligande exempel, gärna jämförelser mellan länder från 
olika föreläsningar, återkoppla till teori och diskutera relevanta dagsaktuella frågor.  



 
 Kursens styrkor enligt studenterna  

(utifrån fritextsvar i kursutvärderingen) 
− Intressant, väldigt allmännyttigt ämne; mycket lärorik, väldigt bra.  

Bra och intressant att jämföra länder, med insikt om institutioner. 
− Bra, roliga quiz med Socrative-appen i del 2 av kursen, som gås igenom på frågestunden 

med fokus på centrala frågor. 
− Kunniga, bra och engagerade lärare. 
− Bra kursböcker. 

 
 Kursens svagheter enligt studenterna / hur kursen kan förbättras 

(utifrån fritextsvar i kursutvärderingen) 
- Litteratur: omfattande och krävande. Ett par studenter tyckte kursen/litteraturen var 

mycket svår. 
- Föreläsningar var omfattande; behöver lättas upp.  
- Bra om alla lärare känner till och förhåller sig till kursens helhet. 
- Kursstruktur och struktur på vissa föreläsningar kan förtydligas. 
- Mer tid önskas till seminariegruppernas redovisning. 
- Mer utrymme åt återkoppling till teori under föreläsningarna.  
- Svår hemtentamen. Tentafrågorna uppfattades i några fall som svårtolkade och därmed 

fanns önskemål om att kursansvarig kunde varit mer tillgänglig under tentaperioden. 
 
 Lärarnas analys av kursens genomförande 

- Denna termin fick kursen avsevärt svagare betyg än föregående termin. Detta var något 
förvånande givet identisk litteratur och i huvudsak samma föreläsningsfilmer. I 
uppföljande möte med studentrepresentanter framkom att just användningen av förra 
terminens föreläsningsfilmer drog ner intrycket, vilket kan ha dragit ner intrycket också 
i andra avseenden. Studenter är nu väldigt vana vid inspelade föreläsningar och har 
högre förväntningar på inspelningar än tidigare. 

- I övrigt är inkomna svar något tudelade. En dryg majoritet av dem som svarade på 
enkäten uppfattar kursen som intressant, relevant och lärorik, samt att undervisningen 
gett goda förutsättningar att uppnå studieresultaten, medan övriga uppfattade kursen 
som svår och kursupplägget och föreläsningar som något otydliga. 

- Konkreta önskemål om förbättringar 
o Förenklade föreläsningar med mer återkoppling till teori för analysen av fakta 

och jämförelser. 
o Möjlighet till hjälp att tolka tentafrågor om så behövs. 
o Lärarintroduktion i samband med frågestunder.  

 
 

 Slutsatser samt förslag till förändring 
- Föreläsningar: nyinspelningar av föreläsningsfilmer med sikte på effektiva, 

komprimerade och tydligare föreläsningar. Minska fokus på fakta och premiera struktur 
och teoriåterkoppling. 

- Lärarintroduktion i samband med frågestunder. 
- Vid behov mer omedelbar tillgänglighet för hjälp med tolkning av hemtentafrågorna, 

alternativt en gemensam genomgång av frågornas syfte vid tentamensperiodens start. 



 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 

 
Kursrapport 

Löner, lönebildning och lönestruktur 
 
 
Kurskod:    AT2050 
Termin:    VT 2021 
Kursansvarig lärare: Anders Stenberg 
 
 
Undervisningstid 18/2 – 22/3. 
 
Två examinationer:  22 mars och 5 maj 
 
Genomströmning:   Antal registrerade:   73  

Antal examinerade   50 + 9 
Antal icke-godkända:  5 + 4 

 
Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra kurstillfället: Huvudbok 
på kursen är densamma som tidigare, men artiklar, kompendier och 
föreläsningar uppdateras kontinuerligt inför varje kurstillfälle med nya 
versioner av årsrapporter från Medlingsinstitutet, Svenskt Näringsliv 
(vårterminer) och Konjunkturinstutetet (varje höst). Till denna gång har 
föreläsningarna om könsnormer, och betydelsen utbildningens inriktning 
förnyats. Covid 19 fortsätter givetvis att skapa speciella omständigheter, då 
samtliga föreläsningar och seminarier bedrevs via Zoom. Uppmaningarna att ha 
kamera på under seminarierna var mer lyckosamma denna termin, vilket 
troligen bidrog till att studenterna gav seminarierna ett bättre betyg än i höstas. I 
syfte att upprätthålla någon form av tvåvägs-kommunikation ägnades större 
kraft, tid och utrymme åt frågestunder efter föreläsningarna, och även detta 
verkar ha varit en förbättring jämfört med tidigare.  
 
Sammanfattning av kursutvärderingen:  
Utvärdering efter tentamen: 17 svarande (av 73, 23,3%).  
 
Det allmänna omdömet om kursen var överlag positivt vad avser kursen 
övergripande, genomsnittsbetyget var 4.7 på en femgradig skala, vilket är högre 
än normalt och betydligt högre än första försöket med fjärrundervisning. 
Snittbetyget för undervisningen och examinationen var också högre än tidigare, 
4,4 respektive 4.2 Jämfört med tidigare termin med fjärrundervisning innebär 



dessa siffror en högre nivå jämfört med höstens (4,7, 4,4 och 4,2 jämfört med i 
höstas (3,9, 4,2 och 3,3).  
 
Kursens styrkor enligt studenterna: Enligt fritextsvaren är många nöjda med 
stödet från föreläsningarna och föreläsningsanteckningarna. Gruppövningarna 
brukar framhållas i kursutvärderingar som den kanske bästa delen, och detta var 
i så måtto en normal termin, men detta var alltså inte fallet när kursen i höstas 
gavs för första gången i digital form.  
Kursens svagheter enligt studenterna: Några av fritextsvaren uttrycker att 
hemtentan var pressande på grund av tidspress och svårighet med tekniken i 
kombination.  
 
Lärarens analys av kursens genomförande: Kursens övergripande 
genomsnittsbetyg är mycket högt, 4.7, även jämfört med en termin med 
undervisning på plats (4,5 vt 20). De viktigaste orsakerna till detta var, att döma 
av fritextsvaren, att seminarierna uppfattades som väl fungerande och att 
frågestunderna också uppfattades som givande. Tentamensformen via Exia får 
fortfarande viss kritik, men denna termin kunde några av de missförstånd som 
uppstod i höstas undvikas.  
 
Slutsatser samt förslag till förändring: Att föreläsningar varit digitala leder till 
tankar om att bibehålla det även efter Covid. Tekniskt har därför materialet lagts 
upp i filer som ska kunna användas som stöd till studenter även då 
undervisningen återgår till Campus. Instruktionerna till den enskilda uppgiften 
fungerade överlag bra, men ett par konstruktiva förslag framfördes på 
tentagenomgången för att förtydliga dessa ytterligare. Som alltid eftersträvas 
också en ständig uppdatering av litteraturen via nyutkomna working papers, 
rapporter eller artiklar i vetenskapliga tidskrifter.  Detta har under våren 
kombinerats med ett arbete att iordningsställa uppgifter som studenterna ska 
kunna arbeta med ensamma eller i grupp när undervisningen återgår till 
Campus. Till följd av de förändringar som studenter föreslog i höstas 
förbättrades instruktionerna för hur figurer ska bifogas till tentan i Exia och 
endast ett fåtal mindre missförstånd förelåg denna termin.  
 
 



 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 

 
Kursrapport 

”Arbetsorganisation och Arbetsmiljö”, AKPA 2 
moment 3 

 
 
 
Kurskod:   
Termin:  Vt. 2021 
Kursansvarig lärare: Ola Sjöberg 
 
 
Utlagd undervisningstid.  
Kursansvarig lärare (Ola Sjöberg):  
Inspelade zoom-föreläsningar: ca 25 timmar 
Frågestunder ’live’ på zoom: 8 timmar 
Seminarier (3 st.) ’live’ på zoom: 12 timmar 
 
Examinationer.  
Examination genom en hemtenta samt aktivt deltagande i och godkänd skriftlig 
inlämning av tre stycken seminarieuppgifter.   
 
Genomströmning 
Antal registrerade: 
Antal examinerade/godkända: 56 
 
Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra kurstillfället. 
Liksom under vt. 2020 och ht. 2021 skedde undervisningen helt digitalt. Jämfört 
med ht. 2021 har ytterligare ett seminarium seminarier införts (sammanlagt 3 
seminarium). Poäng på dess seminarier (3*10 poäng) tillgodoräknas poäng på 
hemtentan.  
 
Sammanfattning av kursutvärderingen  
Överlag förefaller studenterna vara nöjda med kursen och dess genomförande. 
Seminarier förefaller vara uppskattade av de flesta studenterna.  
  

Kursens styrkor enligt studenterna 
Bra föreläsningar; intressant ämne; bra övergripande struktur.  



 
 
Kursens svagheter enligt studenterna.  
Seminarierna kunde ha bättre struktur (t.ex. användning av ’break-out rooms’; 
indelning av grupper), vissa inspelade föreläsningar var för mastiga; fler 
frågestunder. 
 
Lärarnas analys av kursens genomförande/Slutsatser samt förslag 
till förändring 

• Försöket med att deltagande i seminarier ger poäng som tillgodoräknas 
hemtentan fungerar överlag bra, och kommer att behållas till kommande 
terminer.  

• Även införandet av ett tredje seminarium förefaller ha upplevts som positivt 
av de flesta studenter. 

• Användning av ’break-out rooms’ på seminarierna kommer att prövas nästa 
termin. 

• Hemtentan fungerade bättre denna termin i förhållande till föregående 
termin.  

• Fler frågestunder kommer att införas.  
• De föreläsningar som upplevdes som alltför mastiga kommer att omarbetas, 

vilket kommer att resultera i kortare föreläsningar med en tydligare struktur 
(början och slut). 



 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 
Kursrapport 

AKPA II moment IV 
Arbetsrätt II 7,5 hp 

 
Kurskod:  AT2040 
Termin:  VT  2021 
Kursansvariga lärare: Erik Sjödin & Sabina Hellborg 
 
 

• Utlagd undervisningstid 
Totalt har undervisning skett med 34 timmar. Av dem har 28 timmar 
utgjort seminarieundervisning för två grupper. Samtlig undervisning 
har genomförts via zoom. 
 

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

• Genomströmning  
Antal registrerade: 53 Studenter 
Antal examinerade: 49 studenter lämnande in ordinarie tentamen 
och blev godkända. Inga studenter gjorde omtentamen.  
 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
 
Momentet har utvärderats efter det att studenterna skrivit tentamen. 
Antalet respondenter var 20 och av 53 studenter vilket ger en 
svarsfrekvens på 38 %.  
 
Av utvärdering framgår att en majoritet av studenterna var mycket 
nöjda med kursen och att en majoritet anser att den motsvarar deras 
förväntningar. 



 
Kursen bestod av live-föreläsningar på zoom samt 
seminarieundervisning som också den genomfördes på zoom.  

 
• Kursens styrkor enligt studenterna  

Studenterna lyfter särskilt fram att seminarierna varit givande och 
att arbetet med basgrupper fungerat bra. De lyfter fram att lärarna 
varit engagerade och att kurslitteraturen varit bra.   
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Några anger att tempot varit högt och att det inte alltid lyckats 
samordna förberedelsen i basgrupperna.  

 
• Lärarnas analys av kursens genomförande 

Det var andra gången kursen genomfördes och den genomfördes helt 
på distans. Antalet studenter denna gång var sådant att de var 
indelade i två seminariegrupper. Det var hög närvaro vid samtliga 
seminarier och det var tydligt att studenterna var engagerade och 
följde kursen enligt de givna instruktionerna. Ett resultat var att 
samtliga som skrev tentamen gjorde det med godkänt resultat. Att 
det var obligatoriskt med påslagen kamera vid seminarierna bidrog 
till mer levande zoom-seminarier.  
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Det finns anledning att överväga närmare instruktioner kring 
basgruppsarbetet. Samt att överväga vilka delar av kursen som 
alltjämt kan genomföras på zoom vid återgång till 
campusundervisning.  



 
Institutet för social forskning 
Enheten för arbetsmarknadskunskap 

 

 
Kursrapport 

AKPA II, delkurs 4, tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurskod:  AT2050  
Termin:  Vårterminen 2021 
Kursansvariga lärare: Erik Bihagen 
 
  



 

• Utlagd undervisningstid 
Under kursen gavs 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 
denna termin var det ingen som valde inriktningen 
arbetsmarknadsekonomi. Studenterna hade också tillgång till en 
miniföreläsning om kvalitativ metod (av Madeleine Eriksson) samt 
information från biblioteket om olika typer av källor. Allt detta var 
inspelat. Efter det följde ett längre grupphandledningspass med 
diskussion om problemformulering, metod, 
källhantering/litteratursökning, mm. Detta följdes av individuell 
handledning tillsammans med eventuell medförfattare. Kursen avslutades 
med oppositionsseminarier. Då ska också studenterna ha förberett en 
opposition på en annan uppsats enligt beskrivning.  
 
Erik Bihagen undervisade och handledde.  
 

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

• Genomströmning 
Registrerade: 7 valde inriktning temakurs. 
Antal studenter (studenter registrerade; studenter examinerade; 
examinerade uppsatser; slutförda godkända uppsatser): 
Arbetsmarknadssociologi: 1; 1; 1; 1 
Management: 6; 6; 4; 4 (dvs. två uppsatser var samförfattade) 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället  
Inga förändringar. Kursen genomfördes via inspelade föreläsningar samt 
via Zoom p.g.a. pandemin. 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
En av sju svarade. Studenten som svarade var missnöjd med kursen i sin 
helhet. 
 

• Lärarens analys av kursens genomförande 
Då det gäller kursen i helhet är min uppfattning att kursen fungerade bra. 
Studenterna har överlag lärt sig mycket och min uppfattning är att 
handledningen har fungerat väl i de flesta fall.  

 
• Slutsatser samt förslag till förändring 

Min bedömning är att lärandemålen är uppfyllda för de allra flesta 
studenter på kursen. Detta var sista terminen som kursen gavs. 
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