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Institutet	för	social	forskning	
Enheten	för	arbetsmarknadskunskap	

	

	
Kursrapport	

Individ,	organisation	och	arbetsmarknad:	Sociologiska	
perspektiv	på	yrken	och	arbetsplatser	

	
	
	
Kurskod:		ATS1	
Termin:		VT20	
Kursanvarig	lärare:	Karin	Halldén	
	
	
	

• Utlagd	undervisningstid	
Nio	föreläsningar	á	två	timmar	samt	tre	seminarier	á	tre	timmar	(dvs	totalt	
27	klocktimmar).		
	

• Examinationer	
Närvaro	 vid	 de	 tre	 obligatoriska	 seminarierna	 (eller	 godkända	
kompletteringsuppgifter	 för	 utebliven	 närvaro)	 och	 godkända	
inlämningsuppgifter	 i	 relation	 till	 dessa	 seminarier	 samt	 examination	 i	
form	av	en	salstentamen.			
	

• Genomströmning		
- 19	studenter	registrerade	initialt.	
- Fyra	 studenter	meddelade	mig	att	de	 inte	kunde	 fullfölja	kursen	pga	

anledningar	som	nytt	jobb,	krock	med	befintligt	jobb	eller	krock	med	
andra	universitetskurser	som	går	på	heltid.			

- 12	 studenter	 examinerade	 och	 godkända	 (11	 stycken	 godkända	 på	
första	tentamen	och	en	student	godkänd	på	omtentamen).		
	

• Beskrivning	 av	 eventuella	 förändringar	 sedan	 förra	
kurstillfället	
Den	 främsta	 skillnaden	 denna	 termin	 är	 att	 föreläsningarna	 och	
seminarierna	 var	 förlagda	 till	 förmiddagen	 istället	 för	 eftermiddagarna.			
Vad	gäller	kurslitteraturen	 förekommer	 inga	 större	 skillnader.	Dock	har	
ordningen	på	vissa	 föreläsningar	ändrats	och	två	externa	 föreläsare	har	
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bytts	ut	–	Arja	Letho	 från	DO	på	 seminariet	om	diskriminering	 (på	mitt	
initiativ)	och	Per	Östlund	från	Almega	på	seminariet	om	lågkvalificerade	
arbeten	 (pga.	 av	 ändrade	 arbetsuppgifter	 –	 han	 skickade	 en	 mycket	
kompetent	kollega,	Einar	Humlin,	som	ersättare).			
	

• Avvikelse	från	kursplan	pga.	Corona		
Då	salstentamen	ställdes	in	kort	innan	pga.	risk	för	smittspridning	utfördes	
istället	samma	tentamen	som	en	hemtentamen	med	begränsat	med	tid		(två	
timmars	 hemskrivning	 med	 tillgång	 till	 böcker,	 power	 points	 och	
anteckningar	 istället	 för	 fem	 timmars	 skrivning	 i	 sal).	 Tentamen	 och	
instruktioner	lades	ut	på	Athena	som	tyvärr	kraschade	vid	tillfället	(då	den	
inte	 klarade	 av	 den	 belastning	 som	 skedde	 vid	 SU:s	 omställning	 till	
distansundervisning).	Detta	innebar	stor	frustration	för	både	studenterna	
och	mig.	 Istället	 fick	 tentamen	 och	 instruktioner	 till	 ett	 antal	 studenter	
emaila	ut	och	jag	gav	därför	alla	studenter	30	minuters	extra	tentamenstid.	
Överlag	ser	det	dock	inte	ut	som	att	det	är	någon	stor	avvikelse	avseende	
denna	termins	tentamensresultat	jämfört	med	resultat	tidigare	terminer.		
Omtentamen	 skedde	 på	 samma	 sätt	 som	 den	 initiala	 tentamen	 (ca	 två	
timmars	hemskrivtid	istället	för	fem	timmar	i	sal).					
	

• Sammanfattning	av	kursutvärderingen		
Pga.	av	administrationsmiss	kunde	inga	kursutvärderingar	genomföras	vid	
det	sista	föreläsningstillfället	som	planerat.	Den	generella	kursutvärdering	
som	gick	ut	till	studenterna	via	nätet	senare	besvarades	av	sju	personer.	
58%	 svarsfrekvens	 om	 baseline	 är	 de	 som	 skrivit	 tentamen	 hittills	 (12	
stycken).		37%	om	man	utgår	från	antalet	initialt	registrerade.	Således	är	
underlaget	 till	 denna	 kursrapport	 mer	 begränsat	 denna	 termin	 jämfört	
med	tidigare	terminer	(där	utvärderingen	gjorts	i	klassrummet).					

	
Alla	svarande	var	nöjda	med	kursen,	tyckte	att	kursens	ämnesinnehåll	var	
relevant	samt	tyckte	att	examinationen/-erna	väl	prövade	de	uppnådda	
studieresultaten		(86%	instämmer	helt).			
	
Relativt	stor	spridning	avseende	den	tiden	studenterna	la	ned	på	kursen,	
vilket	 troligtvis	 speglar	 stor	 heterogenitet	 i	 studentgruppen	 vad	 gäller	
studievana,	ålder	och	andra	parallella	åtaganden.	Ungefär	52%	spenderade	
mellan	5-10	timmar	i	veckan	på	kursen.	Resterande	studenter	spenderade	
mellan	11-20	timmar	i	veckan	på	kursen.			
	

• Stundernas	förslag	till	förbättring		
Överlag	var	studenterna	mycket	nöjda	med	kursen.	Endast	ett	förslag	till	
förbättring	gavs.	Detta	förslag	innebar	att	vissa	statistiska	begrepp	skulle	
förklaras	bättre	då	studenter	som	inte	tidigare	läst	på	universitetet	kanske	
kunde	ha	svårt	att	förstå	annars.			
		

• Lärarnas	analys	av	kursens	genomförande	
Kursen	har	gått	bra	överlag.	Dock	stor	irritation	vid	hemskrivningstillfället	
när	 Athena	 kraschade.	 Lärdomen	 av	 detta	 är	 att	 inte	 vara	 beroende	 av	
Athena	 för	 lista	 över	 studenternas	 emailadresser	 samt	 att	 förbereda	
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emailutskick	med	 tentamensuppgift	och	 instruktioner	 om	Athena	 skulle	
krångla.				
	

• Slutsatser	samt	förslag	till	förändring	
Vad	 avser	 att	 kursen	 under	 våren	 2020	 har	 gått	 som	 förmiddagskurs	
verkar	ha	fallit	relativt	väl	ut.	Åtminstone	har	det	(denna	första	termin)	inte	
lett	till	många	färre	godkända	studenter	(15	studenter	blev	t.ex.	godkända	
ht19,	 vilket	 är	 intressant	då	antalet	 anmälda	 initialt	 är	 lägre	än	 tidigare	
terminer	 (19	 studenter	 anmälda	 gentemot	 27	 stycken	 ht19).	 Min	
upplevelse	 är	 att	 de	 studenter	 som	 deltog	 i	 undervisningen	 var	 mer	
motiverade	och	insatta	i	kurslitteraturen	än	tidigare	terminer.	Således	kan	
kursens	ändrade	förläggning	bidragit	till	en	smula	mer	positivt	selekterad	
grupp	studenter.	Jag	ser	således	inget	skäl	till	att	kursen	inte	fortsatt	kan	
ges	under	förmiddagarna.		
	
En	 tänkt	 förändring	 till	HT20	är	att	hitta	en	ersättare	 till	Arja	Letho	 (se	
rubriken	”Förändringar	sedan	förra	kurstillfället”	ovan).	
	
Vidare	så	behöver	examinationen	delvis	ändras	om	höstens	kurs	kommer	
att	 genomföras	 på	 distans.	 Bl.a.	 så	 att	 anonymkoder	 kan	 användas	 av	
studenterna	(något	som	tyvärr	inte	var	möjligt	denna	gång).		


