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 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 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. Emma Von Essen är 
lärare/handledare i arbetsmarknadsekonomi. Sabina Hellborg är 
lärare/handledare i arbetsrätt tillsammans med Erik Sjödin. 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 är 63 varav 55 förstagångsregistrerade. 
I Athena valde 52 inriktning. 
 
Antal studenter (studenter registrerade; studenter examinerade och 
godkända; examinerade uppsatser; slutförda godkända uppsatser): 
Arbetsmarknadsekonomi: 12; 12; 8; 8  
Arbetsrätt: 23; 21; 12; 12 
Management: 17; 16; 10; 10 
 

 Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
P.g.a. högt söktryck på arbetsrätt fick vi denna termin begränsa antalet 
som kunde välja arbetsrätt. Det är värt att notera att ingen har 
kommenterat detta i kursutvärderingarna så det verkar inte ha orsakat 
bekymmer. 
 

 Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
Om vi utgår från att kursen hade 52 aktiva studenter (utifrån antalet som 
valde inriktning) är svarsfrekvensen 35 % (18 svarande), vilket innebär 
att man bör vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser om 
resultaten. Varje person utgör 5.6 % i tabellen som finns i bilagan. 
 
Utifrån första öppna frågan kan man se att de svarande hade följande 
fördelning på inriktningar: arbetsmarknadsekonomi 3 svarande, 
arbetsrätt 6 svarande och management 9 svarande. 
 



 
 

Sammanfattningsvis är studenterna som svarade nöjda med kursen. 
 

 Kursens styrkor enligt studenterna  
Flera positiva saker lyfts fram. T.ex. bra och engagerad handledning, bra 
upplägg på kursen, bra med minst två handledningstillfällen, att det är 
intressant att få skriva uppsats om det man är intresserad av, att 
delkursen är lärorik. 

 

 Kursens svagheter enligt studenterna 
Negativa saker med kursen som nämns är tidsbrist, att det är lättare att ta 
sig igenom kursen ifall man har läst andra ämnen tidigare, att mer 
metodkunskaper kunde vara önskvärt. 

 
 Lärarnas analys av kursens genomförande 

Då det gäller kursen i helhet är vår uppfattning att kursen fungerar bra. 
Studenterna har över lag lärt sig mycket och skrivit bra uppsatser.  

 
 Slutsatser samt förslag till förändring 

Vår bedömning är att lärandemålen är uppfyllda för de allra flesta 
studenter på kursen. Vi skulle kunna vara tydligare med att det är ett fast 
maximalt antal studenter i varje inriktning. Vi har inga övriga förslag till 
förändringar. 

  



 
 

Bilaga: Sammanfattning av kursvärderingarna (observera att denna tabell 
också innehåller frågor om hela AKPA-kursen I och II): 

  Kurs 
Arbetsmarknadskunskap med management 
II-VT19 (AT2050-45137) 

  Undersökning Kursutvärdering - Moment 4 - Temakurs 

  Datum 2019-06-27 

  Tidsgräns   

  Antal svar 18 

  
Antal användare som har åtkomst till 
undersökningen 76 

  Svarsandel 23,70% 

      

1 
Ungefär hur många timmar per vecka 
ägnade du åt momentet totalt? 

Genomsnitt: 3.06 

Standardavvikelse: 1.03 

  1. 0-10 timmar 0% 

  2. 10-20 timmar 38,90% 

  3. 20-30 timmar 27,80% 

  4. 30-40 timmar 22,20% 

  5. 40+ timmar 11,10% 

2 
Vilken behållning hade du av kursen i 
bibliotekskunskap och informationssökning? 

Genomsnitt: 3.33 

Standardavvikelse: 0.94 

  1. Mycket stor 0% 

  2. 16,70% 

  3. Någorlunda 50% 

  4. 16,70% 

  5. Mycket liten 16,70% 

3 Hur intressant tycker du att momentet var?  

Genomsnitt: 4.67 

Standardavvikelse: 0.58 

  1. Ointressant 0% 

  2. 0% 

  3. Ganska intressant 5,60% 

  4. 22,20% 

  5. Mycket intressant 72,20% 

4 
Vad anser du om undervisningens 
utförande?  

Genomsnitt: 4.00 

Standardavvikelse: 1.15 

  1. Mycket dåligt 0% 

  2. 16,70% 

  3. Okej 16,70% 

  4. 16,70% 

  5. Mycket bra 50% 

 
  



 
 

 

5 
Vad anser du om momentets obligatoriska 
litteratur?  

Genomsnitt: 3.38 

Standardavvikelse: 0.78 

  1. Mycket dålig 0% 

  2. 11,10% 

  3. Okej 38,90% 

  4. 33,30% 

  5. Mycket bra 5,60% 

  Inte besvarad 11,10% 

6 
Hur tycker du att instruktionerna inför 
projektrapporten var?  

Genomsnitt: 3.78 

Standardavvikelse: 1.36 

  1. Mycket oklara 11,10% 

  2. 11,10% 

  3. Någorlunda klara 5,60% 

  4. 33,30% 

  5. Mycket klara 38,90% 

7 
Vad tyckte du om handledning eller annat 
stöd under arbetets gång?  

Genomsnitt: 4.56 

Standardavvikelse: 0.83 

  1. Bristfällig 0% 

  2. 5,60% 

  3. Tillräcklig 5,60% 

  4. 16,70% 

  5. Tillfredställande 72,20% 

8 Hur upplever du rapportskrivandet? 

Genomsnitt: 3.11 

Standardavvikelse: 0.81 

  1. Mycket lätt 0% 

  2. 27,80% 

  3. Varken eller 33,30% 

  4. 38,90% 

  5. Mycket svårt 0% 

9 Vad tycker du om examinationstillfället?  

Genomsnitt: 4.24 

Standardavvikelse: 0.81 

  1. Mycket dåligt 0% 

  2. 5,60% 

  3. Okej 5,60% 

  4. 44,40% 

  5. Mycket bra 38,90% 

  Inte besvarad 5,60% 

10 
Har studierna under momentet ökat eller 
minskat ditt intresse för ämnet? 

Genomsnitt: 4.33 

Standardavvikelse: 0.58 

  1. Minskat i hög grad 0% 

  2. Minskat i viss grad 0% 

  3. Ingen förändring 5,60% 

  4. Ökat i viss grad 55,60% 

  5. Ökat i hög grad 38,90% 

 



 
 

11 

Vilket tema valde du för denna kurs 
(arbetsmarknadsekonomi, management 
eller arbetsrätt)? Varför valde du detta och 
inte de andra? se word fil 

12 

Finns det något speciellt som du vill framföra 
angående detta moment? Ange gärna två 
bra respektive två dåliga faktorer. se word fil 

13 
Om du ser tillbaka på hela terminen, skulle 
du säga att de fyra olika delkurserna … 

Genomsnitt: 1.22 

Standardavvikelse: 0.42 

  

är tydligt relaterade till varandra, även om 
de skiljer sig åt har du en klar bild av hur de 
kompletterar varandra. 77,80% 

  

enbart är svagt relaterade till varandra, du 
kan se vissa kopplingar mellan dem men det 
är inte så tydligt hur de kompletterar 
varandra. 22,20% 

  

är helt oberoende av varandra, du har inte 
fått klart för dig hur de kompletterar 
varandra. 0% 

14 
Om du ser tillbaka på dina två terminer vid 
AKPA, skulle du säga att du är 

Genomsnitt: 1.33 

Standardavvikelse: 0.47 

  
Mycket nöjd med de två terminerna som 
helhet 66,70% 

  Nöjd med de två terminerna som helhet 33,30% 

  Missnöjd med de två terminerna som helhet 0% 

  
Mycket missnöjd med de två terminerna 
som helhet 0% 

15 

Ge ett eller två förslag på hur du tycker vi 
skulle kunna förtydliga hur kurserna förhåller 
sig till varandra. se word fil 

 
 
 


