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• Utlagd undervisningstid 
10 föreläsningar totalt, varav 7 stycken à 2 timmar och 3 stycken à 3 timmar 
samt 2 seminarier (à 2 timmar) . Av den 10 föreläsningarna var en föreläsning 
en gästföreläsning från Medlingsinstitutet och en föreläsning var en 
sammanfattande frågestund.  

• Examinationer 
 
Salstentamen + två inlämningsuppgifter med tillhörande presentation vid 
seminarier. 
 

• Genomströmning (Antal registrerade; Antal examinerade; Antal godkända) 
 
Fristående ATF012 
 
12 Registrerade och 4 klarade tentamen  
 
PAO kurs SOD240 
 
73 klarade tentamen  och 1 ej godkänd 

 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra kurstillfället 
Kusen har i jämförelse med föregående termin något mindre fokus på 
nationalekonomi och har istället fått ett något ökat fokus på sociologiska 
perspektiv. Flera nationalekonomiska artiklar har ersatts med sociologiska 
artiklar. Tonvikten ligger dock fortfarande på nationalekonomi. Denna termin 
har haft en, istället för två, extra föreläsning (om grunder i nationalekonomin) 
med syfte att ge studenterna större möjlighet att få hjälp med 
nationalekonomin. I övrigt oförändrad struktur och innehåll. 



 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen  
Svarsfrekvens på utvärdering efter tentamen (PAO 22 st, fristående 2 st.) 
 
Närvaron på föreläsningarna är relativt hög. Stor skillnad i hur mycket tid 
studenterna ägnar kursen, i genomsnitt ägnar de cirka 20-30h i veckan. 
Studenterna anger att undervisningsvolymen, speciellt mängden litteratur är 
för stor. En del tycker också att föreläsningarna är för långa och för många. 
Sammanfattningsvis är studenterna överlag nöjda med kursen i helhet och med 
seminarierna i synnerhet. 

 
• Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserad på fritextsvar i 

kursutvärderingen) 
 

Överlag instämmer studenterna i att de är nöjda med kursen. Flertalet av 
studenterna upplevde att undervisningen gav goda förutsättningar att uppnå de 
förväntade studieresultaten. De tyckte också att examinationen/-erna väl 
prövade hur de uppnått de förväntade studieresultaten. De är också positiva till 
seminarierna och till föreläsningsanteckningarna. 

 
• Kursens svagheter enligt studenterna 

En del studenter upplever att föreläsningarna var för långa och för många. För 
en del studenter upplevs föreläsningarna som svåra. Svår kurslitteratur och för 
mycket kurslitteratur.  
 

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
På det stora hela en bra kurs, dock med ganska stor spridning i svaren då några 
studenter anger att föreläsningarna är bra medan andra tycker de är dåliga. 
Seminarierna var mycket uppskattade. Tentamensresultaten var mycket starka 
denna termin. 
 
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Inför nästa termin ska några av föreläsningarna kortas. En del av litteraturen 
kommer att strykas. Fokus på sociologi kommer öka ytterligare även om 
betoning i huvudsak kommer att ligga på nationalekonomin. Nästa termin ska 
det ges mer möjlighet till mer diskussion och interaktiva övningar under 
föreläsningarna  
 
 


