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Beslut

Beslutet fattat av studierektor på delegation.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Arbetsmarknadskunskap med personaladministration I, 30 hskp.
Kursens uppläggning
Provkod
MFK1
MFK2
MFK3
MQ4B
MQ4D

Namn
Arbetsmarknadsekonomi 3
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Management 3: fördjupningskurs
Arbetsrätt 2: fördjupningskurs

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen förbereder studenten väl för yrkesarbete och vidare studier inom arbetslivs- och
arbetsmarknadsfrågor. Först studeras löner och lönebildning, bl a lönegapet mellan
könen. Därefter behandlas arbetsmarknaden och dess förhandlingssystem i internationell
jämförelse. Därpå följer studier av organisations- och arbetsmiljöfrågor vari arbetet och
arbetsmiljön ses som en helhet. Slutligen ges studenten möjlighet att fördjupa sig i ett
valfritt tema genom att utföra en egen studie och skriva en PM.
Kursens lärandemål

Kursens mål är att förbereda studenten väl för yrkesarbete och vidare studier inom
arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Efter kursen ska studenten kunna tillämpa gängse
teorier, modeller och begrepp gällande löneskillnader och lönesättning. Studenten ska
även kunna jämföra den svenska arbetsmarknaden och dess förhandlingssystem med dem i
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andra länder. Vidare ska studenten kunna omsätta aktuella begrepp och teori ifråga om
arbetsorganisation och arbetsmiljö. Dessutom ska studenten kunna söka information,
värdera kunskap och formulera en relevant frågeställning vilken hon/han besvarar i en egen
studie. Slutligen ska studenten självständigt kunna författa en rapport/essä på basis av sin
studie.
Undervisning

ARBETSFORMER
a) Föreläsningar
Föreläsningarna ger översikter över litteraturen. Studenterna bör ha läst in denna i
förväg eftersom föreläsningarna kräver deras aktiva medverkan. Gästföreläsare från
näringslivet och arbetsmarknadens organisationer bidrar med utblickar och illustrationer
utöver kurslitteraturen.
b) Övningstillfällen
Under mom 1 ges studenterna övningsuppgifter kring löner och arbetsmarknadsekonomi att
lösa i ett grupparbete. Uppgifterna redovisas muntligt och diskuteras med läraren vid ett par
seminarier.
c) Seminarier
Under mom 2 och mom 3 ges studenterna uppgifter att lösa inför seminarierna. Uppgifterna
redovisas muntligt, i vissa fall lämnas de in skriftligt, och diskuteras med läraren vid
seminarierna. Vid seminarierna gäller obligatorisk närvaro eftersom de utgör ett led i
examinationen.
Under mom 4 utgör seminarierna kring den gemensamma litteraturen en central del i
respektive fördjupningskurs. Varje student redovisar sin del av litteraturen och deltar aktivt i
diskussionen. Vid dessa seminarier gäller obligatorisk närvaro eftersom de utgör ett led i
examinationen. Obligatorisk närvaro gäller även på de seminarier som behandlar de
självständiga arbetena (se nedan). Varje student diskuterar då en annan students
PM/rapport.
d) Självständigt arbete
Under mom 4 genomför studenterna på egen hand eller med en annan student en
självständig studie och författar en PM/rapport på basis av denna. Studenterna får hjälp
att välja ämne och handledning under arbetets gång av läraren. PM/Rapporterna behandlas
på ett avslutande seminarium (se ovan).
Kunskapskontroll och examination

Examinationsformerna är flera: salskrivning, hemskrivning, projektarbete, etc. Vid
underkänd finns i vissa fall möjlighet till komplettering inom en angiven tidsperiod.
Fullbordas inte kompletteringen inom den angivna tiden skall hela provet (t ex hem- eller
salskrivning) göras om. Den som får komplettering på hemskrivning skall vid inlämnande
av kompletteringen även bifoga hemskrivningen.

Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista hittas på vår hemsida www.sofi.su.se/akpa.
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