Samhällsvetenskapliga fakulteten

PEAB06, Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande
forskningsmetodik, 15 högskolepoäng
Sociology: Specialized Studies in the Main Field and Research
Methodology, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2012-03-22 att
gälla från och med 2012-09-01, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen ges under termin tre i Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor.
Kursen är obligatorisk för de studenter som väljer huvudområde sociologi inom
programmet och en av tre valbara kurser för studenter som väljer huvudområde
handelsrätt (arbetsrätt) inom programmet.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten
•
•
•
•

kunna identifiera ämnets kunskapsområde och sociologiska metoder,
kunna motivera och pröva teoriers giltighetsanspråk,
kunna beskriva huvuddragen i olika sociologiska perspektiv,
kunna använda sina kunskaper för att identifiera och formulera problem i
organisationer och på arbetsplatser kunna kritiskt testa giltighetsanspråken i en
ämnesgrundad frågeställning,
• visa medvetenhet om vilken roll en sociologisk kunskap spelar i arbetslivet,
• kunna självständigt genomföra en mindre organisations- /arbetsplatsstudie
baserad på sociologisk metodik,
• kunna lära ut sin kunskap.
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Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge studenterna förmåga att kombinera teoretiska kunskaper i
sociologi med metoder som krävs för att arbeta i ett projekt.
Kursen utgår huvudsakligen från ett projektbaserat lärande och syftar till att
studenterna skall kunna kombinera teoretiska kunskaper med metoder som krävs för
att arbeta i ett projekt. Detta sker i form av ett uppsatsarbete där studenterna ges
möjligheter att tillämpa sina kunskaper inom en särskilt utvald organisation/på en
särskild arbetsplats. Syftet är att studenterna ska lära sig att kombinera sin
forskningsuppgift med ett kunskapsmässigt bidrag till den organisation/arbetsplats de
undersöker. Den kunskap och medvetenhet studenterna får i sitt vetenskapliga arbete
ska med andra ord också omvandlas till handlingsorienterad kunskap.
Kursen behandlar såväl kvalitativa som kvantitativa metoder inom sociologin för
insamling, värdering och analys av ett empiriskt material. Teman som kommer att
behandlas är t.ex. a) Att arbeta i projektteam, b) Demokrati och deltagande, c)
Flexibel arbetsorganisation, d) Nätverksorganisationer, e) De anställdas medverkan i
utvecklings- och förändringsarbete.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, handledning, gruppdiskussioner och
seminarier. Deltagande i gruppdiskussioner och seminarier är obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker i form av hemskrivning, inlämningsuppgifter och projektarbete samt
muntliga och skriftliga presentationer.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfälle
men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de mål som angivits underkursens
mål. För betyget väl godkänd krävs dessutom särskild teoretisk medvetenhet och
analytisk förmåga.
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Förkunskapskrav
Antagen till kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds
universitet samt fullgjorda kursfordringar om minst 45 hp på programmets första och
andra termin, vari PEAB01 Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori,
15 högskolepoäng ska ingå.

Övrigt
Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för personal- och arbetslivsutbildning vid
Lunds universitet 2010-10-26.
Kursen ersätter BAGA01 Beteendevetenskaplig och arbetsrättslig grundkurs, delkurs 5
Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, alternativ I Sociologiska
utgångspunkter för undersökningar av organisationer och arbetsplatser, 15
högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen PEAB06, Sociologi: Ämnesfördjupning och
grundläggande forskningsmetodik
Gäller från H12
1101 Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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