Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCN16, Sociologi: Postindustriellt arbete och HRD, 15
högskolepoäng
Sociology: Postindustrial Work and Human Resource Development,
15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2011-11-17 att
gälla från och med 2012-01-01, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som valbar kurs, termin tre på Masterprogrammet för personal- och
arbetslivsfrågor och som fristående kurs i sociologi.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten
• visa kunskap och förståelse inom områdena personalutveckling och arbetets
föränderliga karaktär, med särskilt avseende på fördjupad kunskap i sociologi
• visa insikt i aktuell forskning och utveckling på personalområdet
• kunna analysera komplexa problem inom personal- och arbetslivsområdet ur ett
sociologiskt perspektiv
• kunna kritiskt och självständigt identifiera och formulera relevanta
forskningsfrågor, genomföra forskningsöversikter för att hantera dessa frågor för
att bidra till kunskapsutvecklingen på personal- och arbetslivsområdet
• kunna presentera resultaten av sin forskning muntligt och skriftligt i en
vetenskaplig kontext
• visa medvetenhet om etiska perspektiv på forskning inom personal- och
arbetslivsområdet
• visa kunskap i vetenskaplig kommunikation och självständigt följa
kunskapsutvecklingen inom ämnet sociologi.
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Kursens innehåll
Första halvan av kursen behandlar teoretiskt förutsättningarna för och utvecklingen av
postindustriellt arbete. Internationella forskningsperspektiv på personalutveckling
(human resource development) i postindustriellt arbete presenteras och diskuteras.
Performativa och kritiska perspektiv jämförs i forskning rörande mänskliga resurser i
organisationer. Under den andra halvan av kursen producerar studenterna
självständigt ett konferensbidrag inom kursens innehållsliga område som presenteras
och granskas under ett examinationsseminarium.

Kursens genomförande
Undervisningen utgörs av lektioner och seminarier samt handledning i samband med
ett självständigt arbete.

Kursens examination
Kursen examineras baserat på produktion och presentation av ett eget
konferensbidrag liksom på kritisk granskning av andras bidrag.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet
med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.

Förkunskapskrav
För att vara behörig till kursen måste studenten ha fullgjorda studier omfattande
minst 150 högskolepoäng var i ska ingå 90 högskolepoäng inklusive examensarbete i
samhällsvetenskap eller motsvarande.
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Övrigt
Kursen ersätter SOCN14 Sociologi: Postindustriellt arbete och HRD. Kursen ges
parallellt med PEDN17 Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD.
Kursplanen är fastställd av sociologiska institutionens styrelse 2011-12-08.
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Prov/moment för kursen SOCN16, Sociologi: Postindustriellt arbete och
HRD
Gäller från V12
1101 Postindustriellt arbete och HRD, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

