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Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

ATS1 Individ, organisation och arbetsmarknad 7.5

Kursens innehåll

Denna kurs behandlar sociologisk forskning om yrken, yrkesstruktur, yrkens kvalifikationskrav,
arbetsorganisation, kompetensutveckling, rekrytering och omställning, karriärvägar, arbetsmotivation samt
arbetsmiljö. Dessa frågor har en direkt koppling till praktiskt personalarbete, och kopplingen mellan teori och
praktik tydliggörs genom att kursens olika teman också behandlas av gästföreläsare från arbetslivet samt
genom övningsuppgifter både individuellt och i grupp. Kursen kan med fördel läsas av dig som vill arbeta
med frågor relaterade till personal, arbetsmarknad, organisation, arbetsmiljö eller lönesättning. Kursen ges på
halvfart under period 1, dvs under de första 10 veckorna på terminen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenterna ha bred kunskap om arbetslivets sociologi avseende både teori
och empiri. Vidare skall studenterna kunna föra ett teoretiskt resonemang om hur processer relaterade till
individer, organisationer och arbetsmarknader gör att social ojämlikhet uppstår och reproduceras.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Föreläsningar
Föreläsningarna ger perspektiv på litteraturen och förklarar den med belysande exempel. För att få det
största utbytet av föreläsningarna bör studenterna ha läst in litteraturen i förväg. Gästföreläsare från
arbetslivet avser att tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik.
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Seminarier
Under kursen ges studenterna övningsuppgifter (både individuellt och i grupp). Uppgifterna redovisas och
diskuteras under seminarierna. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Godkänt aktivt deltagande på
seminarierna kan tillgodoräknas i upp till två terminer efter seminariet.

Kunskapskontroll och examination

Examinationsformer
Kursen examineras genom salsskrivning samt genom aktivt deltagande på seminarierna. 

Betygsskala
Betygsättning sker med en sjugradig målrelaterad betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra,
D=Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.

Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

Slutbetyg
För att få godkänt betyg krävs lägst betyget E på salsskrivningen samt fullgjort aktivt deltagande vid
seminarierna. Slutbetyget baseras på resultat från salsskrivningen.

Reglering av ej fullgjorda kurskrav/obligatoriska delar
Bristande aktivt deltagande eller frånvaro vid seminarium kompenseras med skriftlig uppgift som ges av
kursansvarig lärare.

Underkännande
För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Studerande som
fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov (en examination) har rätt att genomgå fyra ytterligare prov
på kursen. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har
rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till studierektor.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur (och övriga läromedel) anslås på institutionens webbplats
www.sofi.su.se/akpa/utbildning. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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