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Mål

Kunskap och förståelse
- Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- redogöra för grundläggande sociologiska perspektiv på samhälle och individ
- beskriva olika organisationsteorier samt hur samhälle och organisationer inverkar på
arbetslivet.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- tillämpa sociologiska begrepp i analysen av förändringar inom arbetsliv och organisationer
- problematisera vilka konsekvenser förändringar i arbetslivet kan få för samhälle, grupper
och individer
- analysera hur makt verkar i samhälle, organisationer och arbetsliv

Kursens innehåll

- En orientering i sociologiskt tankesätt
- Relationer i arbetslivet
- Introduktion till sociologisk samhällsteori
- Arbetsorganisation och ledarskap

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och
grupparbeten.

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Examinationsform

Examination sker i form av enskild skriftlig hemtentamen samt gruppuppgift och seminarium.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar

Ett tentamenstillfälle och två omtentamenstillfällen ges i anslutning till kursens
genomförande. Student som ej är godkänd efter dessa tre tentamenstillfällen hänvisas till
nästa kursomgång.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0001 Sociologi med inriktning mot arbetsliv

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

