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Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenterna

• ha kunskap om olika samhällsteoriers betydelse för förståelse av arbetslivet

• ha kunskap om betydelsen av arbetsmarknadens och arbetets organisering för arbetslivet

• ha kunskap och förståelse för hur mänskliga resurser kan utvecklas inom organisationer

• ha kunskap och förståelse för betydelsen av strategisk kompetensförsörjning ur ett arbetsgivarper-
spektiv

• ha förståelse för begreppen professionalisering och anställningsbarhet

• ha förståelse för etiska problemställningar för personalvetare

• ha kunskap om vetenskapliga grunder

• kunna söka artiklar, använda lämplig sökteknik och göra en elementär värdering av resultatet

Innehåll
• Personalarbetes framväxt och utveckling

• Samhällsperspektiv på arbetslivet

• Olika intressenters perspektiv på personalarbete

• Personalarbetets vetenskapliga grunder och teoretiska domäner

• Personalarbetets etiska överväganden

• Biblioteksintroduktion och informationsökning

• Studiebesök på personalavdelning
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Undervisningsformer
Kursens arbetsformer är litteraturstudier, föreläsningar, gästföreläsningar från arbetslivets representanter,
seminarier med korta litteraturessäer, studiebesök på personalavdelning och en praktisk tillämpad fallstu-
die.

Förkunskapskrav
Enligt utbildningsplanen (eller motsvarande kunskaper)

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

En helhetsbedömning görs av studenternas prestationer under kursen. Betyget väl godkänd, godkänd
eller underkänd används. De olika teoretiska delarna examineras individuellt genom korta litteraturessäer
vid obligatoriska seminarier, som bedöms med godkänd eller underkänd. Efter studiebesöket deltar stu-
denterna i ett seminarium, då en kort skiftlig rapport lämnas, som examineras med godkänd eller under-
känd. En fallstudie, som genomförs vid en personalavdelning, integrerar kursens teoretiska och praktiska
moment. Den redovisas både skriftligt och muntligt vid en avslutande examination. Vid den avslutan-
de examinationen bedöms kvaliteten med väl godkänd, godkänd eller underkänd. Studenterna ska vara
närvarande vid kursens samtliga obligatoriska moment för att examineras med betyget väl godkänd eller
godkänd. Obligatoriska moment i kursen är kursstarten, studiebesöket vid en personalavdelning, olika
seminarier och gästföreläsningar.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 15 hp U/G/VG

Övrigt
Personalprogrammets första kurs syftar till att ge studenterna en introduktion i personalarbete. Kursens
syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper om hur processer på samhällsnivå, or-
ganisationsnivå och individnivå samverkar och påverkar arbetsliv och personalarbete. Dessutom intro-
duceras vetenskapliga grunder. Genom ett förlängt studiebesök får studenterna möjlighet att integrera
teoretiska och praktiska perspektiv på personalarbete.
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Dessutom tillkommer rapporter och kompendier efter examinators anvisningar max 200


