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Ingår i huvudområde

Sociologi

Behörighet
Grundläggande behörighet + 
Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Mål/Förväntat studieresultat
Målet är att den studerande ska efter avslutad kurs visa att de både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp, kan 
beskriva och analysera;  

Relevanta teorier om organisation och arbete,•
Arbetets villkor i samhället och mäns och kvinnors relation till arbete•
Organisationsteorier ur ett genusperspektiv•

Kursinnehåll
Kursen avser att ge begreppslig kunskap om varför organisationer finns och hur organisationer fungerar samt att 
belysa och behandla organisationssociologins historia och utveckling. Under kursen kommer studenterna, genom 
seminarier och skriftlig inlämning, tränas att beskriva och analysera olika organisationsteorier i ett empiriskt 
sammanhang. Olika organisationsformer från byråkrati till projektorganisationer och deras betydelse för olika 
verksamheter i samhället kommer att belysas. Under kursen kommer även arbetets villkor i det moderna samhället 
och i organisationer att beskrivas och diskuteras från en rad olika synvinklar med särskilt fokus på kvinnors och 
mäns relationer till arbetet och organisation/ering utifrån ett genusperspektiv.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

 
Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro är obligatoriskt om inte annat anges i schemat.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

 
Muntlig och skriftlig examination via seminarium och hemtentamen.  
 
I förekommande fall, i det fall skriftlig examinationsuppgift inte bedöms nå G vid ordinarie examinationstillfälle ges 
möjlighet att utifrån kommentarer komplettera vid två tillfällen under innevarande år. I det fall skriftlig 
examinationsuppgift fortfarande inte når G tilldelas studenten en ny examinationsuppgift nästa gång kursen ges.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0004 Hemtentamen U G VG * 5 Obligatorisk H15

0005 Seminarier U G# 2,5 Obligatorisk H23

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2023-02-15

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-01-31
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