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Kursens innehåll 
Under delkursen får du med hjälp av case-metodik fördjupa sig i vanligt förekommande 
problem eller dilemman inom HR-arbete. Under delkursen får du söka relevanta teorier 
och aktuell forskning och kritiskt analysera dessa problem/dilemman utifrån teorier och 
aktuell forskning. 

Lärandemål 
Efter genomgången delkurs ska du kunna: 

- arbeta med case-metodik och självständigt och i grupp söka efter aktuell forskning 
och relevanta teorier för de problem och dilemman som förekommer i HR-arbetets 
praktik, 

- kritiskt analysera praktiska problem och dilemman som förekommer i HR-
arbetets praktik utifrån relevanta teorier och aktuell forskning,  

- göra bedömningar med hänsyn till såväl teorier och aktuell forskning som etiska 
aspekter och dess konsekvenser på individ-, organisation- och samhällelig nivå,  

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin 
kompetens och yrkesidentitet inom HR. 

Arbetsformer  
Kursen genomförs med hjälp av case-metodik och inspiration från problembaserat 
lärande. Arbetet sker i basgrupper. Basgruppsindelningen meddelas på Athena. 
Basgrupperna kommer under kursen att få arbeta med sex olika delcase. Arbetet med 
varje delcase sker enligt följande: 

1. Introduktion 
2. Brainstorming 
3. Inlämning av logg 
4. Föreläsning 
5. Basgruppshandledning 
6. Självständigt arbete i basgruppen 
7. Återrapportering 

För närmare information, se Athena 

Examinationsformer 
Kursen examineras genom obligatorisk närvaro, muntliga återkoppling på varje delcase, 
en slutrapport och muntlig presentation över hela caset samt en individuell slutreflektion. 
Du har som student möjlighet att kompensera ett tillfälle under kursen genom att ta reda 
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på vad kurstillfället handlat om och vad du tar med dig från detta. Denna 
kompensationsuppgift lämnas in till kursansvarig.  

 

Förbud mot plagiering 
Observera att alla former av otillåtna hjälpmedel eller försök att på annat sätt vilseleda vid 
prov är otillåtet och kommer att anmälas till universitetets disciplinnämnd. Det kan t.ex. röra 
sig om plagiering där texter helt eller delvis tas från andra eller från internet. Det kan också 
röra sig om otillåtet samarbete där identiska svar lämnas in från två eller   flera   
studenter/studentgrupper.   För   mer information, se   universitetets   regelbok 
(https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken)  
 

Behov av särskilt stöd och/eller förlängd examinationstid 
Om du har behov av särskilt stöd under kursen ber vi dig snarast kontakta vår 
studievägledare Nikolaj Jakobsen; nikolaj.jakobsen@edu.su.se med ditt intyg så att vi kan 
planera stödet på ett bra sätt. 

 

Betygskriterier 

A. Den studerande redogör för och diskuterar kritiskt och självständigt problem 
och dilemman som förekommer i HR arbetets praktik, gör goda bedömningar 
med hänsyn till såväl teorier och aktuell forskning som etiska aspekter och 
dess konsekvenser på individ-, organisation- och samhällelig nivå med 
utgångspunkt i de olika delcasen. Den studerande reflekterar också över sitt 
eget behov av kunskap och kompetens inom HR området samt redogör för 
och diskuterar personalarbetets etik och värdegrund samt dess betydelse för 
utvecklandet av en professionell yrkesidentitet inom HR på ett utmärkt sätt. 

 
B –D För betygen B-D görs successiva avdrag för brister i fullständigheten i redo-

görelser, bedömningar samt för relativ avsaknad av kritiskt, självständigt 
och reflekterande förhållningssätt. 

 
E Den studerande redogör för och diskuterar kritiskt och självständigt problem 

och dilemman som förekommer i HR arbetets praktik även om denna 
diskussion i olika avseenden framstår som fragmentarisk. Den studerande, 
gör bedömningar med hänsyn till såväl teorier och aktuell forskning som 
etiska aspekter och dess konsekvenser på individ-, organisation- och 
samhällelig nivå med utgångspunkt i de olika delcasen, även om dessa 
uppvisar brister. Den studerande redogörför och diskuterar HR arbetets etik 
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och värdegrund och dess betydelse för utvecklingen av en professionell 
yrkesidentitet inom HR även om denna diskussion i olika avseenden framstår 
som fragmentarisk. Sammanfattningsvis uppvisar den studerande försök till 
kritiskt självständigt och reflekterande förhållningssätt. 

 
Fx Den studerandes redogörelser för och diskussion av problem och dilemman 

som förekommer i HR arbetets praktik eller de bedömningar som den 
studerande gör med hänsyn till teorier och aktuell forskning, etiska 
aspekter och dess konsekvenser på individ, organisation och samhällelig 
nivå uppvisar betydande brister. I den studerandes diskussioner saknas 
också ett kritiskt, självständigt och reflekterande förhållningssätt. 

 
F  Den studerande redogörelser, reflektioner och diskussioner innehåller så 

betydande brister att det inte är möjligt att bedöma svaren i relation till 
kriterierna. Redovisningen är så språkligt oklar att det inte är möjligt att 
bedöma svaren i relation till kriterierna.  

 

Kontaktuppgifter 
 

Vi hoppas vi att du har fått svar på dina frågor om kursen. Mer information finns på 

Athena. Saknar du någon information där är du välkommen att kontakta kursansvarig, 

utbildningsadministratör eller studievägledare i första hand.  

 
Camillla Thunborg, IPD,  camilla.thunborg@edu.su.se  Lärare, kursansvarig  
Marcus Bigert,  marcus.bigert@edu.su.se  Kursadministratör 
Nikolaj Jakobsen,  nikolaj.jakobsen@edu.su.se,  Studievägledare 
Övriga lärare: 
Gunilla Avby, IPD, 
Claudia Bernhard-Oettel,  Psykologiska institutionen  
Helena Falkenberg,  Psykologiska institutionen 
Stefanie Möllborn,  Sociologiska institutionen 
Charlotta Stern,  Sociologiska institutionen 
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