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Kursens innehåll 

Delkursen Omställning behandlar teoretiska och praktiska psykologiska aspekter av rörlighet 

och omställning ur ett individperspektiv så väl som ur ett organisationsperspektiv. Centrala 

aspekter som tas upp under kursen är frivillig och ofrivillig rörlighet, inlåsning 

anställningsotrygghet och organisationsförändring. Kursen behandlar även fenomen som 

omplacering och uppsägning. Kursen består av föreläsningar samt två pass med praktiska 

övningar som relaterar till föreläsningarna. Uppgiften till de praktiska övningarna 

introduceras i samband med föreläsningarna.  

 

Examination  

Delkursen examineras genom aktivt deltagande (som är obligatoriskt) på en praktisk 

gruppövning som bedöms med betygen godkänd/icke godkänd. Vid betyget icke godkänd på 

grund av frånvaro eller annan anledning kommer en skriftlig komplettering att krävas för att 

bli godkänd.  

 

Utöver detta examineras delkursen med en individuell hemtentamen. Den individuella 

examinationsuppgiften som anknyter till delkursen Omställning kommer att 

betygssättas i enlighet med kriterierna i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1 

Betyg Lärandemål: 

Efter genomgången kurs förväntas 

studenten kunna redogöra för forskning 

(relevanta teorier och empiriska studier) 

inom området omställning. 

Lärandemål: 

Vidare förväntas studenten kunna dra 

slutsatser för praktiskt arbete med 

omställning utifrån forskning. 

A Redogör för forskning på ett synnerligen 

initierat, klargörande och relevant sätt. 
Beskriver på ett klargörande, relevant 

och synnerligen initierat sätt hur 

forskning kan användas i praktiskt 

arbete.  

B Redogör för forskning på ett 

klargörande och relevant sätt. 

Beskriver på ett klargörande och 

relevant sätt hur forskning kan 

användas i praktiskt arbete. 

C Redogör för forskning på ett 

klargörande sätt. 

Beskriver på ett klargörande sätt hur 

forskning kan användas i praktiskt 

arbete. 

D Redogör för forskning på ett bra sätt. Beskriver hur forskning kan användas 

i praktiskt arbete. 

E Redogör tillfredsställande för forskning. Beskriver i någon mån hur forskning 

kan användas i praktiskt arbete. 

Fx Redogör för forskning på ett bristande 

sätt. Komplettering krävs 

Beskriver hur forskning kan användas 

i praktiskt arbete bristfälligt. 

Komplettering krävs. 

F Redogör inte för forskning. Beskriver inte hur forskning kan 

användas i praktiskt arbete. 
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Lärare på kursen 

Fil dr Helena Falkenberg (kursansvarig), Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 

e-postadress: hfg@psychology.su.se 

Professor Claudia Bernhard-Oettel, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, e-

postadress: claudia.bernhard.oettel@su.se 

Personal från Trygghetsrådet, TRR 
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