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Innehåll
Kursen innefattar dels en historisk tillbakablick över industrisamhällets framväxt i Sverige och internationellt, dels en
beskrivning av arbetsvillkorens förändringar under 1900-talet. Arbete som mål och medel belyses ur ett kritiskt perspektiv.
Den svenska modellen för arbetsmarknadsrelationer beskrivs översiktligt och arbetsmarknadens rötter och funktionssätt
diskuteras och analyseras ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
Mål
Studenten ska efter kursen kunna
 beskriva grundläggande drag i det moderna arbetslivets framväxt sedan industrialiseringen
 urskilja samband mellan den historiska utvecklingen och dagens arbetsliv
 redogöra för framträdande drag i 1900-talets relationer mellan fackföreningar och arbetsgivare i Sverige samt vilken
roll dessa spelar i dagens arbetsliv
 redogöra för framträdande skeenden inom det moderna arbetslivet
 analysera och kritiskt granska den svenska arbetsmarknadspolitiken och dess konsekvenser
Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Examinationsformer och betygsskala
En individuell inlämningsuppgift och seminarieuppgifter.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Kursvärdering genomförs enskilt och skriftligt, mot slutet av kursen. Studenterna inbjuds under kursens gång att kommentera
kurslitteratur och upplägg. Resultatet av utvärderingen presenteras i en kursrapport som publiceras enligt gällande rutiner vid
institutionen.

Övrigt
Kursen ingår i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället.
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Tillkommer ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar (ca 150 s)

