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Innehåll
Kursen behandlar arbetsvetenskaplig teori med fokus på arbetsmarkands- och organisationsnivå ur ett nationellt såväl som ett
internationellt perspektiv. I kursens första del orienterar sig studenten i frågor om sysselsättning, arbetslöshet,
strukturomvandling och förändring i segregering på arbetsmarknaden med fokus på klass, kön, etnicitet och ålder. Vidare
bearbetas teoretiska perspektiv på arbetsmarknadsreglering, människors värderingar samt dessa aspekters kopplingar till
arbetsmarknadens utseende och förändring. Kursen behandlar även familjepolitik och fördelning av betalt och obetalt arbete i
hemmet och dess betydelse för arbetslivet i ett internationellt såväl som nationellt perspektiv. I kursens andra del behandlas
klassiska perspektiv kring arbetets organisering med fokus på omvärld, grupp och individ. Vidare bearbetas olika synsätt på
kopplingen mellan tekniska och sociala system liksom arbetets organisering och människosyn. Dessutom behandlas relationen
mellan tekniska och sociala system samt beskrivs köns- och klassperspektivets relevans i ett organisationsteoretiskt perspektiv.
Slutligen beaktas relevansen av olika klassiska organisationsteorier i samtida arbetslivet.
Mål
Studenten ska efter kursen kunna













beskriva arbetsmarknadens utveckling över tid med avseende på yrkesstruktur, sysselsättning och arbetslöshet i ett
nationellt såväl som internationellt perspektiv.
göra grundläggande kopplingar mellan arbetsmarknadens utveckling och segregering utifrån kön, klass, etnicitet och
ålder
redogöra för olika kopplingar mellan arbetslivet och människors värderingar samt utifrån synen på arbete som mål
och medel
beskriva och analysera innebörden av familj och familjepolitik och relationen mellan betalt och obetalt arbete i ett
internationellt och nationellt perspektiv.
redogöra för ekologiska, ekonomiska och sociala villkor för ett hållbart arbetsliv
analysera och kritiskt granska svensk arbetsmarknadsreglering och dess konsekvens
beskriva och analysera olika klassiska arbetsvetenskapliga perspektiv med fokus på människosyn och arbetets
organisering
göra grundläggande kopplingar mellan omvärld, arbetets organisation, grupp och individ
redogöra för olika kopplingar mellan arbetets organisering och människors värderingar/attityder
redogöra för köns- och klassperspektivets relevans i en organisatorisk kontext
beskriva relationen mellan tekniska och sociala system i ett organisationsteoretiskt perspektiv
beskriva relevansen av olika organisationsteorier i dagens arbetsliv

Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt seminarier.
För att få betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyg Väl godkänd på minst 51% av de poäng som är VG-grundande.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Kursutvärdering genomförs enskilt och skriftligt, mot slutet av kursen. Studenterna inbjuds under kursens gång att kommentera
kurslitteratur och upplägg.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.
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