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Innehåll
Kursen tar upp studier av skilda komplexa företeelser i arbetslivet som har med styrning, självstyrning och makt att göra
utifrån en samhällelig kontext och i ett internationellt jämförande perspektiv. Kursen belyser skilda aktuella styrnings- och
maktmekanismer som används i arbetsliv och samhälle samt konsekvenser av dessa styrningsstrategier för individer,
organisationer samt samhället i stort men med fokus på arbetsliv och arbetsmarknad. Även förutsättningarna för att utveckla
hållbara styrningsstrategier i arbetslivet tas upp.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. Kunskap och förståelse
1.1 uppvisa kunskap om och förståelse av teorier om styrning och maktrelationer och i relation till detta hur identiteter skapas
och upprätthålls inom arbetsliv, arbetsmarknad samt i samhället i stort
1.2 uppvisa kunskap om aktuell empirisk forskning kring styrning, makt och i relation till detta hur identiteter skapas och
upprätthålls inom arbetslivet samt på arbetsmarknaden
2. Färdighet och förmåga
2.1 analysera konsekvenser av skilda makt och styrformer för individer, organisationer samt för samhället i stort
2.2 analysera olika utvecklings- och förändringsstrategier inom arbetsliv och arbetsmarknad utifrån olika styrnings och
maktperspektiv
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 kritiskt bedöma samt värdera konsekvenserna av aktuella styrningsmekanismer och strategier inom arbetsliv och samhälle
3.2 kritiskt bedöma och reflektera över förutsättningarna för hållbara styrningsstrategier i arbetslivet

Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Examinationsformer och betygsskala
Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift och seminarieuppgifter.



Individuell skriftlig inlämningsuppgift, U/G/VG - Mål 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1
Seminarier, U/G - Mål 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Examinationsmomentet Individuell skriftlig inlämningsuppgift bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga
moment är godkända.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
I kursen ingår en enskild skriftlig utvärdering i slutet av kursen. Kursutvärderingen är vägledande för kommande kurser och
presenteras i en kursrapport som publiceras i enlighet med högskolans rutiner.
Övrigt
Kursen ingår i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.
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