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Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
•redogöra för idégrunder, tekniker, kritik och aktuella forskningsfrågor gällande olika
styrkoncept
•förklara idégrunder, tekniker, kritik och forskningsfrågor gällande ett specifikt styrkoncept.
•sammanfatta metoder och vetenskapliga grunder gällande litteraturstudier.
Färdigheter och förmåga:
•identifiera och beskriva problem i verksamhetsstyrning och ge förslag på hur dessa problem
kan hanteras.
•applicera ett styrkoncept på en praktisk verksamhet och dra teoretiska och praktiska
slutsatser gällande konceptets möjligheter att styra denna verksamhet
•planera, genomföra, skriftligt dokumentera och muntligt presentera en litteraturstudie.
•söka, samla, värdera och kritiskt tolka information genererad ur litteraturstudier.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
•med utgångspunkt från olika teoretiska perspektiv kunna värdera och kritisera olika

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

styrkoncept
•kritisera och värdera gjorda litteraturstudier.
Kursens innehåll

Kursen delas upp i tre delar. Den första ger en överblick över olika styrkoncept och konkreta
bilder av hur de kommit att användas i verksamheter. Styrkoncepten delas in i fyra områden.
I den andra delen ska studenten självständigt fördjupa den teoretiska kunskapen om ett utvalt
styrkoncept. En litteraturstudie genomförs som syftar till att ge en fördjupad beskrivning och
värdering av det valda styrkonceptet. Den tredje delen innebär en tillämpning av den utförda
litteraturstudien. Studenten ska på ett konkret sätt ta ställning till ett koncepts fördelar och
nackdelar och även tillämpa det på en praktisk verksamhet. Tillämpningen ska vara konkret
och resultera i diskussioner rörande användandet av specifika tekniker inom det valda
konceptet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och
handledning.

Förkunskaper

Ekonomi- och verksamhetsstyrning B

Examinationsform

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0040 Sammanvägd examination

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

