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Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
ABA (Arbetsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-04-14 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp arbetsvetenskap. AVGA30 Arbetsvetenskap 30 hp och AVGB41 Arbetsvetenskap
personalinriktning 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva hur arbetsmiljösystemet fungerar, med dess olika aktörer och regler,
- ange arbetsmiljöns viktigaste risk- och friskfaktorer,
- redogöra för hur olika megatrender i samhället påverkar arbetsmiljösystemet,
- tillämpa metoder och teorier för analys av arbetsmiljön på organisations- och arbetsplatsnivå och
- argumentera för arbetsmiljöinsatser i en organisation. 



Innehåll
Kursblock 1: Arbetsmiljösystemet och friska arbetsplatser. 
I detta block diskuteras hur arbetsmiljösystemet fungerar, inklusive samspelet mellan dess olika aktörer
och regler på global, EU, nationell och arbetsplatsnivå. Vidare diskuteras hur information om hur
arbetsmiljön påverkar arbetstagaren kan hittas och analyseras. Blocket avslutas med att den teoretiska
kunskapen omsätts i praktiken genom att argumentera för arbetsmiljöinsatser i en organisation. I en
obligatorisk seminarieuppgift som framförs muntligt i grupp, presenterar studenten argument för
arbetsmiljöinsatser.

Kursblock 2: Utmaningar mot en hållbar och inkluderande arbetsmiljö.
I detta block lär sig studenten hur olika megatrender, det vill säga övergripande samhällstrender som
påverkar alla länder, inverkar på arbetsmiljön och arbetsmiljösystemet. Här ingår bland annat
diskussioner om genus, etnicitet, globalisering, miljö och klimat samt demografiska utmaningar.
Studenterna gör en film om hur man kan skapa hållbara och inkluderande arbetsplatser i framtiden.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom salstentamen, muntlig gruppuppgift samt praktisk filmuppgift i grupp.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


