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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-09-12 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 30 hp från termin 3-4 på Juristprogrammet från Karlstads universitet.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för den enskilda arbetsrätten, särskilt avseende anställningstryggheten,
- redogöra för den kollektiva arbetsrätten avseende kollektivavtalet och arbetsgivarens
förhandlingsskyldighet och
- redogöra för den offentliga arbetsrätten och EU-arbetsrätten.

Färdigheter och förmåga



Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera arbetsrättsliga problemsituationer på arbetsplatsen,
- bedöma behovet av att åtgärda uppkomna arbetsrättsliga problem och
- lösa enklare arbetsrättsjuridiska frågeställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- diskutera arbetsrätten ur både arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv,
- värdera EU-rättens betydelse för svensk arbetsrätt och
- implementera ett icke-diskrimineringsperspektiv inom all arbetsrätt.

Innehåll
Kursen omfattar följande avsnitt:

- Den enskilda arbetsrätten. Här ingår den rättsliga regleringen av förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare.

- Den kollektiva arbetsrätten. Här behandlas kollektivavtalets betydelse och arbetsgivarens
förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna.

- Den offentliga arbetsrätten och EU-arbetsrätten. Den omfattande särregleringen för den offentliga
sektorn samt EU-rättens förändring av svensk arbetsrätt behandlas i detta avsnitt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom salstentamen dels genom PM-uppgifter i grupp som examineras
individuellt. PM-uppgifter presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier. Utebliven närvaro vid
obligatoriskt seminarium renderar en kompletteringsuppgift.

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 AB (Med beröm godkänd), BA (Icke utan beröm godkänd), B
(Godkänd) och U (Underkänd).

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


