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Förväntade studieresultat
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
l

l

l

l

l

Översiktligt redogöra för arbetsrollen ur individens, gruppens och organisationens
perspektiv
Redogöra för grundläggande kunskaper om arbetsmarknaden och
arbetsorganisation
På en grundläggande nivå beskriva människans villkor i arbetslivet ur
socialpsykologisk synvinkel
Översiktligt redogöra för den arbetsrättsliga/arbetsmiljörättsliga och
socialförsäkringsrättsliga regleringen i Sverige, dess koppling till EGrättens
motsvarande delar och kunna ge förslag på hur man kan hantera EGdirektiv,
lagar och förordningar i den arbetsrättsliga/arbetsmiljörättsliga och
socialförsäkringsrättsliga regleringen i Sverige samt EGrättens motsvarande
delar
Kunna ge förslag på lösningar av arbetsrättsliga, arbetsmiljörättsliga och
socialförsäkringsrättsliga fall utifrån de rekvisit som föreligger i de styrande
regelsystemen samt i praktiken kunna sluta lokala anställningsavtal och
genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete

Innehåll
Kursen innehåller två delkurser:
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genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete

Innehåll
Kursen innehåller två delkurser:
Delkurs 1 Socialpsykologi 7,5 högskolepoäng
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Grundläggande kurs i socialpsykologi med genomgång av socialpsykologiska
perspektiv, grupper och grupprocesser
Roll och attitydbegreppet, socialisation, avvikande beteende, mänskliga möten
behandlas ur förhållandet individ  grupp  organisation
Stress och utbrändhet i arbetslivet
Förändringsarbete
Lärande i arbetslivet

Delkurs 2 Arbetsrätt 7,5 högskolepoäng
l

l
l
l
l

Arbetsrättsliga, offentligrättsliga och civilrättsliga regelsystem: anställning,
medbestämmande och avtalsvillkor
Offentlighet och sekretess
Associationsrätt
Arbetsmiljörätt och socialförsäkringsrätt
EU, EGrätt och arbetsrätt

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, handledning, redovisningar och
seminarier. Deltagande i redovisningar och seminarier är obligatoriskt.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda.
Delkurs 1 Socialpsykologi: Inlämningsuppgift samt skriftlig tentamen.
Delkurs 2 Arbetsrätt: Skriftlig tentamen.

Kursvärdering
En webbaserad kursutvärdering görs i slutet av kursen och skickas sedan ut via mail till
studenterna.
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