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Innehåll
Kursens övergripande fokus är arbetsmiljöfrågor. I kursen orienterar sig studenten i frågor om arbetets såväl positiva som
negativa påverkan på samhälle, organisation och individ. Produktionsprocessens påverkan på individ och samhälle behandlas
ur ett historiskt perspektiv där särskild vikt läggs vid framväxten av det nutida arbetslivet.
Mål
Studenten skall efter kursen kunna
 identifiera skilda såväl positiva som negativa konsekvenser som arbetet kan ha på individ, organisation och samhälle
 beskriva hur arbetsorganisation och produktionsprocessen har inverkat och kan inverka på individ och samhälle
 redogöra för faktorer som är av betydelse för hälsa och ohälsa i arbetslivet
 vara förtrogen med yrkesrollen med hur arbetsmiljöarbetet integreras med yrkesrollen
Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Examinationsformer och betygsskala
Individuell skriftlig inlämningsuppgift, seminarier samt gruppvis redovisning.
För att få betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyg Väl godkänd på minst 51% av de poäng som är VG-grundande.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Kursutvärdering genomförs enskilt och skriftligt, mot slutet av kursen. Studenterna inbjuds under kursens gång att kommentera
arbetsformer och kurslitteratur. Resultatet av utvärderingen presenteras i en kursrapport som publiceras enligt institutionens
rutiner.

Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.

Bilaga: Litteraturlista för Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ (11OA43)
Allvin Michael et al. (red.) (2006). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber (188
s)
Bernardtz, Victor (red.) (2012). Skitliv: ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad. Stockholm: Atlas (189 s)
Zanderin, Lars (red.) (2005). Arbetsmiljö. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur (240 s)
Litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar (ca 500 s)

