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Kursens mål
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen. 
Kunskap och förståelse
Studenten skall ha kunskap om:
• hur arbetsmiljön utvärderas
• arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar i arbetsmiljösammanhang
• bestämmelserna om arbetsanpassning och rehabilitering
• arbetsgivarens skyldigheter beträffande jämställdhet och mångfald i arbetslivet
• skyddet för arbetsökande och arbetstagare som drabbas av diskriminering.

Färdighet och förmåga
Studenten skall ha förmåga att:
• tillägna sig juridisk metod i vid mening
• analysera och angripa problem systematiskt 
• motivera lösningar på övertygande sätt.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ARA100-Arbetsrätt I eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom två moment.
Första momentet är individuellt upprättande av seminarieuppgifter.
Andra momentet är individuellt upprättande av något av följande:
- en jämställdhetsplan enligt diskrimineringslagen
- en arbetsmiljöpolicy och en handlingsplan enligt arbetsmiljölagen
- en uppsats som antingen behandlar jämställdhetsarbetet eller arbetsmiljön ur eget valt
perspektiv.

Kursens innehåll
Fördjupad förståelse av relgerna om arbetsmiljö och diskriminering på arbetsplatsen samt 
kunskaper i arbetet kring framtagande av arbetsmiljöpolicy och handlingsplan enligt 
arbetsmiljölagen repektive aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
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KURSPLAN

Kurskod: ARA201

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
ARA101

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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