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Human Resource Management och organisatorisk hälsa, 7,5 hp
Human Resource Management and Organizational Health, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-12-12
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V20
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna redogöra för relationen mellan verksamhets- och arbetsmiljöfrågor,
2. kunna redogöra för och problematisera begreppen Human Resource Management 

(HRM) och Human Resource Development (HRD) i relation arbetsmiljöfrågor,
3. visa kunskap när det gäller redovisning av undersökningar inom arbetsmiljöarbete,
4. visa förmåga att utforma och motivera en arbetsmiljöplan med fokus på psykosocial 

arbetsmiljö och organisatorisk hälsa.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ITP100-Introduktion till personalarbete eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• En skriftlig individuell inlämning
• Tre muntliga seminarier med individuella skriftliga inlämningar

Kursens innehåll
HRM200 fokuserar kring arbetsmiljö och social och organisatorisk hälsa och de lagar, regler 
och föreskrifter som berör detta i Arbetsmiljölagen. Koppling mellan HRM (Human 
Rescource Management) och HRD (Human Resource Development) fokuseras särskilt. 
Teorier om krav och kontroll i arbetet, hälsopromotion, SAM (Systematiskt 
Arbetsmiljöarbete) och förebyggande åtgärder mot social och organisatorisk ohälsa tillhör 
kursens centrala begrepp och innehåll. Stress, hälsa och ohälsa samt mobbning på 
arbetsplatsen ges stort utrymme. Hot och våld i arbetslivet berörs också.
Studenterna möter dessutom yrkesverksamma som kan förklara och beskriva hur de arbetar 
med arbetsmiljön på sina olika arbetsplatser. Dessa inslag är en del av kursens AIL 
(Arbetsintegrerat lärande).
 
Kursens placering i programmet samt relevans för utbildningen 
HRM200 är den andra av tre inriktningskurser i pedagogik och hälsa på 
Personalvetarprogrammet. De övriga är PAH100 termin 1 och HOS200 termin 3. PAH100 i 
termin 1 fokuserar på en allmän ingång till pedagogik och hälsa. HRM200 i termin 2 
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fokuserar på förebyggande hälsoarbete och utveckling av arbetsmiljön medan HOS200 i 
termin 3 fokuserar på rehabilitering i samband med sjukdom och ohälsa. Även i HOS200 
studeras förekommande lagrum i relation till kursinnehåll.
HRM200 syftar i sin helhet till att förbereda studenterna för personalvetaryrkets innehåll mot 
området arbetsmiljö och hälsa. Detta är ett centralt innehåll i yrket. Som blivande pedagoger 
ska de också ha sitt fokus inte bara på hur arbetsmiljö kan undersökas och mätas utan också 
hur densamma kan utvecklas (HRD). Kopplingar görs också mellan verksamhet och hur man 
kan arbeta praktiskt med arbetsmiljöarbete.
 
Undervisningsformer och AIL koppling
HRM200 innehåller samtliga tre dimensioner av Lärande (Illeris, 2015): Innehåll-, Drivkraft- 
och Samspel med fokus på Samspel. Kursen innehåller föreläsningar varvat med gästinspel 
och case mot mobbning i arbetslivet. Studenterna förväntas också ha kontakt med en 
referensorganisation för att där kunna ta del av dokument som rör arbetsmiljö och hälsa. 
Utifrån kursens sammanlagda innehåll förväntas de kunna skapa en plan för 
arbetsmiljöarbete på en fiktiv arbetsplats. Examinationerna är fyra till antalet och består av 
ett seminarium där arbetsmiljöplaner analyseras (1), ett seminarium runt mobbning på 
arbetsplatsen (2) samt ett seminarium där den egna planen för arbetsmiljöarbete presenteras 
(3). Denna presenteras också i form av en enskild skriftlig inlämningsuppgift (4).
Studenterna kommer genom kursens design och innehåll att beredas möjligheter att aktivt 
pröva, konkret uppleva och abstrakt generalisera fenomen inom arbetsmiljöområdet genom 
reflektion och observation).

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.

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Pedagogik
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