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Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
l
l
l
l
l
l
l

läsa och tolka arbetsrättsliga lagtexter och rättsfall
skriva enklare texter med arbetsrättsligt innehåll
lösa arbetsrättsliga problem med arbetsrättslig juridisk metod
argumentera arbetsrättsligt
problematisera och tänka kritiskt inför arbetsrättsliga frågeställningar
analysera enklare arbetsrättsliga frågeställningar ur ett mångfaldsperspektiv
behärska informationssökning på det arbetsrättsliga området

Innehåll
Kursen innehåller en introduktion om rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod
speciellt med inriktning på arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och
kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig
sektor belyses. Därutöver behandlas innehållet i central lagstiftning beträffande
förenings och förhandlingsrätten, medbestämmande, kollektivavtal, stridsrätt,
lönebildning m. m. Vidare ingår den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning,
anställningsskydd, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid, semester m. m.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, tillämpningsövningar och ett grupparbete.
Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen examineras genom skriftlig uppgift och skriftlig tentamen.
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Undervisningen består av föreläsningar, tillämpningsövningar och ett grupparbete.
Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen examineras genom skriftlig uppgift och skriftlig tentamen.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats.
Studenter som ligger nära gränsen för godkänt betyg på rapporter kan få komplettera
efter examinators anvisningar och tidsangivelse för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kursstart.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med
följande kurser som helt eller delvis överlappar innehållet i denna kurs: Kursen
överlappar 1RV815, 1RV501 och 1RV009 med vardera 15 hp.
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