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Mål
Kunskap och förståelseFör godkänt på kursen ska studenten kunna:
l

l

Redogöra för och förklara relevanta teorier och metoder inom systemsäkerhet
och hur de har utvecklats över tid.
Redogöra för olika metoders epistemologiska och ontologiska rötter.

Färdighet och förmågaFör godkänt på kursen ska studenten kunna:
l

l

Beskriva, ge exempel på och reflektera över olika analysmetoder för att förbättra
säkerheten i högriskdomäner.
Självständigt och baserat på vetenskaplig kunskap, identifiera, tillämpa och
rekommendera lösningar på ett säkerhetsproblem.

Värderingsförmåga och förhållningsättFör godkänt på kursen ska studenten kunna:
l

Kritiskt värdera och systematiskt integrera kunskap rörande säkerhet i komplexa
vardagliga arbetssituationer.

Innehåll
Kursen omfattar följande moment:
l
l
l

Systemperspektiv på säkerhet i högriskdomäner.
Teoretisk grund, begrepp, och utveckling av ämnesområdet systemsäkerhet.
Framväxten av teorier och begrepp samt förhållandet mellan säkerhet, risk och

Innehåll
Kursen omfattar följande moment:
l
l
l

l
l

Systemperspektiv på säkerhet i högriskdomäner.
Teoretisk grund, begrepp, och utveckling av ämnesområdet systemsäkerhet.
Framväxten av teorier och begrepp samt förhållandet mellan säkerhet, risk och
olycksmodeller.
Säkerhetskultur, teamsamverkan och ledarskap.
Metodologiska ansatser för risk och säkerhetsanalyser i komplexa system samt
säkerhetsmanagement.

Undervisningsformer
Undervisningen består av självstudier på distans, onlineföreläsningar och
resultatnoterande seminarier. Studenten förväntas ha läst och granskat kurskamraternas
arbeten inför seminarierna, samt förväntas delta i diskussionsforum på eplattformen
MyMoodle.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras individuellt genom en sammanläggning av tre resultatnoterande
seminarier samt genom en individuell examination i form av ett skriftligt PM (7,5 hp).
Betygssättning sker med UVG genom en sammanvägning av samtliga delar som ingår i
examinationen. Frånvaro från ett seminarie kan kompletteras med en extra uppgift i
samråd med kursansvarig.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
Kursen ges på engelska.
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