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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Psykologiska institutionens styrelse 2016-12-20.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

180 högskolepoäng, varav minst 90hp i psykologi I, Psykologi II och Psykologi III eller motsvarande
utbildning.
Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
MT51

Benämning
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper kring ett förebyggande perspektiv på organisation, ledning, styrning och
utövande av verksamhet i relation till säkerhet och säkerhetsbeteenden i organisationer. Kursen behandlar
samspelet mellan människa-teknik-organisation (MTO) i ljuset av organisationspsykologiska aspekter på
verksamhetsstyrning, som exempelvis organisationskultur/säkerhetskultur, beslutsfattande, risk- och
händelseanalys, ledarskap. Kursen tar även upp individfaktorer i relation till säkerhet och säkerhetsbeteenden.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:
•kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom säkerhetsforskningsområdet
•analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar i situationer av relevans för
säkerhetsbeteenden och säkerhetstänkande i organisationer.
•självständigt identifiera och formulera frågeställningar som rör säkerhet och säkerhetsarbete i
organisationer.
•planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter så som situations-, händelse- och
konsekvensanalyser, samt preventiva förändringsstrategier.
•värdera, kritiskt granska och ge återkoppling på vetenskapliga arbeten rörande psykologiska aspekter på
risker, säkerhet och olyckor i arbetslivet.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och grupparbeten. Även tillämpningsövningar kan
förekomma.
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Kurskrav/Obligatoriska delar:
(a) Genomförande och muntlig redovisning av grupparbeten
(b) En individuellt författad uppsats
Närvaro på seminarium där grupparbeten ska redovisas samt på det seminarium där den individuellt
författande uppsatsen examineras är obligatoriskt.
Student som ej blir godkänd på a och b ovan erbjuds att lämna in kompletteringsuppgifter till kursledaren.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Kursen examineras genom en individuellt författad uppsats som muntlig redovisning i form av presentation
med hjälp av bildspelsprogram vid examinationstillfället.
Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursledares anvisningar.
b) Betygsskala
Betygssättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete
krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete
krävs
c) Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på den egenförfattade uppsatsen, samt en
godkänd presentation av densamma och godkända redovisningar av grupparbeten.
e) Underkännande
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Den termin kurstillfälle saknas ska minst
ett examinationstillfälle erbjudas.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Kompletteringsuppgifter
Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg medges.
Studerande som fått betyget Fx eller F på uppsatsen får – till kursledaren – lämna in en reviderad version av
uppsatsen för examination. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att
kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Övrigt

Kursen ingår i Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp och Allmänt masterprogram i
psykologi 120hp.
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Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på www.psychology.su.se
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