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Grundnivå

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för arbetets betydelse för individen ur ett hälsoperspektiv
• redogöra för relationen mellan arbetsmiljö och hälsa
• redogöra för individens förutsättningar för arbete och arbetets krav
• ha kännedom om centrala begrepp inom arbetsinriktad rehabilitering
• beskriva arbetsinriktade åtgärder, åtgärder och anpassningar
• ha kännedom om vägledning inom arbetsrehabilitering.
Färdighet och förmåga
• tillämpa metoder för att utreda individens förutsättningar för arbete och arbetets krav
• argumentera för arbetsinriktade metoder, åtgärder och anpassningar
• ha beredskap för att tillämpa vägledande insatser på individ- och gruppnivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera metoder för utredning av individens förutsättningar för arbete och arbetets krav
• värdera arbetsinriktade åtgärder för individen ur ett hälsoperspektiv.

Innehåll
- hälsa och arbete
-utredningsmetoder för att klargöra individens arbetsförutsättningar och arbetets krav
- arbetsinriktade åtgärder och metoder (ReDO, MMR, IPS, SE mm)
- anpassning: fysisk, kognitiv och organisatorisk ergonomi
- vägledning
Undervisningsformer
Kursen genomförs som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar, seminarier och
självstudier.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras i form av en individuell skriftlig examination samt reflektionsuppgifter
seminarier.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Individuell skriftlig
inlämningsuppgift

3,5 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Reflektionsuppgifter och
seminarier

1 hp

U/G
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Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.

