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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. demonstrera integrerad kunskap om minst 2 utvalda metoder för belastningsergonomisk
riskbedömning i teori och praktik
2. analysera och reflektera kring metodval vid belastningsergonomiska riskbedömningar
3. redogöra för samband mellan arbetsrörelser/arbetsställningar och besvärsutveckling och
visa förståelse för sambandens komplexitet
4. självständigt, och med vetenskaplig förankring, tillämpa teoretisk och praktisk kunskap om
belastningsergonomiska riskbedömningar
5. beskriva belastningsergonomiska risksituationer, genomföra riskbedömning av dessa,
relatera risknivån till gällande lagstiftning samt föreslå åtgärder som kan sänka den uppmätta
risknivån
6. kritiskt granska andras belastningsergonomiska riskbedömningar
7. förklara resultat från gjorda riskbedömningar till avnämaren
8. bedöma och rangordna olika belastningsergonomiska risker i en arbetssituation

Kursens innehåll - arbetsmiljöverkets krav och föreläggande
- riskteori
- samband mellan exponering och belastningsbesvär
- variation, repetitivitet och tidsaspekter på fysisk belastning
- enheter och mått samt inre och yttre exponering



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

- mätteknik och mätmetoder
- översikt över befintliga riskbedömningsmetoder
- fördjupning kring ett urval riskbedömningsmetoder
- praktisk tillämpning av de utvalda metoderna
- vetenskapsteori - värdering av vetenskapliga resultat
- litteratursökning 
- rapportskrivning
- populärvetenskap presentationsteknik

Undervisning Föreläsningar, seminarier, hemuppgifter, litteraturstudier,  praktiska övningar,
metodövningar. 

Förkunskaper Kandidatexamen omfattande 180 hp. 15 hp i anatomi och fysiologi eller motsvarande. 

Examinationsform Individuella skriftliga uppgifter, muntliga individuella uppgifter, individuella praktiska
moment, metod uppgifter individuellt och i grupp.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Examinator äger rätt att anpassa examinationsformer om särskilda skäl föreligger.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Individuella skriftliga uppgifter, muntliga
individuella uppgifter, individuella praktiska moment,
metod uppgifter individuellt och i grupp (lärandemål 1-
8)

7,5 hp Betyg: AF


