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Utbildningsområde

Vårdområdet 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.identifiera och värdera olika typer av hälsofrämjande interventioner på arbetsplatser utifrån
hälsopedagogisk teori
2.utforma en intervention för att påverka arbetshälsorelaterade attityder och beteende
3.kommunicera och argumentera för behov av hälsofrämjande interventioner i arbetslivet
4.organisera interventioner för att främja hälsa och tillgänglighet på en arbetsplats
5.kritiskt granska hälsofrämjande interventioner på arbetsplatser ur ett genus-, mångfalds- och
tillgänglighetsperspektiv

Kursens innehåll

-hälsopedagogisk teori
-förändringsprocesser, attityder och beteende i relation till förändring
-kommunikation om interventionsarbete
-organisering av interventionsarbete
-hälsofrämjande interventionsarbete ur ett genus- och mångfaldsperspektiv

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och grupparbete

Förkunskaper

Godkänt betyg på programkurserna Belastningsergonomi 7.5 hp och Organisation och
ledarskap 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.

Examinationsform

Skriftliga uppgifter, individuellt och i grupp; muntlig redovisning

Sida 1
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.

Betyg

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

Begränsningar

För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare två examinationstillfällen i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället).

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter
med dokumenterad funktionsnedsättning.
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet för arbetshälsovetenskap, och
ges i nätbaserad form (IT-distans).

Hållbar utveckling

Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig individuell uppgift (lärandemål 1)
0020 Skriftlig gruppuppgift och muntlig redovisning
(lärandemål 2-4)
0030 Skriftlig individuell uppgift (lärandemål 5)

3 hp

Betyg: AF

2,5 hp

Betyg: UG

2 hp

Betyg: UG

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.

