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Grundnivå, A0034H
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G VG * Arbetsterapi Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Ingår i huvudområde

Arbetsterapi

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Kunskap om och färdigheter i att beskriva arbetsterapins filosofiska grund, centrala 
begrepp samt professionens ansvars- och verksamhetsområden. Kunskap om aktivitet under livscykeln samt 
aktivitetsmönstrets betydelse för hälsa. Färdigheter i att genomföra ett vetenskapligt arbete med kvalitativ data. 
Kunskaper i arbetsterapi motsvarande 15 hp. 
A0016H Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande, 15 hp

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Cecilia Björklund

Mål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenten utveckla kunskaper om och färdigheter i att genomföra arbetsterapiprocessen med fokus på 
att samla information om och beskriva klienters behov och problem i aktivitet samt utveckla en förståelse för den 
egna värdegrundens betydelse i mötet med människor. Studenten ska även vidareutveckla kunskaper om modeller 
för att beskriva mänsklig aktivitet samt färdigheter i att genomföra aktivitetsanalyser. Vidare ska studenten utveckla 
grundläggande kunskaper om och färdigheter i att samla in och analysera data utifrån en kvantitativ ansats.

Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt 
förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:

beskriva aktivitetsmodeller inom arbetsterapi samt redogöra för dess begrepp•
redogöra för arbetsterapiprocessens olika delar•
  redogöra för och ge exempel på hur utredning, åtgärder och utvärdering kan användas i arbetsterapeutiska 
verksamheter

•

  använda intervju och observation som metoder för utredning av personers aktiviteter och aktivitetsutförande 
samt beskriva klienters aktivitetsprofiler och aktivitetsnivå

•

utföra aktivitetsanalyser och beskriva aktiviteters krav•
förklara grundläggande vetenskapliga begrepp samt diskutera vetenskaplig litteratur, resultat och evidens•
använda enkät som metod för att samla in data, tolka data och presentera resultaten med deskriptiv statistik i 
en vetenskaplig rapport

•

visa självkännedom och empatisk förmåga utifrån en reflektion över personliga och professionella 
värdegrunder som stöd för arbetsterapeutens yrkesroll

•
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Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande kunskaper om och färdigheter i arbetsterapiprocessens genomförande med fokus 
på utredning/bedömning av klienters behov och problem i aktivitet utifrån olika metoder och bedömningsinstrument. 
Kursen innehåller även grundläggande kunskaper om och färdigheter i att genomföra aktivitetsanalyser. I kursen 
ingår en vidareutveckling av kunskaper om aktivitetsmodeller och begrepp inom arbetsterapi samt grundläggande 
kunskaper om vetenskapsteoretiska begrepp och kvantitativ metodik för datainsamling och analys.

Arbetsterapiprocessen•
Metoder/bedömningsinstrument för utredning och analys av aktivitet, aktivitetsutförande och 
utförandekomponenter

•

Aktivitetsmodeller inom arbetsterapi•
Aktivitetsanalys•
Utförandeanalys•
Vetenskapsteori•
Juridiska skyldigheter•
Kvantitativa metoder för datainsamling och analys•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till 
Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus 
där framförallt metodövningar, seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att 
studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det 
innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera 
innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, basgruppsarbete, metodövningar, fältstudier, 
föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är obligatorisk närvaro och ett aktivt 
deltagande vid metodövningar och seminarier samt genomförda studieuppgifter i enlighet med anvisningar i 
studiehandledningen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

F ör godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:  

mål ett examineras genom närvaro vid seminarium och individuell skriftlig onlinetentamen •
mål ett till fem samt åtta examineras genom närvaro vid metodövningar och seminarier samt skriftlig   
dokumentation av ett klientfall enligt arbetsterapiprocessen

•

mål sex och sju examineras genom närvaro vid metodövning och seminarium samt dokumentation av 
vetenskaplig rapport.

•

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser. 
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A0017H.
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Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0009 Vetenskaplig rapport U G# 5 Obligatorisk H15

0010 Modeller och begrepp U G VG * 5 Obligatorisk H15

0011 Arbetsterapiprocess U G# 5 Obligatorisk H15
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