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Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Lars Jacobsson

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs, med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt, kunna;

Redogöra för och jämföra olika utvecklingspsykologiska teorier•
Förklara och reflektera över hur människor kan komma att reagera vid svåra livssituationer och traumatiska 
händelser

•

Redogöra för sambandet mellan psykiska faktorer och reaktioner relaterat till människors hälsa/ohälsa•
Förklara och reflektera över samspelet mellan människors tankar, känslor, beteende och det omgivande 
samhället

•

Reflektera över och beskriva hur perspektiv på kön/genus och sexuell orientering kan inverka på människors 
identitet och dagliga livsföring samt hur jämställdhet skapas genom livet och i samhället

•

Visa självkännedom och empatisk förmåga genom reflektion över sitt lärande och sin kunskapsutveckling•

Kursinnehåll
Utvecklingspsykologiska teorier; psykodynamisk, kognitiv, behavioristisk och humanistisk teori  
Hälsopsykologi  
Psykiska kriser  
Socialpsykologi  
Intersektionella perspektiv och jämställdhet

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

Undervisning och lärande sker genom en introduktion till respektive område varefter studenten arbetar med egna 
studier, lyssnar till föreläsningar och arbetar med fall. Kunskapen processas genom gruppdiskussioner, workshops, 
och lärarledda seminarier. Lärandet inriktas mot grundläggande kunskaper i ämnet för egen utveckling samt som 
förståelse för klienter situationer i olika kontext i hemmet och samhället. Kunskaperna inriktning mot den kommande 
professionen som arbetsterapeut.
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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.

Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål.  
Målen examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter, seminarier  och presentationer.  
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

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

Övergångsbestämmelser
Kursen A0043H motsvarar kursen A0021H

Kursen motsvarar A0021H respektive HSO024

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2
Eklund, M., Gunnarsson, B., & Hultqvist, J. (2020) Aktivitet & relation. 2 uppl. Malmö: Studentlitteratur. 
Kaiers, N. & Lundberg, M. (Red.) (2018) Psykologi för vårdprofessioner. Natur & Kultur. 
Lindholm, K. (red). (2011). Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Studentlitteratur 
 
Artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig tentamen U G VG 4 Obligatorisk H20

0002 Seminarier, presentationer U G# 3,5 Obligatorisk H20

Revidering fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-08-19

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21
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