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Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen [HL])

Kursens mål
Den studerande skall efter avslutad kurs
- kunna tillämpa teorier och metoder om mellanmänsklig kommunikation inom hälsa och vård
- kunna redovisa vad som ingår i samt kunna reflektera över professionellt förhållningssätt
- kunna beskriva och reflektera över lärandesituationer ur olika presenterade teoriperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll
- verbal och icke verbal kommunikation
- psykologiska och sociala fenomen, självkännedom samt empati
- samspel, relation, makt, ansvar samt integritet
- teorier, från behaviorism till kognitivism, för inlärning, lärande samt undervisning
- handledning samt reflektion

Studieformer
Litteraturstudier, föreläsningar, tillämpningsövningar, fältstudier och seminarier.
Obligatorisk närvaro vid tillämpningsövningar, fältstudier och seminarier.
Vid frånvaro i samband med obligatoriska moment krävs deltagande vid annat tillfälle under
terminstid. Detta bestäms i samråd med kursansvarig.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
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Examinationsformer
Bemötande och samtal, 0,5 högskolepoäng. (Provkod: 0101)

Genomförd videoinspelning vilken dels dokumenteras via skriftlig systematisk reflektion dels
behandlas vid seminariet Bemötande och samtal.

Pedagogisk yrkesfunktion, 0,5 högskolepoäng. (Provkod: 0201)

Genomförd fältstudie vilken dels skriftligt dokumenteras i enlighet med didaktiska frågeställningar
dels behandlas vid seminariet Pedagogisk yrkesfunktion.

Bemötande och lärande, 6,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300)

Individuell skriftlig tentamen

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.

Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF],
betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt
utsedd lärare (examinator).

Som betyg skall, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller
väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Bemötande och samtal
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Pedagogisk yrkesfunktion
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Bemötande och lärande
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.

Särskild behörighet och andra villkor
Grundläggande behörighet för högskolestudier

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för tillgodoräknanden.

Övriga föreskrifter
Fullgörande av obligatoriska moment
Obligatoriska moment skall normalt fullgöras före tentamen. Undantagsvis kan det fullgöras i
efterhand. Student får normalt inte tillgodoräkna sig sitt betyg innan obligatoriet är fullgjort.
Om en student inte kan delta i ett obligatoriskt utbildningsmoment kan befrielse begäras. Ett
negativt beslut kan överklagas. Om ett obligatoriskt moment kan fullgöras på annat sätt ska det
framgå.

Kursen är obligatorisk i Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet och ges även som
fristående kurs.

För att få betyget VG på kursen krävs G i samband med kursens båda seminarier samt VG på den
individuella skriftliga tentamen.

Kursen avslutas med en kursvärdering. Högskoleförordningen, 1 kap 14§
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Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Behrbom Fallsberg Margareta 07-08/04
Handledning och lärande - nedslag i ett modernt pedagogiskt perspektiv
Arbetsterapeuten, 8 sidor,
http://www.fsa.akademikerhuset.se/tidskiften/artikelsok/Sidor/default.aspx

Hemmingsson Ulla-Britt & Ivarsson Ann-Britt (2007)
Systematisk reflektion för lärande och utveckling i vården
Örebro: Universitetsbiblioteket, 52 sidor

Hilmarsson Hilmar (2003)
Samtalet med känslomässig intelligens
Lund: Studentlitteratur, 296 sidor

Holm Ulla (2001)
Empati - att förstå andra människors känslor
Stockholm: Natur och Kultur, 236 sidor

Pilhammar Andersson Ewa (2003)
Pedagogik inom vård och omsorg
Lund: Studentlitteratur, 143 sidor

Stål Rolf (red.) (2008)
Vårdkommunikation i teori och praktik
Lund:Studentlitteratur, 168 sidor

Referenslitteratur
Stora Sökguiden
http://www.ub.oru.se

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
- Viss litteratur används inte i sin helhet.
- Artiklar och vetenskapliga publikationer tillkommer.
- Litteraturen utgörs alltid av den senaste upplagan. Om en senare upplaga än den angivna finns,
läses denna.
- Litteratur markerad med * tillhandahålls/säljes av institutionen.
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