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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 beskriva
- människans psykologiska utveckling med hjälp av olika teorier
- informationsprocesser utifrån kognitiv teori
- psykologiska processer som påverkar människans hälsa

Kursens huvudsakliga innehåll
- psykoanalytiska, beteendepsykologiska, humanistisk psykologiska teorier, kognitiv
utvecklingsteori
- perceptions-,minnes-och tankeprocesser
- livsstress, livshändelser, bemästrande, personlighet, socialt stöd, compliance
- livs- och traumatiska kriser

Studieformer
Föreläsningar, seminarium och arbete i grupp. Obligatorisk närvaro vid seminarium, vid frånvaro
krävs deltagande vid annat seminarietillfälle

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.

Examinationsformer
Utveckling och hälsa, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
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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).

Utveckling och hälsa
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.

Rätten till förnyat prov och begränsning av rätten att genomgå prov
1. Den som har blivit underkänd har rätt till omtentamen. Omprov infaller tidigast två veckor och
senast fem veckor efter tillkännagivandet av resultatet.
2. Kurs som har upphört eller väsentligt förändrats till innehåll eller omfattning kan tenteras vid tre
tillfällen inom arton månader efter det att förändringen genomförts.
3. Den som har underkänts i prov vid två tillfällen för viss kurs eller delkurs har rätt att hos
prefekten begära att annan examinator utses att bestämma betyg.
4. Den som fått betyget godkänd på visst prov får inte tentera om för att få betyget Väl godkänd.
5. Om tidsgräns angivits för inlämning av hemtentamen eller uppgift kommer för sent inlämnade
svar ej att bedömas, utan ny tentamen eller uppgift ges.

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

För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs VG på individuell skriftlig tentamen samt
genomförda obligatoriska moment.

Kursen avslutas med en kursvärdering. Högskoleförordningen, 1 kap 14§.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Antonovsky Aron (senaste upplagan)
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Hälsans mysterium
Stockholm: Natur och Kultur, 231 sidor

Cullberg Johan (senaste upplagan)
Kris och utveckling
Stockholm: Natur och Kultur, 66 sidor

Hansson Scherman Marianne (senaste upplagan)
Den besvärlige patienten
Lund: Studentlitteratur, 115 sidor

Jerlang Espen (senaste upplagan)
Utvecklingspsykologiska teorier
Arlöv: Liber utbildning, 390 sidor

Lundh Lars-Gunnar, Montgomery Henry & Waern Yvonne (senaste upplagan)
Kognitiv psykologi
Lund: Studentlitteratur, 221 sidor

Pervin Lawrence (senaste upplagan)
Personality, theory and research
New York: Wiley, 12 sidor

Rydén Olof & Stenström Ulf (senaste upplagan)
Hälsopsykologi. Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom
Stockholm: Bonniers, 195 sidor

Smith Ronald (senaste upplagan)
Psychology
New York: West Publishing Company, 15 sidor

Referenslitteratur
Biblioteksguiden
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.
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