Medicinska fakulteten

AUDB12, Audiologi: Människans utveckling I, 9
högskolepoäng
Audiology: Developmental Psychology I, 9 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för rehabilitering 2018-04-10 och senast
reviderad 2022-02-16. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-02-16,
höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i audionomprogrammet, är obligatorisk i audionomexamen och ingår i
termin 1. Kursen följer bestämmelserna i Högskoleförordningen SFS 1993:100 med
senare ändringar.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig grundläggande
utvecklingspsykologiska och utvecklingspsykopatologiska begrepp och teorier samt
utvecklingspsykologiskt tänkande.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• förklara grundläggande begrepp och formuleringar från utvecklingspsykologiska
teorier – psykoanalytiska, inlärningspsykologiska, kognitiva och socioemotiva,
samt neuropsykologiska perspektiv,
• beskriva företeelser och processer som kännetecknar spädbarnets,
förskolebarnets samt skolbarnets normala kognitiva, sociala och emotionella
utveckling, samt hur barnet påverkas av sin omgivning,
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• diskutera utveckling under tonåren och omgivningens inverkan på den,
• beskriva företeelser och processer som kännetecknar utvecklingen under sen
vuxenålder, samt diskutera åldrandeprocessens kognitiva, emotionella och sociala
förändringar,
• förklara modeller för kausalitet av intellektuell funktionsnedsättning samt
grundprinciper för bemötande och behandling av personer med intellektuell
funktionsnedsättning,
• resonera kring sambandet mellan psykiska faktorer och biologisk/socialt förlopp,
• diskutera genusspecifik utveckling och genusroller samt köns- och
genusrelaterade aspekter av psykopatologiska tillstånd,
• redogöra för olika typer av familjemönster och faktorer i dessa som påverkar
problemhanteringsmöjligheter.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
• beskriva aktuella frågor relaterade till människans utveckling, baserat på en
grundläggande förståelse av utvecklingspsykologins och
utvecklingspsykopatologins principer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga:
• till självkännedom genom att relatera egna upplevelser och erfarenheter under sin
uppväxt till vetenskapliga begrepp och teorier inom utvecklingspsykologin, och
reflektera kring hur dessa upplevelser kan ha påverkat den egna utvecklingen.

Kursens innehåll
I kursen studeras särskilda teman i kognitiv utveckling samt
utvecklingspsykopatologins principer och hur dessa kan tillämpas för en god förståelse
för utvecklingsavvikelser och ett gott bemötande av personer oavsett funktion.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och erfarenhetsbaserade gruppövningar.

Kursens examination
För godkännande krävs:
Provmoment 1
- närvaro och godkänt aktivt deltagande vid gruppövningar
Provmoment 2
- godkänd individuell skriftlig tentamen
Antal prov
För varje kurs anordnas ett ordinarie och ett omtentamenstillfälle i direkt anslutning
till kursen. Student som inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har
möjlighet att genomgå förnyad examination vid senare tillfälle.
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Ny examinator
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot
det. (SFS 2006:1053). Begäran görs hos utbildningsansvarig.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Övrigt
För tillträde till kursen krävs att den studerande antagits till audionomprogrammet.
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Prov/moment för kursen AUDB12, Audiologi: Människans utveckling I
Gäller från H22
2201 Människans utveckling I - gruppövningar, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2202 Människans utveckling I - tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H18
1801 Utvecklingspsykologisk fördjupning – projektarbete, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1802 Utvecklingspsykologi – tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

