
 

 

 

 

 

 

 

 

KURSPLAN Dnr  

M 2011/565 

Fastställd av NRU 2011-03-29, gäller från 2011-07-01 

Reviderad 2016-05-20, gäller från 2016-07-01 

 

 

 

 

AUDA16 Människans utveckling I 
Developmental Psychology I 

 

9 högskolepoäng   Nivå G1N  Termin 1 

Ersätter AUDA12 

 

Allmänna uppgifter 

Huvudområde 

Psykologi  

Typ av kurs  

Kursen ingår i audiologiutbildningen, är obligatorisk i audionomexamen och ingår i termin 1. Kursen följer 
bestämmelserna i Högskoleförordningen SFS 1993:100 med senare ändringar. 

Undervisningsspråk 

Svenska 

Mål 

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

Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

• förmedla och förklara fundamentala begrepp och formuleringar i utvecklingspsykologiska teorier – 
psykoanalytiska, inlärningspsykologiska, kognitiva och socioemotiva, samt det ekologiska 
perspektivet, 
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• beskriva fakta och processer som kännetecknar spädbarnets, förskolebarnets samt skolbarnets 
normala kognitiva, sociala och emotionella utveckling, samt föräldraskapets och skolans inverkan på 
den, 

• diskutera utveckling under tonåren och skolans inverkan på den, 

• beskriva fakta och processer som kännetecknar utvecklingen under sen vuxenålder, 

• diskutera åldrandeprocessens kognitiva, emotionella och sociala förändringar, samt alternativa 
strategier för krishantering i samband med dessa förändringar. 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att: 

• resonera om aktuella frågor relaterade till människans utveckling, baserat på en grundläggande 
förståelse av utvecklingspsykologins principer, 

• empiriskt undersöka enkla utvecklingsrelaterade forskningsfrågor och skriftligt och muntligt 
avrapportera sina fynd, 

• ta till sig återkoppling och arbeta i grupp. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga 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 ens egen 
utveckling. 

Kursinnehåll 

I kursen studeras fundamentala aspekter av människans kognitiva, emotionella och sociala utveckling, särskilt 
under barndom, tonåren och ålderdom. Dessa sätts i relation till vanliga livserfarenheter i människans nära 
relationer och aktiviteter. 

Provmoment 

Människans utveckling I: projektarbete 3 hp 

Människans utveckling I: hemtentamen, 6 hp 
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Undervisning och examination 

Undervisning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, erfarenhetsbaserade gruppövningar, grupphandledning inom 
ramen för projektarbetet samt återkoppling under projektpresentationerna.  

Examination 

Närvaro och aktivt deltagande vid de erfarenhetsbaserade gruppövningarna samt grupphandledningen och alla 
steg av genomförandet av projektarbetet inklusive dess presentation (obligatoriska moment) krävs för 
godkännande. 

Examination sker i form av skriftlig och muntlig redovisning av resultatet av projektarbete (3 hp) som 
genomförs i grupp, samt individuell skriftlig hemtentamen med muntlig uppföljning (6 hp). Den muntliga 
uppföljningen av examinationen sker i slutet av kursen. 

 

Betyg 

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd. 

Förkunskapskrav 

För tillträde till kursen krävs att den studerande antagits till audiologiutbildningen. 

Litteratur 

Se bilaga 

Övrigt 

Antal prov, ny examinator mm 

Teoretiska kurser 

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. Student som underkänts i prov på teoretisk kurs har rätt att undergå förnyat prov fyra gånger.  
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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. 
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Bilaga: Litteratur  

 

AUDA16 Människans utveckling I 
9 högskolepoäng   Nivå G1N 

Litteratur reviderad mars 2017  

Adams, G. R & Berzonsky, M. D (Eds.) (2005) Blackwell Handbook of Adolescence. Wiley-Blackwell. 
ISBN: 978 1 4951 3302 9 
(Boken läses delvis även i Människans Utveckling II.) 
e-bok http://www.blackwellreference.com/subscriber/book?id=g9781405133029_9781405133029 

Erber, J. T. (2013). Aging and Older Adulthood (3rd ed.) Wiley-Blackwell. 
ISBN: 9780470673416 

Leman, P, Bremner, A., Parke, R. & Gauvain, M. (2012). Developmental Psychology. McGraw-Hill 
International Edition. 
ISBN: 13 9780077126162 
(Boken läses även i Människans Utveckling II.) 

Artiklar och kompendier efter anvisningar från kursansvarig. 
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