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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• ge exempel på utsatta livssituationer på individ- grupp- och samhällsnivå, lokalt och globalt,
•
•
•
•
•
•

samt beskriva dess relation till hälsa respektive ohälsa
identifiera strukturer för exkludering och inkludering på individ-, grupp- och samhällsnivå
identifiera och beskriva hur ohälsa och/eller utsatta livssituationer kan inverka på
delaktighet i aktivitet
beskriva rättvisa ur ett aktivitetsperspektiv vid ohälsa och/eller utsatta livsituationer på
individ, grupp- och samhällsnivå, lokalt och globalt
beskriva aktiviteters värde i relation till normer och lagar i samhället, lokalt och globalt
förklara maktrelationers betydelse för aktivitet och delaktighet
beskriva arbetsterapeutiska åtgärder för individer och grupper som upplever ohälsa
och/eller befinner sig i en utsatt livssituation.

Färdighet och förmåga
• problematisera aktivitetsbegreppet relaterat till normer och lagar i samhället
• diskutera och relatera konstruktiva respektive destruktiva aktiviteter till exkludering kontra

inkludering och hälsa
• diskutera individens handlingsutrymme i relation till ohälsa och livsvilkor/-situationer
• välja, tillämpa och anpassa de olika stegen i en arbetsterapiprocess för personer som
upplever ohälsa och/eller befinner sig i en utsatt livssituation
• planera och diskutera åtgärder i samarbete med personer som upplever ohälsa och/eller
befinner sig i en utsatt livssituation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över eget bemötande, etiskt förhållningssätt och maktrelation i mötet med
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personer som upplever ohälsa och/eller befinner sig i en utsatt livssituation.
Innehåll
- arbetsterapi vid ohälsa och/eller utsatta livssituationer
- lokalt samhällsbaserat arbete
- empowerment
- livsvillkor och socioekonomiska faktorer i samhället och deras relation till hälsa
- maktrelationer
- rättvisa ur ett aktivitetsperspektiv
- participatory occupational justice framework
Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar, workshops, projektarbete och seminarier. Vissa delar
i kursen kan vara webbaserade.
Undervisningen bedrivs på engelska.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30
hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och
aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras i form av en skriftlig individuell inlämningsuppgift. Dessutom krävs
deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Skriftlig individuell
inlämningsuppgifter

7 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Reflektionsuppgifter och
seminarier

2 hp

U/G
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Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

