
1 
 

 
 

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET 
180 högskolepoäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Utbildningsplan 
 

Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2006-11-01 
Dnr LiU 1240/06-41, reviderad 2010-09-01, 2012-04-26, 2012-06-07, 2014-03-07. 



2 
 

Utbildningsplan för  

Arbetsterapeutprogrammet  
180 högskolepoäng  
 
Omfattning och nivå  
Arbetsterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och fullgjorda kursfordringar 
leder till arbetsterapeutexamen (Degree of Bachelor of Science in Occupational 
Therapy). Socialstyrelsen utfärdar legitimation efter fullgjord examen. Den akademiska 
nivån uppnås efter fullgjorda kursfodringar om 180 högskolepoäng varav minst 90 
högskolepoäng med successiv fördjupning inom arbetsterapi. Programmets samtliga 
kurser är på grundläggande nivå och läses i turordning.  
 
Allmänna mål  
I Högskolelagen 1 kap, 8 § (SFS 1992:1432 med däri gjorda ändringar) har följande mål 
lagts fast för utbildning på grundnivån  
 
8§ Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får 
på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande 
kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.  
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas  
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar  
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och  
- 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 specialistkunskaper inom området.  
 
Nationella mål för Arbetsterapeutexamen  
Enligt förslaget till förordningen om ändring av Högskoleförordningen (SFS 2006:226):  
För arbetsterapeutexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs 
för behörighet till arbetsterapeut:  
 
Kunskap och förståelse  
För arbetsterapeutexamen skall studenten  
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,  
- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa, 
och  
- visa kunskap om relevanta författningar  
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Färdighet och förmåga  
För arbetsterapeutexamen skall studenten  
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra 
arbetsterapeutiska åtgärder som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt 
aktivitetsförmåga,  
- visa förmåga att identifiera och genomföra miljöinriktade åtgärder både på individ-, 
grupp- och samhällsnivå,  
- visa förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande arbete,  
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och 
frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,  
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,  
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och 
behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar 
dokumentera dessa,  
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och  
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att 
diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra 
till utveckling av yrket och verksamheten.  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För arbetsterapeutexamen skall studenten  
- visa självkännedom och empatisk förmåga,  
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna,  
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller patienter, 
deras närstående och andra grupper, och  
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens.  
 
Självständigt arbete  
För Arbetsterapeutexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 
ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.  
 
Lokala mål  
Härutöver gäller följande lokala mål för utbildningsprogram vid Hälsouniversitetet i 
Linköping:  
Studenten skall efter genomgången utbildning,  
- ha uppnått en interprofessionell kompetens för att bl.a. främja anställningsbarheten.  
- med problembaserat lärande som pedagogiskt verktyg kunna definiera problem, söka 
och värdera kunskap för att kunna lösa frågeställningar som uppkommer i det framtida 
yrkesutövandet.  
- ha uppnått en genusmedvetenhet som kommer till uttryck i det framtida 
yrkesutövandet.  
- tillägnat sig kunskap och förståelse för andra länder och internationella förhållanden ur 
ett hälsoperspektiv för att främja kvalitet och internationellt rörlighet.  
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Lokala mål för Arbetsterapeutprogrammet  
Efter genomgången utbildning ska studenten visa förmåga  
- att tillämpa ett aktivitetsfokus i sin yrkesutövning  
- att bedriva arbetsterapi ur ett delaktighets- och tillgänglighetsperspektiv  
- till handlingsberedskap för att anta utmaningar på såväl befintliga som nya arenor i ett 
föränderligt samhälle  
- att kritiskt värdera och reflektera över sitt yrkesutövande  
- att arbeta med förbättringsarbete på såväl individ, -grupp och samhällsnivå  
 
Pedagogisk grundsyn  
Arbetsterapeutprogrammet i Linköping bedrivs med Problembaserat Lärande (PBL) 
som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är 
i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom 
att både i teoretisk och praktisk utbildning analysera och hantera situationer som har 
anknytning till arbetsterapeutyrket. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och 
värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att 
stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och 
självständighet i lärandet. Yrkesanknutna situationer används som underlag för 
problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. 
Studenterna arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för 
att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att 
utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på 
ett sätt som stimulerar och kompletterar.  
 
Huvudsakligt ämnesområde  
Arbetsterapi är dels benämningen på den yrkesutövning som bedrivs av arbetsterapeuter 
och dels ett akademiskt ämne. Arbetsterapiämnet är kunskapen och vetenskapen om hur 
resurser i individen, omgivningen och aktiviteter interagerar och stimulerar till 
delaktighet i livssituationen. Arbetsterapeuter verkar för att människor med olika 
svårigheter skall klara sitt dagliga liv. Detta innebär för individen att kunna förbättra sin 
förmåga att själv bestämma över och kontrollera sin tillvaro i syfte att uppnå en så god 
livskvalitet som möjligt. Forskning inom arbetsterapi på Hälsouniversitetet omfattar tex 
relationen mellan aktivitetsgrad och hälsa, människans aktivitetsmönster och möjlighet 
till delaktighet, utveckling av metoder för utredning och kartläggning av faktorer som 
påverkar människans aktivitetsförmåga samt människans egna perspektiv på vilka 
problem olika symtom leder till i det dagliga livet.  
 
Yrket arbetsterapeut  
I arbetsterapeutens arbete ingår att kartlägga individens resurser och begränsningar, att 
genom samverkan skapa motivation, intresse och handlingskraft hos individen, att träna 
de färdigheter som är nödvändiga och anpassa miljön så att den dagliga verksamheten 
underlättas. Arbetsterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvård och kommunal 
verksamhet med förebyggande, habiliterande och rehabiliterande åtgärder. Dessutom 
arbetar arbetsterapeuter inom en rad andra områden som tex hjälpmedelsverksamhet, 
arbetsmarknadsverket, kriminalvård och privat verksamhet.  
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Programmets innehåll och uppläggning  
Omfattning  
Arbetsterapeutprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier, totalt 180 
högskolepoäng. Arbetsterapi utgör huvudsakligt ämnesområde i utbildningen och 
omfattar minst 105 högskolepoäng. Övriga ämnesområden är humanbiologi och 
medicinsk vetenskap som omfattar minst 37,5 högskolepoäng och samhälls- och 
beteendevetenskap som omfattar minst 30 högskolepoäng. En valbar kurs omfattande 
7,5 högskolepoäng ingår i någon av ovan angivna ämnen varför exakt poängtal i varje 
ämne varierar utifrån studenternas val. De olika ämnesområdena integreras inom de 
olika kurserna. Antal kurser är 12 på programmet.  
 
Innehåll  
Arbetsterapeuter behöver ha kunskaper på individ-, grupp-, och samhällsnivå för att 
kunna samverka med klient/brukare kring aktivitetsproblem i dagliga livet. Det krävs en 
bred medicinsk kunskap för att förstå hur olika processer påverkar aktivitetsförmåga och 
hälsa samt även kunskaper från samhälls- och beteendevetenskapliga kunskapsområden. 
I kurserna studeras forskningstraditioner, vetenskapligt arbetssätt och kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Dessa kunskapsområden läses integrerat i de olika kurserna på 
programmet. Det sker även en kontinuerlig integration mellan forskning och 
grundutbildning och mellan teori och praktiska moment. Arbetsterapeutprogrammet har 
även integrationsmoment med olika program och fakulteter på Linköpings universitet 
för att utveckla en interprofessionell kompetens.  
I kurserna ingår praktiska moment i form av färdighetsträning, temadagar och 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU karaktäriseras av tidig klient/brukarkontakt, 
sker kontinuerligt under utbildningen och är en betydande del av programinnehållet och 
sker inom olika verksamhetsområden samt på HU:s undervisningsavdelningar.  
För att uppnå en kompetens som arbetsterapeut behövs kunskap och förståelse, färdighet 
och förmåga samt även en värderingsförmåga och ett förhållningssätt inom 
nedanstående kompetensområden. Dessa områden, som interagerar med varandra, 
genomsyrar programmets innehåll med en progression i de olika kurserna. Den 
akademiska nivån, kandidatexamen i arbetsterapi uppnås genom successiv fördjupning i 
de olika kurserna.  
 
Arbetsterapikompetens  
Arbetsterapikompetens inbegriper kunskap om människans aktivitet i samspel med 
miljön. Dessutom ingår förmåga att utföra arbetsterapeutiska interventioner på individ, - 
grupp- och samhällsnivå från ett etiskt- och professionellt förhållningssätt.  
 
Beteendevetenskaplig kompetens  
Beteendevetenskaplig kompetens inbegriper kunskap om professionens didaktik och 
teorier om lärande. Dessutom ingår kunskaper om människans utveckling.  
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Medicinsk kompetens  
Medicinsk kompetens inbegriper människans normala funktioner och 
funktionsnedsättningar under livscykeln.  
 
Omvärldskompetens  
Omvärldskompetens inbegriper lokala och globala förändringar i samhällsstrukturer 
som påverkar människan.  
 
Progression i utbildningen  
Progressionen i utbildningen beskrivs som ökade krav i förhållande till ovan nämnda 
kompetenser. Kompetenserna relateras till problembearbetningsprocesser av olika 
karaktär beroende på fokus. Kraven uttrycks genom:  
- att problembearbetning relateras till förmågan att definiera, analysera, belysa, göra val, 
handla, värdera och utvärdera problem i aktuella situationer. Studenten ska visa ökad 
förståelse, självinsikt och färdigheter i att hantera de situationer hon/han möter som 
arbetsterapeut.  
- Att de situationer studenten ska kunna hantera ändrar karaktär och komplexitetsgrad.  
- Progressionen i kursplanernas läranderesultat visas genom användande av aktiva verb.  
 
Kurser  
I utbildningen ingår följande kurser. Samtliga kurser är på grundnivå:  
 
Kurs 1: Människan i aktivitet, 30 HP  
Hälsa, Etik, Lärande, genomförs vid utbildningens start och studeras gemensamt av 
Hälsouniversitetets studenter i grundutbildningarna. Studierna ger grund för en 
gemensam grundsyn och en förberedelse för kommande samarbete inom vård och 
omsorg. Fokusering sker på helhetssynen på hälsa, hela livscykeln och olika kulturer.  
Arbetsterapikompetens och beteendevetenskaplig kompetens.  
 
Aktivitet, hälsa och utveckling, innefattas av arbetsterapi och psykologi. Studierna i 
arbetsterapi omfattar kunskap om arbetsterapins historia, utveckling och 
framtidsperspektiv samt studier om människans förmåga till aktivitet. Inom psykologin 
fokuseras på människans utveckling och samspel med miljön. Studier om mänskliga 
rättigheter, handikappolitiska mål och lagstiftning inom relevanta områden ingår också i 
kursen. Introduktion ges till forskningstraditioner och vetenskapligt arbetssätt.  
Arbetsterapikompetens, Beteendevetenskaplig kompetens, Omvärldskompetens  
 
Kurs 2: Människans aktivitetsförmåga – utredning, 22,5 HP.  
Introduktionskurs som har fokus på klienten ur ett individ-, grupp- och 
samhällsperspektiv. Introduktion till vetenskapliga metoder. I kursen studeras 
humanbiologi och medicinsk vetenskap samt arbetsterapi för att utveckla kunskap om 
arbetsterapeutisk utredning.  
Arbetsterapikompetens och medicinsk kompetens.  
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Kurs 3. Arbetsterapeutens yrkesutövning – utredning, 7,5 HP  
Introduktionskurs som har fokus på professionen ur ett individ-, grupp- och 
samhällsperspektiv där arbetsterapeutens yrkesroll, förhållningssätt och kommunikation 
samt kliniskt resonemang studeras. Introduktion till vetenskapliga metoder. I kursen 
ingår arbetsterapi.  
Arbetsterapikompetens  
 
Kurs 4. Människans aktivitetsförmåga; intervention, utvärdering, 15 HP  
Kursen är en fortsättningskurs på kurs 2 där fokus är på klienten ur ett individ-, grupp- 
och samhällsperspektiv. Fortsatta studier av vetenskapliga metoder. I kursen studeras 
humanbiologi och medicinsk vetenskap och arbetsterapi för att utveckla kunskap om 
arbetsterapeutisk intervention och utvärdering.  
Arbetsterapikompetens och medicinsk kompetens.  
 
Kurs 5. Arbetsterapeutens yrkesutövning – intervention, utvärdering, 15 HP  
Kursen är en fortsättningskurs på kurs 3 och har fokus på professionen inom 
evidensbaserad intervention och utvärdering på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
Dessutom ingår introduktion i ledarskapets och organisationsstrukturens betydelse för 
yrkesutövandet. Fortsatta studier av vetenskapliga metoder. I kursen ingår arbetsterapi, 
humanbiologi och medicinsk vetenskap samt pedagogik.  
Arbetsterapikompetens, medicinsk kompetens, beteendevetenskaplig kompetens  
 
Kurs 6: Arbetsterapi för delaktighet och tillgänglighet, 15 HP  
Fortsättningskurs som omfattar relationen mellan förändringar på individplanet, via 
grupp- och samhällsnivå till ett globalt perspektiv och hur detta påverkar arbetsterapi. 
Synen på klienten som medborgare i interaktion med miljön är ett bärande perspektiv i 
kursen. Forskningstraditioner, vetenskapligt arbetssätt samt vetenskapliga metoder 
tillhör också innehållet. I kursen ingår arbetsterapi.  
Arbetsterapikompetens, omvärldskompetens  
 
Kurs 7: Arbetsterapi i ett klientperspektiv, 15 HP  
Denna fördjupningskurs omfattar utredning, intervention och utvärdering inom ett 
avgränsat område där individ, - och professionsperspektivet beaktas. 
Forskningstraditioner, vetenskapligt arbetssätt samt vetenskapliga metoder tillhör också 
innehållet. I kursen ingår arbetsterapi och humanbiologi och medicinsk vetenskap.  
Arbetsterapikompetens, medicinsk kompetens, beteendevetenskaplig kompetens  
 
Kurs 8: Arbetsterapi i ett omvärldsperspektiv, 18 HP  
Delmoment 1: Hälsa, Etik, Lärande II. 3 Hp  
Momentet studeras gemensamt av Hälsouniversitetets studenter i grundutbildningarna.  
Delmoment 2: Arbetsterapi i ett föränderligt samhälle, 15 Hp.  
Kursen omfattar fördjupade studier om samhälls- och välfärdsutveckling och hur detta 
påverkar arbetsterapi. Forskningstraditioner, vetenskapligt arbetssätt samt olika 
vetenskapliga metoder tillhör också innehållet. I kursen ingår arbetsterapi och sociologi.  
Arbetsterapikompetens och Omvärldskompetens  
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Kurs 9. Examensarbete i arbetsterapi 
Arbetsterapi 15 Hp.  
I ett självständigt arbete inhämta kunskaper om samt kunna tillämpa vetenskapligt 
arbetssätt och forskningsmetoder för kunskapsutveckling inom ett avgränsat område av 
arbetsterapi.  
Arbetsterapikompetens  
 
Kurs 10. Valbar kurs, 7,5 Hp  
Studenten väljer en kurs inom ämnet arbetsterapi, humanbiologi och medicinsk 
vetenskap eller samhälls-, och beteendevetenskap.  
 
Kurs 11. Arbetsterapi i klient- och professionsperspektiv, 15 HP  
Denna fördjupningskurs omfattar utredning, intervention och utvärdering inom ett 
valfritt område där individ-, grupp och samhällsperspektivet beaktas och där 
utvecklandet av handlingsberedskap är centralt. I kursen ingår arbetsterapi.  
Arbetsterapikompetens, omvärldskompetens, medicinsk kompetens, 
beteendevetenskaplig kompetens  
 
Kurs 12. Professionell utveckling och ledarskap inom arbetsterapi, 4,5 HP  
Fördjupningskurs som omfattar reflektioner och värderingar över yrkesutövandet där 
självkännedom, professionalism och yrkets framtida potential är i fokus.  
Arbetsterapikompetens, omvärldskompetens, beteendevetenskapligkompetens  
 
Kursplaner  
För varje kurs inom programmet finns en kursplan.  
 
Kvalitetssäkring  
En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan 
innebära vissa förändringar i kurserna.  
 
Examination  
Bedömning sker fortlöpande under utbildningen och grundas på ingående obligatoriska 
moment. Obligatoriska moment framgår av kursplanerna. Examination sker 
huvudsakligen i slutet av varje kurs/termin. Examinationen fungerar som återkoppling 
till studenten och utbildningen över uppnådda läranderesultat. Resultatet av 
examinationen avgör om studenten bedöms ha inhämtat tillräckliga kunskaper och 
färdigheter inom det aktuella området. Examination av såväl teoretiska som praktiska 
kunskaper sker individuellt och i grupp. Formerna för examination framgår i 
kursplanerna.  
 
Antal examinationstillfällen  
Samtliga examinationsformer har studenten rätt att gå igenom ett obegränsat antal 
gånger. Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin.  
Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.  
 
Byte av examinator  
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, 
har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.  
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Verksamhetsförlagd utbildning  
Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment 
ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske 
endast när lärare och handledare finns att tillgå.  
 
Omfattning av omtentamen och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning  
För såväl omtentamen som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller 
att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första 
bedömningstillfället.  
 
Underkännande av verksamhetsförlagd utbildning i förtid  
Vid grovt oskickligt beteende under verksamhetsförlagd utbildning kan examinator 
underkänna en student i förtid, det vill säga innan han eller hon har genomfört hela 
kursmomentet. Det kan också vara aktuellt att agera enligt avsnittet ”Avrådan” nedan. 
Om studenten avser att fortsätta sin utbildning upprättas en individuell studieplan av 
programstudierektor. I denna beskrivs bristerna och fastställs formerna för den 
utbildning/träning som krävs för att uppnå en adekvat kompetens liksom former och 
tidpunkter för ny bedömning inklusive eventuellt omprov för att bedöma 
förutsättningarna för återupptagande av den reguljära utbildningen.  
 
Studiestöd och avrådan  
Studenternas utveckling under studietiden följs fortlöpande för att det skall vara möjligt 
att hjälpa den som får problem i utbildningen. Studenten skall beredas möjlighet att med 
studievägledare diskutera åtgärder som kan bidra till förutsättningarna att klara 
utbildningen. Vid tveksamhet om en students möjligheter att med godkänt resultat 
fullfölja utbildningen, inklusive lämplighet att utöva yrket, skall berörda lärare och/eller 
handledare via programansvarig initiera en prövning av dessa frågor. En sådan prövning 
bör ske så tidigt som möjligt under studietiden. Dens kall göras av utbildningens 
programutskott i samråd med utbildningens studiesociala grupp om sådan finns vid 
programmet, berörda lärare och den berörda studenten.  
 
Anmälan till examination/tentamen  
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas 
föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings 
Universitet. 
 
Genomgång av termin  
Student får genomgå samma termin två gånger.  
 
Betyg  
Betyg sätts i slutet av varje kurs och grundas på en bedömning huruvida lärandemålen i 
kursplanen har uppnåtts.  
Endast betygen Godkänd och Underkänd förekommer.  
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Examensbevis och examensbenämning  
Student som genomgått utbildningen med godkända betyg i samtliga kurser erhåller 
examensbevis med examensbenämningen Arbetsterapeutexamen (Degree of Bachelor of 
Science in Occupational Therapy) varefter Socialstyrelsen utfärdar legitimation. 
Kandidatexamen i Arbetsterapi (Degree of Bachelor of Science in occupational 
therapy), erhålls efter ansökan. Av examensbeviset skall framgå att endast betygen 
Godkänd och Underkänd ges på utbildningen. Se vidare bilaga angående generell 
examina.  
 
Föreskrifter om behörighet  
Grundläggande behörighet  
Föreskrifter om grundläggande behörighet enligt högskoleförordningen kap 7 §§ 5, - 7. 
För utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare 
finns bestämmelserna i 7 kap, §5-7.  
 
Särskild behörighet:  
Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet enligt Områdesbehörighet 
16 (Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B/Fysik A, Kemi A, Biologi A) 
eller Områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 
1b/1a1+1a2). 
 
Tröskelregler  
Kursernas innehåll bygger på varandra och ska genomföras i turordning vilket innebär 
att basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning måste vara godkända för 
uppflyttning till nästa termin.  
Följande tröskelregler gäller för behörighet att gå vidare i utbildningen.  
Termin 2:  
Kurs 2 och 3: Godkänt basgruppsarbete från kurs 1  
Termin 3:  
Kurs 4 och 5: Godkänt betyg från kurs 1 samt godkänt basgruppsarbete kurs 2 och 3 
(termin 2) och godkänd VFU i kurs 2  
Termin 4:  
Kurs 6 och 7: godkänt betyg från kurs 2 och 3 (termin 2) samt godkänt basgruppsarbete 
och VFU i kurs 4 och 5 (termin 3)  
Termin5:  
Kurs 8 och 9: godkänt betyg från kurserna 4, 5, 6 och 7 (termin 3 och 4).  
Termin 6:  
Kurs 11 och 12: godkänt basgruppsarbete från kurs 8 (termin 5).  
Student som inte uppfyller tröskelreglernas krav kan ansöka om dispens hos 
programstudierektor/programutskott.  
 
Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter  
För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc 
hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av Hälsouniversitetets 
fakultetsstyrelse fastställda studieadministrativa regler för Hälsouniversitetets 
utbildningar.   
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Bilaga till utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet  
Enligt högskoleförordningen gäller följande för kandidatexamen:  
 
EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ  
GENERELL EXAMEN  
Kandidatexamen  
Omfattning  
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 
högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området 
(huvudområdet) för utbildningen.  
 
Mål  
Kunskap och förståelse  
För kandidatexamen skall studenten  
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap 
om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, 
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.  
 
Färdighet och förmåga  
För kandidatexamen skall studenten  
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,  
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,  
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och  
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser.  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För kandidatexamen skall studenten  
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,  
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den 
används, och  
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin 
kompetens.  
 
Självständigt arbete (examensarbete)  
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet 
för utbildningen.  
 
Övrigt  
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som 
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  
Fullgjorda kursfordringar och utfärdad arbetsterapeutexamen enligt denna 
utbildningsplan uppfyller kraven för kandidatexamen.  
Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen har att begära examensbevis.  
Begäran om examensbevis skall göras på särskild blankett. 


