Kursplan
för kurs på grundnivå
Utvecklingspsykologi, 3: Vuxenliv och åldrande
Developmental Psychology, 3: Adulthood and Aging
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

PSPR06
HT 2021
2015-02-18
2021-04-27
Psykologiska institutionen

Ämne

Psykologi

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Beslut

Kursplan för Psykologprogrammet Kurs 6: Utvecklingspsykologi 3 - Vuxenliv och åldrande, 7.5 hp.
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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till psykologprogrammet samt minst 15 hp avklarade inom programmet.
Kursens uppläggning
Provkod
6001

Benämning
Utvecklingspsykologi 3 - Vuxenliv och åldrande

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen avhandlar grunderna för vuxenutvecklingens och åldrandets psykologi, och hur denna kan ses i
skärningspunkten mellan biologisk, kognitiv och social utveckling i vuxen ålder. Studenterna kommer att få
kritiskt granska traditionella och samtida teorier samt forskningsresultat kring denna utveckling. Kursen skall
ge en grund för psykologisk praktik genom att bidra med en bättre förståelse för, och ökad förmåga att möte
vuxna i olika faser i deras liv. Kursen innehåller även ett inslag av träning i samtalsfärdigheter, med både
teoretisk och tillämpade inslag.
Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för och kritiskt värdera den vetenskapliga grunden och nyckelbegrepp som rör
utvecklingspsykologiska aspekter av övergången till vuxenliv. Däri ingår förändringar i vuxnas kognition,
personlighetsutveckling, social och emotionell utveckling samt förändringar i sociala förhållanden och
familjeförhållanden i vuxenperioden
- redogöra för på vilket sätt individuella skillnader framträder och kulturella mönster uppstår i dessa
huvudsakliga områden för vuxenutveckling
- beskriva och reflektera över åldrandeprocessen ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv
- tillämpa fallstudiemetodik för att belysa olika aspekter av mänsklig utveckling
- redogöra för och använda generiska samtalsfärdigheter, samt däri reflektera kring eget praxisutövande i
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professionellt syfte
Undervisning

Studenterna kan förvänta sig varierande lärandeaktiviteter såsom föreläsningar som varvas med deltagande i
diskussioner under dessa tillfällen. I kursen ingår genomförande av intervju. Denna i likhet med tillhörande
grupparbete, deltagande i seminarier och författande av intervjurapporten är obligatoriska kurskrav som
speglar tydligt ovan beskrivna förväntade studieresultat. Intervjun kan studenterna fullgöra individuellt istället
för i grupp, efter överenskommelse med kursansvarig.
Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker i form av individuella skriftliga prov. Formen för detta och betygskriterier preciseras
närmare i anvisningarna för kursen, senast vid kursstart. Studentens slutbetyg utgörs av betyg på den
slutgiltiga examinationsuppgiften och förutsätter att obligatoriska kurskrav är uppfyllda.
Som betyg på kursen används den sjugradiga betygsskalan A till F. Betyget Fx kan ges i vissa fall då endast
en mindre delar av arbetet behöver kompletteras eller omarbetas för att uppnå godkänt betyg. Anvisningar för
denna komplettering ges i förekommande fall av kursansvariga lärare.
För student som inte blivit godkänd vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare prov i nära anslutning
till det förra. Student som underkänts två gånger i prov på kursen eller del av kursen har rätt att begära att
annan lärare skall utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom kan göras till
institutionsstyrelsen eller den tjänsteman styrelsen utser.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per termin
under den påföljande treterminersperioden examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande
begränsningarna enligt ovan, kring behörighet och examination.
Övrigt

Om särskilda skäl föreligger kan dispens från förkunskapskraven ges av styrelsen för Psykologiska
institutionen eller den tjänsteman styrelsen utser.
Kurslitteratur

Kurslitteratur ses över och fastställs löpande av Psykologiska institutionens styrelse. För aktuell kurslitteratur,
se institutionens hemsida/kursanvisningar.
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