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Förväntade studieresultat
Kursen syftar till att ge en introduktion i den psykomotoriska utvecklingsteorin,
pedagogiken samt det psykomotoriska arbetssättet.
De studerande ska efter genomgången kurs:
 ha kännedom om ämnesområdet psykomotorik och dess utvecklingsteorier
 ha grundläggande kunskaper för att utveckla ett psykomotoriskt arbetssätt
 kunna reflektera över hur man i praktisk verksamhet kan omsätta dessa kunskaper i
den egna verksamheten

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
• introduktion till specialpedagogik och psykomotorik
• barns och ungdomars utveckling ur ett helhetsperspektiv
• psykomotorisk utvecklingsteori, observationer och metodik
• psykomotorisk didaktik
• introduktion till stresshantering och avspänning
• samspel motorik, perception och självuppfattning

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, praktiska tillämpningar och seminarier.
Deltagande i undervisningen är obligatorisk om inte annat överenskommes med
examinator.

Examinationsformer

• introduktion till stresshantering och avspänning
• samspel motorik, perception och självuppfattning

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, praktiska tillämpningar och seminarier.
Deltagande i undervisningen är obligatorisk om inte annat överenskommes med
examinator.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Examinationsformer består av inlämnings och observationsuppgifter samt seminarier.

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs kontinuerligt muntligt och/eller skriftligt under kursens gång.
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs
och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till de studenter som gått kursen
samt presenteras tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder för studenterna nästa
gång kursen ges.

Övrigt
Student vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt enligt ECTS
skalan. En begäran om översättning skall helst ske i samband med kursstart, dock senast
innan betyg sätts för kursen. Översättning av betyg sker i Ladok.
Eventuella merkostnader i samband med uppgifter eller dylikt bekostas av den enskilde
studenten.
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