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Bilaga 1:  
Medicine magisterexamen i arbetsterapi 
 
Kurser inom huvudområdet arbetsterapi 
 
Kurser (avancerad nivå)  
Obligatoriska 15 hp 
ARB031 Ämnesfördjupning i arbetsterapi 15 hp eller motsvarande vid annan högskola 
ARB037 Självständigt arbete för magisterexamen i arbetsterapi 15 hp 
 
Valbara (sammanlagt 15 hp) 
ARB015, Arbetsterapi och habilitering med inriktning mot barn och ungdom, 7,5 hp 
ARB030 Arbetsterapi, Neurologisk rehabilitering vid stroke 15 hp 
ARB040 Arbetsterapi vid psykisk ohälsa 15 hp 
ARB043 Återgång i arbete, bedömning och behandling ur ett samhällsperspektiv 7,5 hp 
ARB047 Personcentrering i arbetsterapeutisk praxis – filosofi och tillämpning 7,5 hp  
ARB052 Rehabilitering och hälsofrämjande åtgärder för äldre personer med tillämpning inom 
arbetsterapi 
 
Kurser förutom huvudområdet 
 
Kurser (avancerad nivå) 
Obligatoriska 15 hp  
AFT101 Vetenskaplig metod inom rehabilitering 15 hp eller motsvarande vid annan institution eller 
annan högskola 
 
Rekommenderad studiegång för magisterexamen i arbetsterapi, 60 högskolepoäng 
Utöver kurser i huvudområdet arbetsterapi krävs kurser på avancerad nivå i arbetsterapi eller 
andra huvudområden om högst 30 högskolepoäng, varav vetenskapliga metodkurser om minst 15 
högskolepoäng skall ingå, så att examen omfattar 60 högskolepoäng.  
 
 Ämnesfördjupning i arbetsterapi, 15 hp 
 

Valfria kurser inom arbetsterapi eller andra  
näraliggande områden* 15 hp          

Vetenskaplig metod, 
kvalitativ metod 
7,5 hp  

Vetenskaplig metod, 
kvantitativ metod 
7,5 hp  

Självständigt arbete i arbetsterapi 15 hp  
 

http://neurophys.gu.se/sektioner/halsa-och-rehabilitering/utbildning/magister-master/arbetsterapi-fysioterapi-avancerad-niva/arbetsterapi-fysioterapi-och-habilitering-med-inriktning-mot-barn-och-ungdomhttp:/neurophys.gu.se/sektioner/halsa-och-rehabilitering/utbildning/magister-master/arbetsterapi-fysioterapi-avancerad-niva/arbetsterapi-fysioterapi-och-habilitering-med-inriktning-mot-barn-och-ungdom
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*Kurser inom näraliggande områden, lämpliga med utgångspunkt i högskoleförordningens krav på 
magisterexamen i arbetsterapi är exempelvis inom områdena hälsovetenskap, pedagogik, psykologi, 
sociologi, socialt arbete, filosofi, etc. 
 
Det krävs kurser om 15 hp i ämnesfördjupning och 15 hp i vetenskaplig metod för tillträde till kursen 
självständigt arbete (15 hp). Det rekommenderas att kursen i självständigt arbete förläggs till slutet av 
utbildningen. 
 
Huvuddelen av kurserna skall ligga på avancerad nivå. En magistererexamen får innehålla högst 15 
högskolepoäng på grundnivå. Samma kurser som ingått i behörighetsgivande utbildning på grundnivå 
får inte ingå i en examen på avancerad nivå. 
 


