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Kursplan för kurs 4, Personlighetspsykologi och psykopatologi, 18 hp, är fastställd av Styrelsen för
Psykologiska institutionen 2007-05-29. Kursplanen är giltig från och med vårterminen 2008.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Endast antagna till Psykologprogrammet har tillträde till kursen. För tillträde till termin 2 (delkurs 1) krävs
att den studerande fullgjort alla kurskrav samt uppnått minst 75% av kurspoängen under termin 1.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

0401

Personlighetspsykologi

0402

Intervju

0403

Psykiatri

Högskolepoäng
7.5
3
7.5

Kursens innehåll

Kursen består av följande delkurser:
4.1 Personlighetspsykologi 10.5 hp
Presentation av tongivande personlighetsteorier och de vetenskapliga grundsyner dessa representerar. Olika
perspektiv på personlighet, personlighetsutveckling, psykopatologi och behandling presenteras och
diskuteras.
Personlighetspsykologiska bedömningsmetoder introduceras med särskild tonvikt på intervju- och
samtalsmetodik (motsvarande 3 hp). Förutom teoretisk kunskap skall momentet ge praktisk övning i
intervjumetodik.
4.2 Psykiatri, 7.5 hp
Kursen ger kunskap om grundbegreppen inom modern psykiatri och om de diagnostiska system som används,
en översikt över vanliga psykopatologiska tillstånd samt kännedom om olika behandlingsmetoder.
Missbruks- och beroendeproblematik behandlas i särskilda avsnitt, varvid dessa fenomen infogas i ett bredare
psykiatriskt sammanhang.
Förväntade studieresultat
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Efter genomgången kurs skall den studerande
-kunna redogöra för, tillämpa och analysera begrepp och idéer i centrala personlighetsteorier
-kunna redogöra för och diskutera olika teoretiska förklaringar till psykiska störningar
-kunna identifiera och beskriva vanliga psykiska sjukdomar enligt gängse klassifikationssystem (DSM,
ICD)
- kunna beskriva och jämföra grundläggande idéer och tekniker i olika behandlingsmetoder inom psykiatrin
(med tyngdpunkt på psykologiska metoder)
- behärska grundläggande färdigheter i intervjumetodik
Undervisning

Detaljerade lärandemål och kurskrav (obligatoriska uppgifter och närvarokrav) specificeras i anvisningarna
till respektive delkurs.
Som kurskrav gäller även deltagande som respondent i intervjuövningar.
Kunskapskontroll och examination

Examinationen kan ske i form av individuella skriftliga och muntliga prov, i form av uppsats eller grupparbeten,
där redovisningen kan vara både muntlig och skriftlig.
Examinationsformer och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna för respektive delkurs. Som betyg
på såväl delkurser som hel kurs används den sjugradiga betygsskalan A till F. Betyg på hela kursen utgörs
av ett vägt medeltal av betyg på delkurserna.
För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare prov i nära
anslutning till det förra.
Studerande 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.
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