PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PX2106

Personlighet, psykisk hälsa och beroende, 15 högskolepoäng

Personality, mental health and addiction, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2017-11-07 och senast reviderad
2018-02-07. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen
2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Psykologiska institutionen
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå.
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs högskoleutbildning med inriktning mot omsorg, vård eller
behandling om minst 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i
forskningsmetod, eller 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i
forskningsmetod, och minst 60 högskolepoäng i ämnet psykologi. Dessutom krävs
språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
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• redogöra för psykologiska teorier om personlighet och personlighetsutveckling
• beskriva aktuellt vetenskapligt kunskapsläge om beroende
• beskriva psykologiska teorier om psykisk hälsa samt kunna karaktärisera och
urskilja olika former av psykisk ohälsa
• ha en orientering i insatser för riskbruk och beroende med och utan samtidig
psykisk ohälsa
Färdigheter och förmåga

• identifiera samband mellan beroendeutveckling, psykisk hälsa och personlighet
• analysera hur genus, uppväxtförhållanden och sociala aspekter kan påverka
personlighets- och beroendeutveckling samt psykisk hälsa
• självständigt planera och genomföra ett individuellt fördjupningsarbete inom
området
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• identifiera problem och utmaningar inom området personlighet, psykisk hälsa och
beroende
• analysera och kritiskt tolka vetenskapliga resultat inom området
Innehåll

Delkurser
1. Teoretiska perspektiv på sambandet mellan personlighet, psykisk hälsa och beroende
(Theoretical perspectives on personality, mental health and addiction), 10 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen behandlar kunskap om 1) personlighetsutveckling i ett
livsloppsperspektiv 2) psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa såsom
generella psykiska besvär, psykiatriska sjukdomar och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Sambandet mellan personlighet, psykisk hälsa/ohälsa
tydliggörs och problematiseras i förhållande till beroende och beroendeutveckling.
Ett genus- och samhällsperspektiv inbegrips i hela delkursen. En översikt ges också
över olika omvårdnads- och behandlingsmodeller vid riskbruk och beroende med
och utan samtidig psykisk ohälsa.
2.

Fördjupningsarbete (Thesis work), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Under delkursen görs ett eget valt fördjupningsarbete inom området personlighet,
psykisk hälsa/ohälsa och beroende. Arbetet presenteras muntligt och skriftligt i
samband med ett seminarium.
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Former för undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarium och handledning.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

All undervisning och litteratur är examinationsgrundande. Kursen examineras med
individuell skriftlig tentamen samt genom fördjupningsarbete som redovisas muntligt
och skriftligt. Introduktionsföreläsning, seminarier och redovisning av
fördjupningsarbeten är obligatoriska. Frånvaro ska tas igen enligt kursledarens
anvisningar. Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske
enligt denna kursplan inom ett år efter ändringen. Studenten garanteras minst tre
provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om
examination får göras. Om kursen helt upphör kan den examineras inom ett år efter det
att kursen senast givits. Därefter ska det prövas i varje enskilt fall om examination får
göras. Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar
byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas
skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl
däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla slutbetyget Godkänd på kursen som helhet krävs:
• betyget Godkänd på hemtentamen delkurs ett och betyget godkänd på
fördjupningsarbetet delkurs två
• samt aktivt deltagande i övningar, seminarier, grupparbeten och muntliga
presentationer
För att erhålla slutbetyget Väl Godkänd på kursen som helhet krävs:
• betyget Väl godkänd på hemtentamen delkurs ett och betyget Väl godkänd på
fördjupningsarbetet delkurs två
• samt aktivt deltagande i övningar, seminarier, grupparbeten och muntliga
presentationer
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Kursvärdering

Kursledaren ansvarar för att de studerande bereds tillfälle att göra en anonym skriftlig
kursvärdering vid kursens slut. Efter avslutad kurs skriver kursledaren en
verksamhetsberättelse, där bl.a. en sammanställning av kursvärderingen ingår.
Verksamhetsberättelsen behandlas i beredningsgruppen för fristående kurser på
avancerad nivå och förmedlas både till de studenter som genomförde kursvärderingen
och till de studenter som ska påbörja kursen. Verksamhetsberättelser hålls tillgängliga
för studenter.
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