Dnr: PSG030/20162

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Kursplan
Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och
hälsa
Kurskod:
PSG030
Kursens benämning: Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa
Cognitive neuropsychology and social psychology, prevention and health
Högskolepoäng:
30
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Successiv
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
fördjupning:
(G1F)
Huvudområde:
PSA (Psykologi)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-03-14 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
30 hp från Psykologprogrammet (VAPSY) vid Karlstad universitet.
Lärandemål
Delkurs 1 - Kognitiv, neuro- och biologisk psykologi II (18 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- visa kunskaper inom kognitiv neuropsykologi med avseende på centrala teorier och begrepp inom
perception, motorik, minne, språk, emotion och personlighet,
- definiera och beskriva specifika neuropsykologiska funktioner och dysfunktioner och relatera dessa
till kunskap om olika sjukdomar och skador,
- ge prov på färdigheter gällande administration, analys och avrapportering av neuropsykologiska
testningar och
- beskriva och reflektera över professionella färdigheter och förhållningssätt vid neuropsykologisk
bedömning.
Delkurs 2 - Prevention och hälsa I, barn och ungdom (4 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- diskutera hur livsvillkoren kan påverka barns och ungdomars psykiska hälsa, och vilka faktorer på
individ-, omgivnings- och samhällsnivå som kan påverka detta samband,
-bedöma, värdera och motivera evidensbaserade metoder och program i förskolan, skolan och familjen
vilka syftar till att förebygga psykisk ohälsa och främja välbefinnande bland barn,
-värdera metoder för utvärdering av preventiva och hälsofrämjande insatser och
- redogöra för etiska överväganden i förebyggande arbete.

Delkurs 3 - Sociologi och social psykologi (4 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom sociologi och socialpsykologi,
- redogöra för och tillämpa olika teorier för att förstå människan i interaktion med andra individer,
grupper och samhällen och
- diskutera hur genus och andra normativa ordningar villkorar socialt samspel.
Delkurs 4 - Vetenskapsteori och metod III (2 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- avgränsa och formulera en vetenskaplig frågeställning och följa psykologiämnets akademiska
skrivtradition för att producera klar och effektiv text.
Delkurs 5 - Självreflektion, kommunikation och professionella kompetenser (2 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- reflektera över egna erfarenheter av möten med andra med annan köns-, ålders-, etnisk eller annan
tillhörighet än den egna och
- diskutera betydelsen av den egna identiteten/rollen i mötet med andra och analysera hur skillnader
som ålder, etnicitet och kön påverkar möten och samtal i psykologyrket.
Innehåll
Kursen består av 5 delkurser.
Delkurs 1 - Kognitiv, neuro- och biologisk psykologi II (18 hp)
Delkursens syfte är att fördjupa kunskaperna inom det neuropsykologiska kunskapsområdet med
avseende på normal och avvikande funktion främst inom perception, motorik, minne, språk, emotion,
och personlighet. Under delkursen belyses neurologiska, psykiatriska och geriatriska sjukdomstillstånd
samt ges en introduktion till kognitiv rehabilitering. Vidare behandlas neuropsykologiskt
utredningsarbete där grunderna för neuropsykologisk undersökningsmetodik, resultattolkning och
avrapportering ges. Under delkursen behandlas även kunskap om hur olika faktorer på individ-,
omgivnings- och samhällsnivå kan inverka på det neuropsykologiska utredningsarbetet.
Delkurs 2 - Prevention och hälsa I, barn och ungdom (4 hp)
I delkursen belyses det förebyggande och hälsofrämjande arbetets förutsättningar. Sociala
bestämningsfaktorer och risk-/friskfaktorer beskrivs. Program för att förebygga psykisk ohälsa bland
barn och ungdomar beskrivs. I delkursen behandlas innebörden av evidensbegreppet i det
förebyggandet arbetet, och verktyg för att bedöma och värdera evidensstyrkan i förebyggande program
introduceras. Metoder för att mäta ungas psykiska hälsa och utvärdera program beskrivs.
Delkurs 3 - Sociologi och social psykologi (4 hp)
Under delkursen utvecklar studenten kunskap om grundläggande begrepp och teorier inom sociologin
och socialpsykologin med fokus på normalitet. I delkursen presenteras olika sätt att förstå människors
samspel och organisering där emotioner, genus, klass och etnicitet utgör centrala begrepp och
kategorier.
Delkurs 4 - Vetenskapsteori och metod III (2 hp)
Delkursen utgör en fortsättning på kursen i Vetenskapsteori och metod II (4 hp). För vetenskapligt
tillika psykologiskt arbete är muntlig och skriftlig kommunikation både inom vetenskapssamhället och
till allmänheten av central betydelse. I delkursen behandlas främst vetenskaplig kommunikation med
inriktning på strategier för att uppnå framgångsrik kommunikation.
Delkurs 5 - Självreflektion, kommunikation och professionella kompetenser (2 hp)
Under delkursen diskuteras teman som den egna identiteten som del av en majoritet och en minoritet
och vad det innebär att möta personer med annan köns- ålders- etnisk eller annan tillhörighet än den
egna. I diskussionerna deltar personer med specifika erfarenheter av hur till exempel ålder, etnicitet,
kön och sexuell läggning påverkar hur man uppfattas av andra.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Målen för delkurs 1 examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig och muntlig redovisning av
projektarbete i grupp samt individuella inlämningsuppgifter.
Målen för delkurs 2 examineras genom skriftlig tentamen, individuella inlämningsuppgifter samt
deltagande vid seminarier där uppgifterna redovisas och diskuteras.
Målen för delkurs 3 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.
Målen för delkurs 4 examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt individuella skriftliga
inlämningsuppgifter.
Målen för delkurs 5 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga
reflektioner och aktivt deltagande i seminarier.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på 70% av möjliga VG-genererande
poäng.

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

