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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Kursplan
Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning
utifrån ett psykologiskt perspektiv
Kurskod:
PSGB07
Kursens benämning: Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt
perspektiv
Psychological approaches to function, symptomatology, ability and adaption
Högskolepoäng:
15
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 2018-09-14 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Minst 22,5 hp inom kursen PSGA38 Psykologi - grunder, 30 hp, eller motsvarande, samt registrerad
på kursen PSGB05 Positiv psykologi och hälsa, 15 hp.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för och förklara begreppen psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer,
- redogöra för samt uppvisa färdigheter i att hantera beteende-, funktions- samt
diagnostisk-symtomatologisk analys,
- problematisera professionellt förhållningssätt och empatisk förståelse,
- redogöra för samt problematisera beteendeanalytisk och inlärningspsykologisk analys utifrån
konkreta fallexempel och
- redogöra för samt problematisera möjliga insatser för anpassning och kompensatoriska stödinsatser
för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar utifrån individuella behov och
aktuell lagstiftning.
Innehåll
Kursen riktar sig till personer som vill arbeta eller arbetar i yrken där möten sker med människor med
olika funktionsnivåer, exempelvis inom socialpsykiatri, skola, kriminalvård och omsorg. Kursen ger
en introduktion till psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer. Introduktionen ges utifrån
beteendeperspektiv, funktionsperspektiv samt diagnostisk-symtomatologiskt perspektiv. Kursen syftar
till att ge en grundläggande förståelse för hur man kan tänka kring beteende, funktionsnivå samt

symtom. Kursen ger inte klinisk behandlingskompetens utan ökad förståelse för individens
förutsättningar och behov, samt kunskap om möjliga insatser och färdighetsträning. Men för att öka
denna förståelse innehåller kursen workshops med fokus på att studenten ska tillägna sig färdigheter i
och erfarenhet av att konkret genomföra olika delmoment inom social färdighetsträning,
symtomhantering samt pedagogiskt bemötande. Professionellt förhållningssätt och empatisk förståelse
behandlas och diskuteras. Möjliga anpassningar, stöd och kompensatoriska insatser utifrån individens
behov tas upp och problematiseras, bland annat i förhållande till aktuell lagstiftning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter, skriftliga gruppuppgifter,
muntliga presentationer, aktivt deltagande i workshops och seminarier samt en individuell skriftlig
salstentamen.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
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.

