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Klinisk psykologi

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk 
psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I 
samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa 
och ohälsa. 

”Benämningen psykisk ohälsa kan ses som ett övergripande begrepp som kan användas olika 
beroende på sammanhang. Det kan inkludera allt från självrapporterade besvär av oro eller 
nedstämdhet, som är mer eller mindre plågsamma, till psykiska sjukdomar som schizofreni 
eller depression..” Hämtat den 8/2 - 2015 från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/
Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf

Uppgift:
Du ska fördjupa dig i någon psykisk ohälsa (inte stress). Du får jobba ensam 
eller två och två (inte tre). 
Formalia: Se Mall för kort utredande uppsats nedan. 

Du ska ha med: 
 Utgå från en eller två frågeställningar.  
 En beskrivning av den psykiska ohälsan du har valt. 
 Orsaker/uppkomst samt arvets och miljöns betydelse. 
 Hur psykiska ohälsan påverkar individen. 
 Hur synen på den psykiska ohälsan du har valt har förändrats genom 
 åren. 
 Hur det ser ut idag. Här vill jag att ni gör en kvantitativ och/eller 
 kvalitativ undersökning. Ni ska också titta på vad forskning visar idag. 
 Olika behandlingsalternativ (som du ska jämföra). 
 Utgå från minst tre pålitliga källor. 
 Max 10 sidor. 

Inlämning senast den 27/3 - 2015 kl. 23:55. 
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Kunskapskrav:

Betyget E Betyget C Betyget A

Eleven redogör översiktligt för 
hur nya tillämpningsområden 
inom psykologin uppstår i 
relation till förändringar i 
samhället.

Eleven redogör utförligt för hur 
nya tillämpningsområden inom 
psykologin uppstår i relation till 
förändringar i samhället.

Eleven redogör utförligt och 
nyanserat för hur nya 
tillämpningsområden inom 
psykologin uppstår i relation till 
förändringar i samhället.

Eleven värderar med enkla 
omdömen de olika psykologiska 
förklaringsvärde och för enkla 
resonemang om deras betydelse 
för helhetssynen på människan.

Eleven värderar med enkla 
omdömen de olika psykologiska 
förklaringsvärde och för 
välgrundade resonemang om 
deras betydelse för helhetssynen 
på människan.

Eleven värderar med nyanserade 
omdömen de olika psykologiska 
förklaringsvärde och för 
välgrundade och nyanserade 
resonemang om deras betydelse 
för helhetssynen på människan.

Eleven redogör översiktligt för 
arvets och miljöns betydelse för 
individens psykiska hälsa, ohälsa 
och uppkomsten av psykiska 
störningar.

Eleven redogör utförligt för 
arvets och miljöns betydelse för 
individens psykiska hälsa, ohälsa 
och uppkomsten av psykiska 
störningar.

Eleven redogör utförligt och 
nyanserat för arvets och miljöns 
betydelse för individens psykiska 
hälsa, ohälsa och uppkomsten av 
psykiska störningar.

Eleven ger också exempel på 
något psykologiskt 
behandlingsalternativ samt 
redogör översiktligt för 
grundtankarna bakom detta.

Eleven ger också exempel på 
några psykologiska 
behandlingsalternativ samt 
redogör utförligt för 
grundtankarna bakom dessa.

Eleven ger också exempel på 
flera psykologiska 
behandlingsalternativ samt 
redogör utförligt och nyanserat 
för grundtankarna bakom dessa.



Samhällsprogrammet
Söderslättsgymnasiet

Mall för kort 
utredande uppsats

Ditt namn



• Brödtext i Times New Roman storlek 12
• Rubriker Times New Roman storlek 14
• Rubrikerna ska ligga på texten och inte hänga fritt i luften.

Tänk även på er styckeindelning. Ett stycke – en tanke. När du börjar på något 
nytt: Byt stycke. Om du skriver om många olika saker kan det vara bra att 
använda mellanrubriker. 

1. Inledning och syfte
Här presenterar du ämnet du ska skriva om och ger en kort bakgrund till till 
ditt arbete. Denna del ska fungera som en introduktion till arbetet och väcka 
läsarens intresse.

Du förklarar även varför du skriver din uppsats. Vad är syftet med arbetet? Vad 
är det du vill få reda på? Ett exempel på syfte kan vara: Syftet med min 
uppsats är att se hur barnböcker ser ut idag jämfört med för 20 år sedan. 

2. Frågeställning
Din frågeställning ska vara kort och koncis. Genom att formulera syftet som en 
direkt fråga får du fram din frågeställning. 

Frågeställning är det du undersöker i arbetet och den fråga/de frågor du 
besvarar. I exemplet med barnlitteratur ovan skulle frågeställningen kunna 
vara: Hur skiljer sig barnböcker åt idag jämfört med för tjugo år sedan och vad 
kan dessa skillnader bero på? 

3. Resultat
I denna del presenterar du det du kommit fram till. Det är detta som är 
resultatet. I resultatet sammanställer du den fakta du hittat, utan att lägga 
fram några egna synpunkter eller göra egna reflektioner.

4. Diskussion



Här ska du försöka besvara dina frågeställningar. Det är viktigt att du kopplar 
diskussionen till resultatdelen. Diskutera det resultat du kommit fram till och 
försök koppla diskussionen till ditt syfte.

Var kritisk mot dig själv och ditt resultat: Hade du kunnat göra något 
annorlunda? Kan man tolka resultaten på olika sätt? Finns det olika syn på 
ämnet du skrivit om.

I diskussionsdelen får du lov att ha egna synpunkter och göra reflektioner, men 
din uppsats ska vara utredande och därför inte innehålla en massa subjektivt 
tyckande. Dina synpunkter och åsikter ska alltså baseras på det du kommit 
fram till i resultatdelen.

Källor
Du skriver källan i texten så här: (Kane 2001, 383). 

5. Källförteckning
Här anger du samtliga källor du använt dig av i arbetet. Tänk på att en 
fullständig källa ska innehålla namn på författaren (Vem?), titel på texten 
(Titel?), eventuell boktitel/tidning/tidsskrift eller webbplats (Var?) samt ett 
datum eller år (När?).

Källorna ska också stå i bokstavsordning. 

Böcker: 
Fischer, John Martin (2005). Free Will: Concepts and challenges. MPG Books 
Ltd, Bodmin, Cornwall.

Internetsida: 
Kane, Robert (2001). Robert Kane: Reflections on free will, determinism and 
indeterminism. http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwVariousKane.html (Hämtad 
29/10 - 2014).  

Holte, Ragnar. frihet. NE. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/frihet
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