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1 Kursens innehåll 
 
På kursen diskuteras utvecklingspsykopatologi med fokus på forskningsmetodik och kliniska 
tillämpningar. Ett syfte med kursen är att doktoranden utvecklar god kunskap om området, varför 
fokus ligger på praktisk forskning och de frågeställningar som är aktuella. På kursen studeras 
innebörden i den terminologi och metodik som används i forskningen för att doktoranden utifrån 
detta kunna göra en värdering av vetenskapliga artiklar och förstå aktuell begreppsbildning kring 
det normativa, det icke-normativa, samt kliniska problembeteenden. Tonvikt läggs vid kritiskt 
tänkande i studiet av teoretiska modeller och i tolkningen av de resultat som presenteras i 
vetenskapliga artiklar. Kursens första modul rör grundläggande teorier och angreppssätt inom 
utvecklingspsykopatologin. Här belyses terminologi, angreppssätt samt utvecklingsförlopp som 
skiljer psykologisk anpassning från anpassningsstörningar. Bland annat diskuteras den påverkan 
som utvecklingen inte minst under uppväxtåren har för en människas anpassning och beteende i 
vuxen ålder. Modul två belyser kliniska implikationer. Doktoranden ombeds utforska en mängd 
psykologiska problem och aktuella teorier om hur exempelvis ångest, depression, somatoforma 
störningar och typisk samsjuklighet utvecklas genom att undersöka relevanta individuella faktorer 
och lärandeprocesser. Tonvikt ligger på moderna kliniska tillämpningar såsom känsloreglerande 
processer och transdiagnostiskt perspektiv. Den tredje modulen behandlar utvecklingen av 
beteendestörningar och dess samband med brottsligt beteende. En fördjupning av hur faktorer på 
individ- och miljönivå påverkar utvecklingen av antisociala och beteendestörningar görs också. 
Kursen avslutas med att doktoranderna presenterar arbeten kring specifika frågeställningar på 
området. 
 
 

2 Mål 
 
2.1 Kursens roll i utbildningen  
 
Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt 
högskoleförordningen (HF), nämligen att doktoranden ska visa 
 
Kunskap och förståelse 

- djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet (del av 
mål 1) 

 
 

Kursplan 
Utbildning på forskarnivå 
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- förtrogenhet med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet (del av mål 2) 
 
Färdighet och förmåga 

- förmåga till vetenskaplig analys och syntes (del av mål 3) 
- förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer (del av mål 3) 
- förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet  

   identifiera och formulera frågeställningar (del av mål 4) 
- förmåga att granska och värdera forskning och andra kvalificerade uppgifter (del av mål 4) 
- förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. (mål 7)  
-  förutsättningar för att stödja andras lärande. (del av mål 8) 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. (mål 10) 

  
Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen. 
 
 
2.2 Kursens mål  
 
För godkänt betyg ska doktoranden visa 
 
Doktoranden ska efter avslutad kurs ha förmåga att förstå, beskriva och resonera kring: 
- De centrala begreppen utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på psykopatologi och god 
psykisk hälsa  
- De främsta implikationerna av ett utvecklingspsykologiskt perspektiv för klinisk tillämpning  
- Forskningsmetodik och forskningsproblem  
- Kopplingen mellan individ, miljö och psykologiska faktorer liksom utvecklingen av psykologisk 
hälsa och psykopatologi  
- Förutsättningar för främjandet av god psykologisk hälsa och förebyggandet av psykopatologi 
 
 
  

3 Kurslitteratur och andra läromedel 
 
I kursen används följande kurslitteratur och andra läromedel. 
 
Barlow, D. H. (2002). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic. 
New York: Guilford Press (ca 400 sidor). 
 
Cicchetti, D., & Cohen, D. J. (Eds.) (2006). Developmental psychopathology, Vol. 1: Theory & 
method (2nd ed.).  
 
Cicchetti, D., & Cohen, D. J. (Eds.) (2006). Developmental psychopathology, Vol. 3: Risk, 
disorder, and adaptation (2nd ed.). (Totalt 2 700 sidor)  Valda kapitel, 1000 sidor 
 
Kring, A. M., & Sloan, D. M. (2010). Emotion Regulation and Psychopathology:  A 
Transdiagnostic Approach to Etiology and Treatment. New York: Guilford Press (ca 400 sidor).  
250 sidor. 
 
Tidskriftsartiklar 
 
Allen, Laura B., McHugh, R. Kathryn och Barlow, David H. (2008) Emotional disorders: A 
Unified protocol. In Barlow, D. H. (Editor) Clinical Handbook of Psychological Disorders New 
York: Guilford Press, sid. 216-249. 
 
Carvalho, J. P., & Hopko, D. R. (2011). Behavioral theory of depression: Reinforcement as a 
mediating variable between avoidance and depression. Journal of Behavior Therapy and 
Experimental Psychiatry, 42(2), 154-162. 
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Cicchetti, D., & Toth, S. L.  (2009). The past achievements and future promises of developmental 
psychopathology: The coming of age of a discipline.  Journal of Child Psychology and Psychiatry, 
50, 16-25. 
  
Cichetti, D., & Tucker, D. (1994). Development and self-regulatory structures of the mind. 
Development and Psychopathology, 6, 533-549. 
 
Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. 
Psychophysiology, 39(3), 281-291. 
 
Gross, J. J., & Barrett, L. F. (2011). Emotion generation and emotion regulation: One or two 
depends on your point of view. Emotion Review, 3(1), 8-16. 
 
Hankin, B. L., Oppenheimer, C., Jenness, J., Barrocas, A., Shapero, B. G., & Goldband, J. (2009). 
Developmental origins of cognitive vulnerabilities to depression: Review of processes contributing 
to stability and change across time. Journal of clinical psychology, 65(12), 1327-1338. 
 
Lewis, M. (2000). Toward a development of psychopathology: Models, definitions, and prediction.  
In A. J. Sameroff, M. Lewis, & S. M. Miller (Eds.), Handbook of Developmental Psychology (2nd 
ed., sid. 3-22). 
 
Linton, S. J. (2002). Why does chronic pain develop? A behavioral approach. In S. J. Linton (Ed.), 
New avenues for the prevention of chronic musculoskeletal pain and disability (sid. 67-82). 
Amsterdam: Elsevier Science. 
 
Marcus, D. K., Gurley, J. R., Marchi, M. M., & Bauer, C. (2007). Cognitive and perceptual 
variables in hypochondriasis and health anxiety: A systematic review. Clinical Psychology 
Review, 27(2), 127-139. 
 
Masten, A. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 
56, 277-238. 
 
Moffitt, T. E., Caspi, A., & Rutter, M.  (2006). Measured gene-environment interactions in 
psychopathology: Concepts, research strategies, and implications for research, intervention, and 
public understanding of genetics perspectives on psychological science. Perspectives on 
Psychological Science, 1, 5-27. 
 
Nigg, J. (2006). Temperament and developmental psychopathology. Journal of Child Psychology, 
and Psychiatry, 47, 395-422. 
 
Noyes, R., Stuart, S. P., & Watson, D. B. (2008). A reconceptualization of the somatoform 
disorders. Psychosomatics, 49(1), 14-22. 
 
Olatunji, B. O., & Wolitzky-Taylor, K. B. (2009). Anxiety sensitivity and the anxiety disorders: A 
meta-analytic review and synthesis. Psychological Bulletin, 135(6), 974. 
 
Rutter, M., & Sroufe, L. A. (2000). Developmental psychopathology: Concepts and challenges. 
Development and Psychopathology, 12, 265-296. 
 
Shields, C., & Murphy, K. (2011). Selective Attention and Health Anxiety: Ill-Health Stimuli are 
Distracting for Everyone. Cognitive therapy and research, 35(3), 241-252. 
 
Waller, E., & Scheidt, C. E. (2006). Somatoform disorders as disorders of affect regulation: a 
development perspective. International Review of Psychiatry, 18(1), 13-24. 
 
Witthöft, M., & Hiller, W. (2010). Psychological approaches to origins and treatments of 
somatoform disorders. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 257-283. 
 
Ytterligare kurslitteratur (ca 500 sidor) kan tillkomma vid kursstart. 
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4 Utbildningsformer  
 
I kursen används följande utbildningsformer. 
 
Kursen ges som en serie seminarier på forskarutbildningsnivå med obligatoriskt deltagande. 
Doktoranden förväntas läsa föreskriven kurslitteratur, förbereda diskussioner och aktivt delta i 
seminarierna. Doktoranden ombeds också leda minst ett seminarium. Dessutom kommer en 
”minikonferens” att arrangeras där doktoranden förväntas presentera sitt kursprojekt. 
 
 

5  Prov  
 
Kursen examineras genom ett prov som består av följande delprestationer. Delprestationerna 
betygsätts inte var för sig utan ligger till grund för en sammantagen bedömning och betygsättning 
av provet.  
 
Examination består av: 
1. aktivt deltagande i seminarierna  
2. att doktoranden leder ett seminarium med en presentation och efterföljande diskussion  
3. att doktoranden skriver ett paper – antingen en review av en särskild utvecklingsaspekt 
(developmental outcome) eller ett forskningspaper (research proposal) med fingerade resultat. 
4. att doktoranden ger en muntlig presentation eller presenterar en poster, exempelvis av det 
skrivna paperet (3) 
 
  
Vid prov med flera delprestationer gäller följande. 
Om det redan under kursens gång framgår att en doktorand inte kan genomföra en viss 
delprestation får examinator ge en ersättningsuppgift. Förutsättningen är att prestationen inte 
rimligen låter sig upprepas inom ramen för det aktuella kurstillfället. 
 
 

6 Betyg  
 
Prov som ingår i utbildningen på forskarnivå bedöms enligt en tvågradig betygsskala med betygen 
underkänt eller godkänt (lokala föreskrifter).  
 
Betyg ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator) (HF). 
 
För godkänt betyg på prov som ingår i kursen krävs att doktoranden visar att han eller hon 
uppfyller målen med kursen enligt avsnitt 2.2, eller, om flera poänggivande prov ingår i kursen, de 
mål som det aktuella provet avser enligt avsnitt 5. 
 
Den som inte har blivit godkänd vid ordinarie prov ska ges tillfälle till omprov. 
 
Om ett prov har bestått av flera delprestationer får examinator som alternativ till omprov ge en 
kompletteringsuppgift avseende den delprestation som inte är godkänd.  
 
Om en doktorand har underkänts vid ett prov vid två tillfällen ska, om doktoranden begär det, en 
annan examinator utses att besluta om betyg.  
 
 

7 Tillträde till kursen 
 
7.1 Tillträdeskrav 
 
För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning 
på forskarnivå vid Örebro universitet. 
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För att få delta i kursen måste doktoranden ha slutfört grundläggande kursarbete i psykologi eller 
motsvarande.  
 
 
7.2 Urval 
 
Urval mellan de sökande som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och 
som uppfyller tillträdeskraven i övrigt enligt ovan sker enligt följande rangordning. 
 
Eventuella kvarvarande platser på kursen erbjuds doktorander från andra lärosäten. 
 
Om inga andra urvalgrunder anges i detta avsnitt ges förtur till sökande med mindre antal 
kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker 
urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat 
sägs. 
 
 
7.3  Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet 
 
Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med 
stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor 
eller samarbete i övrigt med andra högskolor. 
 
Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler 
och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen.   
 
 

8 Tillgodoräknande av tidigare utbildning och 
 yrkesverksamhet 
  
Regler om tillgodoräknande finns i högskoleförordningen och återges på universitetets webbplats. 
 
 

9 Övrigt 
 
-- 
 

Övergångsbestämmelser     
 
-- 


