
Instruktioner till fördjupning i Psykologi 2 med fokus på 
moderna utmaningar, VT2016

Syfte: Att välja ett fördjupningsområde som du ska studera vidare i syfte av att 
undersöka risken för psykisk ohälsa och hur denna ska behandlas. Området du 
väljer måste alltså gå att länka till ett kliniskt område som kan röra sig om 
ångeststörningar, affektiva störningar eller ätstörningar. Ditt jobb blir att undersöka 
om ditt valda område kan öka risken för någon av dessa kategorier av psykisk 
ohälsa. Arbetet ska struktureras på följande sätt i form av en artikel: 

Framsida med Titel & Namn

Inledning/ingress som tydligt presenterar ditt valda problem och vilken klinisk länk 
du ska undersöka. (ca 100-150 ord)

Metod som beskriver ditt kliniska upplägg och presenterar de teorier, modeller, 
begrepp och behandlingsmetoder du tänker jobba utifrån. Dessa ska ligga utifrån 
kategorier i denna ordning: Utveckling, Personlighet, Arvsfaktorer (biologi), 
Miljöfaktorer och Behandling. (ingen ordgräns, men ca 500 till 1000 ord är rimligt)

Bakgrund som beskriver ditt valda problemområde och som lyfter in källor som 
knyter an till ämnet, ie tidigare forskning. Ska källhänvisas enligt oxfordsystemet. (ca 
400-750 ord)

Analys som tydligt visar hur ditt valda område påverkar individens utveckling, 
personlighet och hälsa. Måste inkludera teorier från olika perspektiv så som 
kognitivt, psykodynamiskt, biologiskt och socialpsykologiskt. Modeller ska appliceras 
i analysen (först presenteras i metoden) och dessa räknas inte in i ordgränsen. (ca 
750-1500 ord)

Behandling som visar på hur olika metoder för behandling kan appliceras på ditt 
psykiska problem (ca 250-500 ord)

Kritiska resonemang och egna erfarenheter där du ska diskutera din syn på hur vi 
påverkas av detta problem utifrån utveckling, personlighet och sociala faktorer. 
Denna del ska även kritiskt diskutera de teorier, modeller och begrepp du har använt 
dig av i arbetet. (ca 500-700 ord)

Deadline för artikeln är Fredag vecka 18 (första utkast) med kompletterande 
muntliga seminarier v19 och v20.

 
   


