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Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 

15 hp, läsåret 2021 (PSKLNP) 

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk 

neuropsykologi. Behöriga att söka är legitimerade psykologer. Kursen kan tillgodoräknas som 

två kurser i Psykologförbundets specialistordning. 

Kursen spänner över vår- och höstterminen 2021 och omfattar åtta undervisningstillfällen om 

två dagar åt gången: 10-11/2, 10-11/3, 14-15/4, 19-20/5, 9-10/6, 15-16/9,  

13-14/10 och 17-18/11 (med reservation för ev. ändringar).  

 

Antal deltagare: 40 

Kursansvarig lärare och examinator 
Maria Lindau  

E-post: maria.lindau@psychology.su.se 

Tel: 08-16 20 16 

 

Kurssekreterare 
Wenche Gros  
E-post:  wenche.gros@psychology.su.se 

 Tel: 08-16 38 36 

 

Utbildningens innehåll 
Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:  

-  Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar 

-  Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder,   

   inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder. 

-  Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med  

   hänseende på mekanismer som berör  biokemiska  processer, neurofysiologi, neurala    

   korrelat, biomarkörer och neurala nätverk 

-  Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till  främst  

   det centrala nervsystemet (CNS) 

-  Behandlingsåtgärder 

  

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar 

av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.   

 

Förväntade studieresultat  
 Att kunna:  

- kritiskt granska neurovetenskapliga studier 

- genomföra översikter över neurovetenskaplig litteratur och  

  generera slutsatser i fråga  om det aktuella forskningsläget  

- identifiera mönster i neuropsykologiska utredningar och tolka dessa i termer av   

  relationen mellan hjärna-beteende 

- värdera sannolikheten för psykiska alternativt fysiska orsaker till neuropsykologiska   
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  tillstånd, eller kombinationer därav 

- redogöra för kvalificerade, differentialdiagnostiska överväganden 

- tillämpa ovanstående kunskaper vid förslag till diagnostik och behandling av   

  neuropsykologiska syndrom. 

 

Schema  
Detaljerat schema kommer att finnas tillgängligt Psykologiska institutionens hemsida, ca. 

1 månad före kursstart (sök på kursens namn).  

 

Undervisning 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och demonstrationer samt kan vara på 

svenska eller engelska.    

 

Deltagandet i undervisningen är i princip obligatoriskt. Det är möjligt att vara borta från högst 

fem föreläsningar. Frånvaro utöver detta antal gånger kompenseras med en 

kompletteringsuppgift på ca en A4 per missad föreläsning. Möjligheter att ta igen missade 

redovisningsseminarier kommer att ges genom anordnande av restseminarium. Tidpunkten för 

detta seminarium meddelas senare. 

Examination  

Alla skriftliga inlämningsuppgifter ska vara i Wordformat.  

 
Examinationen består av skriftlig och muntlig examination av uppgifter och kan ske på 

svenska eller engelska.  Examinationen består av tre delar. För godkänt resultat på kursen 

fordras att samtliga tre delar är godkända. Institutionen följer Bologna-modellens bedömning 

av studieprestationer, vilket innebär ett graderat slutbetyg i en 7-gradig skala (A-E är godkänt, 

Fx innebär komplettering och F är underkänt). Det graderade betyget baseras på 

hemskrivningens och fallbeskrivningens (skriftlig och muntlig fallredovisning) resultat. 

 

Vid poängtal som ligger precis på gränsen till ett högre betyg ges enligt praxis på kursen ett 

(1 poäng) tilläggspoäng för att resultatet ska nå upp till närmast högre betygsnivå.  

 

Kritiskt tänkande – de neuropsykologiska testens ekologiska validitet. Samtliga deltagare ska 

läsa artiklarna av Chaytor, N., & Schmitter-Edgecombe, M. (2003), Spooner, D. M., & 

Pachana, N. A. (2006) och Yantz, C. L., Johnson-Greene, D., Higginson, C., & Emmerson, L. 

(2010) samt förbereda sig på att vid muntliga examinationsseminarier i grupp diskutera de 

fyra frågor som formuleras av Chaytor & Schmitter-Edgecombe (2003).  

Hjärna - beteende. En självvald uppgift som belyser samband mellan hjärna och beteende 

redovisas såväl skriftligt som muntligt vid examinationsseminarium. Uppslag till vilken typ 

av relationer mellan hjärna och beteende som kan studeras presenteras i samband med 

kursstart och anvisningar finns på Athena. Uppgiften kan utföras enskilt eller parvis. Den 

skriftliga redovisningen bör omfatta 2-3 A4 och läggs ut på Athena  senast den 26/5 2021. 

Athena är den lärplattform som institutionen använder sig av. 

Hemskrivning. Denna andra examinationsform består av en hemskrivning med övergripande 

essäfrågor. Hemskrivningen baseras på de delar av kurslitteraturen, som berör grundläggande 

fakta, nämligen i tillämpliga delar böckerna av Gazzaniga, Ivry, & Mangun, Johnson & de 

Haan, Kolb & Whishaw, Lezak et al., och Trillingsgaard. Kompletterande uppgifter till 
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hemskrivningen kan även hämtas från annan, självvald litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Anvisningar till hemskrivningen finns på Athena. Omfattningen av hemskrivningen skall vara 

minst 5 sidor och maximalt 10 sidor. Hemskrivningen läggs ut på Athena senast den 6 

september 2021 och återfås med kommentarer och poäng. Ingen seminariebehandling. 

Fallbeskrivningen ska presenteras såväl skriftligt som muntligt. Den skriftliga redogörelsen 

bör omfatta 3-5 sidor. För anvisningar till falluppgiftens båda delar, se Athena. Den skriftliga 

redovisningen läggs ut på  Athena senast den 18 oktober 2021. 

Vid poängtal som ligger precis på gränsen till ett högre betyg ges enligt praxis på kursen ett 

(1 poäng) tilläggspoäng för att resultatet ska nå upp till närmast högre betygsnivå.  

 

Vid begäran om komplettering av poängsatta delfrågor (hemskrivningen, fallbeskrivningen) 

är det efter komplettering endast möjligt att erhålla poäng upp till godkänd nivå på de frågor 

som gjorts till föremål för omarbetning.    

 

Referenshantering 
Vid de skriftliga uppgifterna och redovisningar med PowerPoint) ombeds kursdeltagarna följa 

reglerna för referenshantering antingen enligt American Psychological Association. 

(2016). Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth 
Edition). Washington: American Psychological Association  (APA), eller t.ex. Harvard 

systemet  för anvisningar, se http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-

harvard eller Vancouversystemet, för anvisningar se 

https://tools.kib.ki.se/referensguide/vancouver/. Det finns även andra, etablerade 

referenshanteringssystem, vilka är möjliga att använda. Huvudsaken är att ni följer något 

etablerat system.  

APA systemet används vid Psykologiska institutionen och reglerna för detta system hittar ni i 
American Psychological Association. (2016). Publication manual of the American psychological 

association. Sixth Ed. Washington: American Psychological Association. Där finns anvisningar både 

om hur referenser ska anges i den löpande texten, skrivas i litteraturlistan liksom andra praktiska råd 

vid författande. Manualen finns att köpa/går att beställa från Akademinbokhandeln till en rimlig 

kostnad. APA:s referenshantringssystem finns också kostnadsfritt att tillgå via biblioteket, 

http://apastylecentral.apa.org/ 

Universitetsbiblioteket tillhandahåller också en gratis webbversion av APA-manualen, som ni hittar på 

http://apastylecentral.apa.org/ 

Skulle ni få problem med inloggning så hör av er till biblioteket. 

 

På Google Scholar kan ni också skriva in den aktuella referensen och sedan klicka på  

citattecknet ( ”), välja t.ex.  APA-formatet, och sedan få hela referensen, med korrekt antal 

författare, punkter och förkortningar m.m. som det bara är att klistra in i referenslistan. Dock 

måste  referenserna från Google Scholar alltid korrekturgranskas, eftersom tryckort kan fattas, 

delar av sidointervall ed.  

Vancouversystemet är det som oftast tillämpas i medicinsk litteratur och det bygger på att det 

sätts ut nothänvisningar, alltså inga författarnamn, i texten. 
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Plagiat, fusk och otillåtet samarbete  

Som en del i ditt ansvar som student ingår att känna till de regler som finns för examination. 

Utförlig information finns både på institutionens och Stockholms universitets hemsida 

www.su.se/regelboken Lärare är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor 

och disciplinnämnd. Plagiat och fusk blir alltid ett disciplinärende och kan leda till 

avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text 

(gäller även enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Detta gäller även texter 

du själv skrivit tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna 

hjälpmedel, som mobil, på prov. Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande och 

tidsbesparande, men när det kommer till examinationsuppgifter måste du vara noggrann med 

att arbeta själv (om inte annat tydligt anges) för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet 

samarbete”. Citat från psykologiska institutionens medarbetarweb: 

http://w3.psychology.su.se/local/Plagiat_och_fusk.pdf”  

Se även Urkunds länk till plagiathandbok: 

http://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/urkund  

Självplagiat 

Hjärna-beteendeuppgiften, hemskrivningen och falluppgiften är samtliga 

examinationsuppgifter. Detta betyder att det inte är möjligt att använda samma text i en senare 

skriftlig uppgift som använts och examinerats i en tidigare, då detta räknas som självplagiat. 

Samtliga inlämnade skriftliga uppgifter på kursen kommer att genomgå plagiatkontroll, eller 

som den nya termen lyder, textjämförelse.  

Litteratur 
Om senare utgåva har utkommit sedan listan skrevs, välj den senaste utgåvan! 
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