Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSYE15, Psykologi: Rättspsykologi, 15 högskolepoäng
Psychology: Forensic Psychology, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för fristående kurser vid institutionen för
psykologi 2016-09-14 att gälla från och med 2017-01-16, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med
psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa förståelse för hur psykologi kommer in i olika faser i den forensiska processen
i Sverige
• visa kunskap om brottstyper, brottstillfällen och brottsoffer
• visa förståelse för egenskaper hos det mänskliga minnet som påverkar vittnens
återgivande av olika aspekter av brottshändelser samt om faktorer som påverkar
vittnens korrekthetsbedömningar av dessa minnen, samt lögnbenägenhet
• visa kunskap om olika utredningstekniker såsom profilering
• visa kunskap om olika intervjutekniker t ex kognitiv intervjuteknik
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Färdighet och förmåga
• visa förmåga att identifiera, formulera och lösa problem inom det
rättspsykologiska området
• visa förmåga att jämföra och relatera olika teorier om och förklaringar av
relationen mellan olika bakgrundsfaktorer (så som personlighetsstörningar,
droger, social bakgrund) och olika minnesteorier applicerade i olika former
• visa förmåga att jämföra och relatera minnesteorier och förklaringar i samband
med minnesförmågor och brottssammanhang
• visa förmåga att analysera och jämföra olika forensiskt relevanta intervjutekniker
• visa förmåga att kommunicera rättspsykologisk kunskap till olika målgrupper
• visa förmåga att söka vetenskaplig information i rättspsykolog

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att reflektera över och identifiera relevanta sociala faktorer som
exempelvis genus, klass och etnicitet i relation till de teman och uppgifter som
aktualiseras på kursen
• visa förmåga att reflektera över och göra kritiska bedömningar av information
som rör rättspsykologi
• visa förmåga att reflektera över och värdera vetenskaplig information i
rättspsykologi

Kursens innehåll
Kursen består av tre delkurser.
Delkurs 1. Kriminalitet och rättspsykologi (6 högskolepoäng)
Delkursen behandlar bland annat frågor kring vad som kännetecknar brott,
brottslingar, brottstillfällen samt brottsoffer. Denna del behandlar också
brottsbekämpningar och rehabilitering av brottslingar och brottsoffer. Vidare
behandlas hur psykologi kommer in i olika faser i den rättsliga processen samt vad
som kännetecknar rättpsykologisk forskning i Sverige och hur den tillämpas i olika
faser av rättsprocessen.
Delkurs 2. Psykologi i rättsprocessen (5 högskolepoäng)
Delkursen behandlar olika delar av inslag i polisarbete och brottsutredningar där
kunskaper i rättspsykologi har relevans. Här behandlas bl a vittnespsykologi inklusive
olika grundläggande egenskaper hos det mänskliga minnet som påverkar vittnens
återgivande av brottshändelser, vittnens personidentifikation vid vittnesparader samt
olika förhållanden som påverkar vittnens förmåga att ge rättvisande bedömningar av
korrektheten av sina minnen av den bevittnade händelsen. Delkursen behandlar
dessutom lögndetektion, intervjutekniker såsom den kognitiva intervjun, intervjuer
med barn, olika profileringstekniker och olika aspekter av domstolsprocesssen
(inklusive faktorer som påverkar beslutsfattandet i domstolsprocessen).
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Delkurs 3. Självständigt arbete (4 högskolepoäng)
Det självständiga arbetet består av en litteraturöversikt, men kan även omfatta ett
mindre empiriskt orienterat arbete. Deltagarna har möjlighet att inom kursens ramar
själva välja ett område av särskilt intresse för dem själva. Det självständiga arbetet
genomförs företrädesvis tillsammans med andra kursdeltagare.

Kursens genomförande
Undervisningen äger rum i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna bygger
på aktivt deltagande och där gäller obligatorisk närvaro. Deltagande är obligatoriskt
om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriska
moment erbjuds studenter som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig
sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet.
Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant. Vid sådan frånvaro åligger det
studenten själv att kontakta kursansvarig.

Kursens examination
Examination sker i form av salsskrivning på delkurs 1, hemtenta på delkurs 2 och
framställande av självständig gruppuppgift på delkurs 3. I samband med kursen
erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år
efter att kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds minst två
ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betygskalan omfattar betygen Underkänt, E, D, C, B, A på delkurs 1 och 2 samt
helkursbetyg. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat
med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens
resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett
tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För
betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett
mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Som betyg på delkurs 3 samt obligatoriska moment (dk1 och 2) används något av
uttrycken Godkänd och Underkänd. För betyget Godkänd ska studenten visa ett
tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
För helkursbetyg görs en sammanvägning av delkursbetygen, baserad på ett
medelvärde av de ingående betygen (där A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, och E =1) för
moment med graderat betyg. För att få godkänt betyg (minst E) på hel kurs måste
studenten ha fått minst E på alla graderade moment och betyget Godkänd på delkurs
3 och på obligatoriska moment.
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Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller
Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)
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Prov/moment för kursen PSYE15, Psykologi: Rättspsykologi
Gäller från V17
1601 Kriminalitet och rättspsykologi, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1602 Seminarier i kriminalitet och rättspsykologi, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1603 Psykologi i rättsprocessen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1604 Seminarier i psykologi i rättsprocessen, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1605 Självständigt arbete, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

