
DNR LIU-2020-03600 
Beslut KURSPLAN  

1(4) 

 

 

 

 

 

 

 

8FO0122 

Icke-suicidalt självskadebeteende, 1,5 hp 

Nonsuicidal self-injury, 1.5 credits  

 

Forskarutbildningskurs 

 

 

Medicinska fakulteten 

Gäller från: Vårterminen 2022 

 

Kursplan 

 

 

 

 

 

Fastställd av Fastställandedatum 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2020-11-23 

  

Diarienummer: LiU-2020-03600   

 

 

  



 DNR LIU-2020-03600 
Beslut KURSPLAN  

2(4) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har 

- avlagt en examen på avancerad nivå, 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 

hp på avancerad nivå, eller 
- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 

Kunskap och förståelse 

- beskriva teorier för uppkomst och vidmakthållande av självskadebeteende 

- redogöra för olika vetenskapliga metoder och deras tillämpning inom 

forskningsområdet självskadebeteende  

- redogöra för preventions- och interventionsforskning inom 

forskningsområdet självskadebeteende 

 

Färdighet och förmåga 

- motivera val av olika undersökningsmetoder och interventioner inom 

forskningsområdet självskadebeteende 

- planera en vetenskaplig studie inom området självskadebeteende  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- värdera forskningsmetodologi inom området självskadebeteende 

- värdera empirisk forskningsevidens inom området självskadebeteende 

- visa ett etiskt förhållningssätt vid forskning kring självskadebeteende 

 

Kursinnehåll 
Kursen innefattar en genomgång av biologiska, psykologiska och sociala faktorer vid 

självskadebeteende och ger en översikt av teorier och mekanismer vid uppkomst 

och vidmakthållande. Vidare presenteras och diskuteras forskningsmetodik 

(subjektiva och objektiva mätmetoder) inom forskningsfältet, samt kunskap om 

evidensbaserade interventioner för prevention och behandling. En översikt ges av 

olika typer av forskningsdesign och genomförandet av interventioner för prevention 

och behandling med syfte att minska självskadebeteende och öka 

emotionsregleringsfärdigheter och psykisk hälsa, framförallt hos ungdomar. En 

översikt av olika etiska frågor att beakta i forskningen presenteras även.  
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Undervisnings- och arbetsformer 
Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade 

lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande 

genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens 

roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.  

 

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarier och 

grupparbeten.  

 

Examination 
Kursen examineras genom en individuell muntlig och skriftlig presentation med 

relevans för studentens forskningsområde. Därutöver krävs aktivt deltagande i 

obligatoriska moment för godkänt på kursen. De obligatoriska momenten är 

seminarier och gruppdiskussioner. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska 

momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska 

momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Student som inte uppnått godkänt resultat erbjuds ett tillfälle till omexamination i 

anslutning till kursen. Därefter erbjuds deltagande i examination vid senare 

kurstillfälle. Omfattningen vid omexamination skall vara densamma som vid 

ordinarie examination.  

 

Byte av examinator 

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen 

har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om 

inte särskilda skäl talar mot det. 

 

Betygsskala 
Godkänd eller Underkänd. 

 

Intyg 

På students begäran kan kursbevis utfärdas av examinator. 

Kurslitteratur 

En förteckning över rekommenderad litteratur kommer att tillhandahållas av 
kursledningen före kursstart.  
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Övrig information 

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. 

Kursvärdering samt analys och förslag som rör generell utveckling och förbättring 

av kursen återkopplas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden av 

kursansvarig lärare. 

 

Om kursen upphör eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination 

enligt denna kursplan vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer 

som följer. 

 

Kursen ges på engelska. 

 

Undervisningen sker under fyra sammanhängande dagar, samt vid ytterligare en 

dag som äger rum på distans tre veckor senare. 

 

Institution 
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) 

 


