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Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- identifiera och beskriva centrala tankegångar inom psykologins historia och verksamhetsfält
med relevans för PA-arbetet
- beskriva nervsystemens, minnessystemens och sinnessystemens funktion
- förklara medvetandeprocesser samt människans biologiska rytm
- beskriva psykologiska teorier om inlärning och diskutera dessa teoriers relevans i det
moderna arbetslivet
- beskriva kommunikations-, besluts- och problemlösningsteorier med relevans för arbetslivet
- beskriva psykologiska teorier om motivation och emotion
- beskriva centrala teorier om personlighet
- analysera hur kunskap om personlighet och intelligens kan tillämpas i arbetslivet
- exemplifiera hur motivation och emotion kan inverka på arbetsbeteendet
- analysera social kategorisering i termer och social identitet och grupptillhörighet
- analysera hur individen upplever sig själv och andra i termer av attribution, fördomar och
stereotyper samt ge exempel på detta med betydelse för arbetslivet.
- tillämpa aktuella teorier om samarbete genom att formulera ett gruppkontrakt

Kursens innehåll

Psykologisk teoribildning med koppling till personal- och arbetslivsfrågor om:

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Biologiska grunder
Social identitet och sociala bedömningar
Personlighet
Motivation och emotion
Kognition och perception
Inlärning
Orientering om psykologins historia
Grupprocesser
Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning, laborationer, seminarier samt
verksamhetsförlagda fältstudier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examinationsform

Portföljexamination.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar

För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår inom Personal- och arbetslivsprogrammet

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
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Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

