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Mål

Moment 1 Grundläggande psykologiska teorier och metoder
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. identifiera centrala tankegångar inom psykologins historia
2. namnge och beskriva nervsystemens organisation och funktion
3. beskriva psykologiska teorier om emotion och motivation
4. förklara beteende i termer av inlärning
5. redogöra för experimentell- och korrelationsdesign samt begreppen kontroll, skalnivå,
hypotes, reliabilitet och validitet
6. identifiera olika kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder
Moment 2 Kognitionspsykologi
7. förklara minnessystemens och sinnessystemens organisation och funktion
8. beskriva språk-, besluts-, intelligens- och problemlösningsteorier
9. beskriva centrala utvecklingsteorier
10. planera, genomföra, analysera och rapportera ett psykologiskt experiment
Moment 3 Personlighet och psykologiska avvikelser

Sida 1
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

11. redogöra för olika perspektiv på personlighet och kunna exemplifiera dessa med adekvata
personlighetsteorier
12. planera, genomföra, analysera och presentera en enkätstudie inom personlighetspsykologi
13. beskriva några vanliga psykologiska avvikelser och olika behandlingsformer
Moment 4 Social - och organisationspsykologi
14. redogöra för olika social- och organisationspsykologiska teoribildningar applicerat på ett
arbetspsykologiskt område
15. redogöra för hur stress påverkar människan fysiskt, psykiskt och socialt samt olika
stressreducerande strategier
16. presentera forskning och forskningsresultat enligt gängse normer inom psykologin
17. utföra och rapportera en intervju kring ett arbetspsykologiskt område
Kursens innehåll

Moment 1 Grundläggande psykologiska teorier och metoder
- psykologins historia
- kvalitativa och kvantitativa metoder
- biologiska grunder för psykologiska processer
- inlärningspsykologi
- motivation och emotion
Moment 2 Kognitionspsykologi
- perception
- kognition
- utvecklingspsykologi
- experiment
Moment 3 Personlighet och psykologiska avvikelser
- personlighet
- psykologiska avvikelser
- behandlingsmetoder
- enkätstudie
Moment 4 Social- och organisationspsykologi
- hälso- och organisationspsykologi
- socialpsykologi
- arbetsmotivation och emotion
- intervju

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och seminarier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examinationsform

Lärandemål 1-9, 11 och 13 examineras genom skriftlig individuell tentamen
Lärandemål 10, 12 och 17 examineras genom en skriftlig rapport individuellt eller i grupp
Lärandemål 14-16 examineras genom individuell skriftlig artikelgranskning, muntlig
redovisning samt skriftlig individuell inlämningsuppgift

Betyg

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

Begränsningar

För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst 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 studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Grundläggande psykologiska teorier och
metoder

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

0020 Kognitionspsykologi

7,5 hp

Betyg: AF

0030 Personlighetspsykologi och psykologiska
avvikelser

7,5 hp

Betyg: AF

0040 Social- och organisationspsykologi

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 3
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

