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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
1. beskriva centrala tankegångar inom psykologins historia
2. namnge och beskriva nervsystemens organisation och funktion
3. beskriva psykologiska teorier om emotion och motivation
4. ge exempel på vanliga psykologiska avvikelser och dess behandlingsformer
5. sammanfatta och beskriva olika perspektiv på personlighet utifrån adekvata
personlighetsteorier
6. förklara hur stress påverkar människan fysiskt, psykiskt och socialt samt ge exempel på
olika stressreducerande strategier
7. identifiera och ge exempel på kvantitativa datainsamlingsmetoder och begrepp
8. diskutera exempel på klassiska studier inom psykologisk metod och design
9. förklara minnessystemens och sinnessystemens organisation och funktion
10. beskriva språk-, besluts-, intelligens- och problemlösningsteorier
11. exemplifiera olika sätt genom vilka medvetandetillstånd förändras
12. förklara beteende i termer av inlärning med adekvat terminologi
13. planera, genomföra, analysera och rapportera ett psykologiskt experiment
14. diskutera exempel på klassiska studier inom psykologisk teori
15. jämföra centrala utvecklingsteorier
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16. sammanfatta centrala neurofysiologiska, kognitiva, motoriska och sociala förändringar
under individens utveckling
17. förklara utveckling av anknytning, språk, intelligens och minne med relevanta teorier samt
diskutera dem i relation till arv och miljö
18. identifiera och ge exempel på kvalitativa datainsamlingsmetoder
19. utföra och rapportera en intervju kring ett utvecklingspsykologiskt område
20. diskutera exempel på klassiska studier inom utvecklingspsykologi
21. jämföra olika socialpsykologiska teoribildningar
22. förklara socialt beteende i termer av attityder, fördomar, konformitet, grupprocesser och
gruppbeteenden
23. ge exempel på social kognition från vardagslivet
24. söka och sammanfatta en artikel inom givet område inom socialpsykologi
25. utföra och rapportera en enkätstudie inom socialpsykologi
26. diskutera exempel på klassiska studier inom socialpsykologi

Kursens innehåll - psykologins historia
- kvantitativa datainsamlingsmetoder
- nervsystemens organisation och funktion
- biologiska grunder för psykologiska processer
- personlighet
- psykologiska avvikelser
- behandlingsmetoder
- motivation och emotion
- stress
- perception
- kognition
- medvetande
- experiment
- utvecklingspsykologi
- kvalitativa metoder
- intervju
- socialpsykologi
- enkätstudie

Undervisning Föreläsningar, grupparbeten, metodövningar och seminarier.

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform Individuella skriftliga examinationsuppgifter; Skriftliga examinationsuppgifter i grupp.

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare två examinationstillfällen i anslutning till kursens genomförande. Student som
ej är godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället).

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter
med dokumenterad funktionsnedsättning.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig individuell tentamen (lärandemål 1-7) 5,5 hp Betyg: AF

0020   Skriftlig individuell uppgift (lärandemål 7) 1 hp Betyg: UG

0030   Skriftlig individuell uppgift (lärandemål 8) 1 hp Betyg: UG

0040   Skriftlig individuell tentamen (lärandemål 9-12) 5,5 hp Betyg: AF
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0050   Skriftlig gruppexamination (lärandemål 13) 1 hp Betyg: UG

0060   Skriftlig individuell uppgift (lärandemål 14) 1 hp Betyg: UG

0070   Skriftlig individuell tentamen (lärandemål 15-
18)

5,5 hp Betyg: AF

0080   Skriftlig individuell examination (lärandemål
18-19)

1 hp Betyg: UG

0090   Skriftlig individuell uppgift (lärandemål 20) 1 hp Betyg: UG

0100   Skriftlig individuell tentamen (lärandemål 21-
23)

5,5 hp Betyg: AF

0110   Skriftlig gruppexamination (lärandemål 24-25) 1 hp Betyg: UG

0120   Skriftlig individuell uppgift (lärandemål 26) 1 hp Betyg: UG


