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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2013-11-12
att gälla från och med 2014-09-01, höstterminen 2014.

 

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

 

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten
 

 

Kunskap och förståelse
Visa kunskap om psykologiämnets olika forskningsområden och teoretiska
perspektiv 
Visa kunskap om grundläggande referenshantering (APA) 

 

Färdigheter och förmåga
Visa förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper i kognitions- och
neuropsykologi inom områden såsom varseblivning, uppmärksamhet,
minne eller språk 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSYD01, Psykologi: Översiktskurs I, 15 högskolepoäng
Psychology: General Psychology I, 15 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Psykologi G1N, Grundnivå, har endast
gymnasiala förkunskapskrav
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Visa förmåga att kunna skatta, analysera och beskriva individuella
skillnader genom tillämpning av enklare personlighetspsykologiska
demonstrationstest 
Visa förmåga att kunna utföra en enklare arbetsplatsbaserad studie kring
ett relevant problemområde och på ett vetenskapligt adekvat sätt
presentera resultaten i en rapport alternativt i en kortare
fördjupningsuppsats avhandla ett problemområde inom det arbets- och
organisations-psykologiska fältet med beaktande av relevant forskning och
utifrån en medvetenhet om grundläggande vetenskapsteoretiska
utgångspunkter 
Visa förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper i socialpsykologi inom
områden såsom grupprocesser, attraktion, relationer mellan individer,
attityder, fördomar eller känslor 
Visa förmåga att kunna använda grundläggande psykologikunskaper för
att beskriva och förklara fenomen i privatliv, yrke och samhälle 
Visa förmåga att söka och värdera vetenskaplig information i psykologi 

 

 

Kursens innehåll
Kursen består av två delkurser:
 
Kursen, som är nätbaserad, ska ge studenten en aktuell och bred orientering
om psykologins vetenskapliga inriktning vad gäller teori, metod och resultat.
Studenten ska bekanta sig med olika områden: Statistik och metod i psykologi,
beteendegenetik, neuropsykologi, psykoneuroimmunologi,
utvecklingspsykologi, genuspsykologi, perceptionspsykologi,
kognitionspsykologi, personlighetspsykologi, psykometri, socialpsykologi,
arbetspsykologi, psykopatologi och psykoterapi. Kursen ska beskriva
psykologin utifrån olika perspektiv och olika tillämpningsmetoder.
 
 
Delkurs 1.  Allmän ämnesintroduktion (7.5 högskolepoäng)
 
Delkursen ger en bred orientering inom psykologins teorier/perspektiv,
metoder, resultat och tillämpningsområden. Den inkluderar också
informationssökning och referenshantering (APA).
 
Delkurs 2.Tillämpning i psykologi (7.5 högskolepoäng)
 
Delkursen ger fördjupad inblick inom fyra tillämpningsområden.
Tillämpningsuppgifter utförs inom områdena kognitions- och neuropsykologi,
personlighets- och utvecklingspsykologi, arbets- och organisationspsykologi
och socialpsykologi.

 

Kursens genomförande
Undervisningen består av nätbaserade skriftliga lektioner, videoklipp, empiriska
tillämpningsövningar och deltagande i diskussionsforum. Tillämpningsövningar
är obligatoriska om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ
tidpunkt för obligatoriska moment erbjuds studenten som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också student
som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant.
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Kursens examination
Examinationen består av skriftlig hemtentamen och/eller webbaserad
tentamen. I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov,
omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två
ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten
ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.

 

Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd.
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.
 
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap
1b/1a1/1a2 (områdesbehörighet 5/A5)
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