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Individual differences, 7,5 credits
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Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området

Ämnesgrupp: PS1

Fördjupning: G1F

Huvudområde: Psykologi

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten

• kunna redogöra för centrala teoretiska modeller inom differentialpsykologin vad gäller personlighet
och personlighetsdrag

• kunna redogöra för centrala teoretiska modeller inom differentialpsykologin vad gäller intelligens-
begreppet

• kunna redogöra för teorier och metoder avseende hur differentiell psykologi tillämpas vid kon-
struktion och användning av psykologiska mätinstrument och principerna bakom dessa

• kunna redogöra för grundläggande begrepp inom psykometrisk teori

• kunna utföra egna grundläggande psykometriska analyser i syfte att utvärdera olika undersöknings-
redskap

• kunna redogöra för och jämföra relevans och tillförlitlighet avseende olika psykologiska mätmeto-
der

Innehåll
• Personlighetsteori och dess betydelse för att förklara individuella skillnader.

• Personlighetsdrag och deras differentialpsykologiska betydelse.

• Intelligensbegreppets användning vid studiet av individuella skillnader.

• Grundläggande psykometrisk teori.

• Exempel på konstruktion, användning och utvärdering av psykologiska mätinstrument.

Undervisningsformer
Kursens arbetsformer är litteraturstudier, föreläsningar, gruppövningar. och laborativa moment.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Personalarbete i teori och praktik 15 hp, Socialpsy-
kologi med grupprocesser 7,5 hp, Arbets- och organisationspsykologi 7,5 hp, Lärande i arbetslivet 7,5 hp,
Arbetsmiljö och hälsa 7,5 hp och Arbetsrätt/arbetsmiljörätt 7,5 hp

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinationen sker i form av en individuell skriftlig tentamen. Betyget väl godkänd, godkänd eller un-
derkänd används. Gruppövningar och laborativa moment skall också ha fullgjorts med godkänt resultat.
Obligatoriska moment är kursstart, gruppövningar och laborativa moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7.5 hp U/G/VG

Kursvärdering
Enligt anvisningar i kursplanen.

Övrigt
Kursen ges i Personalprogrammets andra termin. Differentiell psykologi - individuella skillnader - beskri-
ver och förklarar hur och varför människor ur psykologisk synvinkel är olika. Två huvudaspekter i fråga
om individuella skillnader är personlighet och intelligens. Kursens syfte är att ge en allmän grundläggande
kunskap om hur dessa aspekter inverkar bl a på individens funktion i arbetslivet och avser också att skapa
en förståelse för människors olika psykologiska förutsättningar.

Kurslitteratur
Cooper, C. (2010). Individual differences and Personality (3rd ed.). London: Hodder Education. 300 s

Kline, T.J.B. (2005). Psychological testing.: a practical approach to design and evaluation. Thousand
Oaks, Calif.: Sage Publications. ca 300 s

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar


