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Psykologi, 1-15 högskolepoäng 
Psychology, 1-15 credits 

 
Grundnivå 

 
Allmänt 
Kursen skall ge en grundläggande orientering om psykologi som vetenskap samt en bred 
översikt över psykologins teorier och användningsområden. 
 
Lärandemål 
 Efter avslutad kurs förväntas studenten 
- ha grundläggande kunskap om psykologins perspektiv och metoder 
- ha kunskap om den allmänna psykologins olika delområden 
 

Innehåll 
Delkurs 1: Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp  
Delkurs 2: Allmän psykologi, 7,5 hp 
 
Delkurs 1: Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp 
Foundations and Methods of Psychology, 7,5 credits  
 
Innehåll 
 Psykologins grundläggande perspektiv 
 Övergripande historiskt perspektiv på psykologin 
 Grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin 
 Grundläggande biologisk psykologi 
 Grundläggande vetenskapliga perspektiv inom psykologin 
 Elementär statistik 
 
Lärandemål 
 Efter genomgången kurs förväntas studenten 
- ha grundläggande kunskaper om de centrala perspektiven inom psykologin 
- ha elementära kunskaper om grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin 
- ha elementära kunskaper inom biologisk psykologi 
- ha grundläggande förståelse av vetenskapliga perspektiv inom psykologin 
- ha grundläggande färdigheter att utföra elementära statistiska beräkningar såväl manu-

ellt som digitalt 
 
Examination 
Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen, som bedöms med väl godkänd, 
godkänd eller underkänd. 
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Delkurs 2: Allmän psykologi, 7,5 hp 
General Psychology, 7,5  credits 
 
Innehåll 
Perception (sinnesupplevelser) 
Kognition (minne, inlärning, tänkande och problemlösning) 
Motivation 
Skillnader mellan individer 
Stress 
Psykopatologi 
 
Lärandemål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten 
- ha grundläggande kunskaper och förståelse av hur sinnesupplevelser uppstår 
- ha grundläggande kunskaper och förståelse av minne, inlärning, tänkande och pro-

blemlösning 
- ha grundläggande kunskaper och förståelse av olika typer av motivation 
- ha grundläggande kunskaper och förståelse av intelligens och personlighet 
- ha grundläggande kunskaper och förståelse av olika stressteorier 
- ha grundläggande kunskaper och förståelse av personlighetsavvikelser och behandling 

av dem 
 
Examination 
Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen, som bedöms med väl godkänd, 
godkänd eller underkänd. 
 

 Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier 
 

Kursens uppläggning och arbetsformer 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och datorövningar. Datorövningar och vissa 
föreläsningar är obligatoriska. Vissa kurser drivs huvudsakligen som IT-stödd distans. 
 

Examination och betyg 
Examination sker i form av en skriftlig individuell skriftlig tentamen per delkurs. Därut-
över kan även förkomma vissa skriftliga uppgifter individuellt eller i grupp. 
För studenter som inte blivit godkända vid ordinarie tentamen anordnas ytterligare prov-
tillfällen vid särskilda omtentamenstillfällen. 
 
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda delkurserna. 
 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i bilaga. 
 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker dels löpande muntligt under kursens gång, dels genom en sammanfat-
tande skriftlig i slutet av kursen. 
 

Övrigt 
Kursen är identisk med de första två delkurserna i kursen Psykologi 1-30 hp 
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