Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSPB11, Kurs 1: Introduktion till psykologin och
psykologyrket, 22,5 högskolepoäng
Course 1: Introduction to Psychology and the Profession, 22.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2014-11-11 att
gälla från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 1.

Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa översiktlig kunskap om centrala teorier, begrepp och forskningsfynd inom
psykologins olika ämnesområden
- visa kunskap om centrala teman och principer inom vetenskapsteori och
forskningsmetodik med relevans för psykologiämnet
- visa kunskap om principer och metoder inom grundläggande deskriptiv och
inferentiell statistik
- visa översiktlig kunskap om psykologyrkets utveckling, arbetsområden, metoder och
yrkesetik

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att samarbeta i grupper inom utbildningen och under handledning
reflektera över gruppens arbete
- visa förmåga att tillämpa grundläggande statistiska metoder på ett
forskningsmaterial med relevans för psykologiämnet samt genomföra statistiska
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beräkningar, såväl för hand som med hjälp av ett datorbaserat program
- visa förmåga att genomföra och sammanställa mindre undersökningar utifrån
kvalitativ och kvantitativ metodik
- visa förmåga att tillämpa grundläggande samtalsfärdigheter inom ramen för
kartläggande/utredande intervjuer
- visa förmåga att i grupp på ett reflekterande och etiskt sätt diskutera det egna
arbetssättet vid intervjuer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att på ett grundläggande sätt reflektera över etiska problemställningar
inom psykologyrket och i psykologisk forskning
- visa förmåga att kritiskt värdera psykologisk forskning med avseende på tillämpad
metod och vetenskapsteoretiska utgångspunkter
- visa förmåga att reflektera över hur sociala faktorer så som genus, klass och etnicitet
interagerar med psykologin som vetenskap och psykologprofessionen

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge den blivande psykologen en bred introduktion såväl till
psykologprofessionen och psykologiämnet som till vetenskapsteori, forskningsmetodik
och statistik.
Kursen är indelad i fyra delkurser:
Delkurs 1:1. Introduktion till psykologprogrammet och psykologiämnet (Introduction
to the Psychology Program and the Subject of Psychology), 7,5 högskolepoäng.
Delkursen utgör en bred introduktion till psykologiämnet och dess olika områden.
Under delkursen introduceras även psykologprogrammet och centrala
studierelaterade frågor kring universitetets regelverk, studieteknik och
studievägledning. Delkursen innefattar även en introduktion till teorier och modeller
för gruppsamverkan som man sedan arbetar med under hela kurs 1.
Delkurs 1:2. Psykologin som vetenskap - vetenskapsteori och forskningsmetodik, 6
högskolepoäng (Psychology as Science – Scientific Theory and Research
Methodology).
Delkursen utgör en introduktion till centrala kunskaps- och vetenskapsteoretiska
begrepp och teorier, med särskild tonvikt på aspekter med relevans för
psykologiämnet. Vidare omfattar delkursen grundläggande forskningsmetodik och en
introduktion till forskningsetik. Under delkursen behandlas även hur sociala och
kulturella faktorer hanterats inom och interagerar med psykologin som vetenskap. I
anslutning till utbildningen inom kvalitativ metod introduceras även samtalsmetodik
med fokus på kartläggande/utredande samtal.
Delkurs 1:3. Grundläggande deskriptiv och inferentiell statistik (Introduction to
Descriptive and Inferential Statistics), 5 högskolepoäng.
Delkursen utgör en introduktion till statistik såväl teoretiskt som praktiskt. Deskriptiv
statistik, korrelation och prediktion samt hypotesprövning med parametriska och ickeparametriska test gås igenom och tillämpas.
Delkurs 1:4. Psykologyrket och psykologprofessionen (The Psychologists’ Profession), 4
högskolepoäng.
Under delkursen ges en introduktion till psykologprofessionen och de huvudsakliga
arbetsområdena för psykologer. Vidare behandlas centrala yrkesetiska principer och
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dilemman och en mindre undersökning baserad på intervjuer med yrkesverksamma
psykologer genomförs.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Deltagande i
övningar och seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Vid sådan
frånvaro åligger det studenten att kontakta delkursansvarig. Ersättning eller alternativ
tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds under innevarande termin student 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.

Kursens examination
Examinationen består av skriftliga prov i anslutning till delkurserna, samt av
genomförda övningar och gruppredovisningar.
För skriftliga prov erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov.
Inom ett år efter att kursen genomgått större förändringar (t ex byte av kurslitteratur)
erbjuds ytterligare minst två provtillfällen på det tidigare kursinnehållet. Därefter
erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Lärandemålet som rör förmåga till samarbete i grupp bedöms av examinator i samråd
med delkursansvarig. Fördjupad bedömning av lärandemålet sker vid grundad
indikation om påtagliga samarbetsbrister utifrån underlag som inhämtas genom
samtal med berörda personer.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd. För betyget
godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning på kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till psykologprogrammet.
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Prov/moment för kursen PSPB11, Kurs 1: Introduktion till psykologin och
psykologyrket
Gäller från H15
1401 Introduktion till psykologprogrammet och psykologiämnet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1402 Psykologin som vetenskap, vet.teori & forskningsmetodik, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1403 Grundläggande deskriptiv och inferentiell statistik, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1404 Psykologyrket och psykologprofessionen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

