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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidat- och masterprogrammen i
personal- och arbetslivsfrågor 2013-05-16 och senast reviderad 2013-05-16. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2016-10-06, höstterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en obligatorisk kurs under termin 1 i kandidatprogrammet för personal-och
arbetslivsfrågor och ges av institutionen för psykologi.  
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
visa förståelse för psykologins relation till övriga beteendevetenskaper 
visa kunskap om inlärning, minne och tänkande 
visa förståelse för människans motivationsmässiga drivkrafter och känslomässiga
reaktioner 
visa kunskap om personlighet och hur individer utvecklas psykologiskt 
visa förståelse för hur vi ser på oss själva och andra och hur vårt beteende
påverkas av den sociala omgivningen 

 

Färdighet och förmåga

Samhällsvetenskapliga fakulteten

PEAB12, Psykologi: Introduktion till psykologi, 15
högskolepoäng

Psychology: Introduction to Psychology, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Psykologi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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visa förmåga att kommunicera grundläggande psykologiska kunskaper till olika
målgrupper, också i professionella sammanhang 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att reflektera kring psykologiska faktorer som påverkar individen i
arbetslivet 
visa förmåga att sätta sig in i och förstå psykologins roll i ett vetenskapligt
sammanhang 
visa förmåga att relatera psykologiska begrepp till fenomen i människors vardag 
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare psykologisk kunskap 

 

Kursens innehåll
 
Kursen syftar till att ge en bred presentation av aktuell empiri och moderna teorier
inom psykologin samt belysa hur ett psykologiskt perspektiv kan tillämpas i
personalvetarens arbetsuppgifter. Den inleds med en översikt över ämnets
vetenskapliga grunder och dess ställning i relation till andra beteendevetenskaper.
Kursen fortsätter med en bred orientering om psykologins teorier, metoder, resultat
och tillämpningar. Här belyses viktiga områden såsom individens utveckling, inlärning,
minne, emotion, motivation, personlighet, beslutsfattande, begåvning, samt sociala
fungerande. Kursen avslutas med ett projektarbete. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och projektarbete.
Deltagande i laborationer, seminarier och projektarbete är obligatoriskt om inte
särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriska moment
erbjuds studenter som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom
eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta
gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant. Vid frånvaro från obligatoriska moment
åligger det studenten själv att kontakta kursansvarig. 

 

Kursens examination
 
Examination sker i form av skriftligt prov (10 hp) och projektarbete (5 hp).  I samband
med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov.
Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds
minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten
ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg på det skriftliga provet används något av uttrycken Väl Godkänd,
Godkänd och Underkänd. För betyget Godkänd ska studenten visa ett tillräckligt
resultat. För betyget Väl Godkänd ska studenten visa ett mycket bra resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.

42/



Som betyg på projektarbetet används något av uttrycken Godkänd och Underkänd.
För betyget Godkänd ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat. 
Slutbetyget på kursen grundas på resultatet från individuella skriftliga provet
(motsvarande 10 poäng) och projektarbetet (motsvarande 5 poäng). För att få minst
betyget Godkänt på kursen måste man ha fått Godkänt på både det skriftliga provet
och projektarbetet samt deltagit i alla obligatoriska moment. 
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2.

 

Övrigt
 
Kursen ersätter PEAB02, Psykologi: Introduktion till psykologi, 15 hp. 
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Prov/moment för kursen PEAB12, Psykologi: Introduktion till psykologi
 

Gäller från H17

 
1304   Laboration, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1305   Tentamen, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1306   Projektarbete, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

 

Gäller från H13

 
1301   Laboration, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1302   Tentamen, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1303   Projektarbete, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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