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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2013-11-12 och
senast reviderad 2014-03-11. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-
01-19, vårterminen 2015.

 

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 de vanligaste sätten att utforma en psykologisk undersökning,
samt hur valet av metod kopplas till frågeställning 

 

Färdighet och förmåga
visa förmåga att beräkna och tolka deskriptiv statistik 
visa förmåga att beräkna och tolka korrelation, t-test och envägs variansanalys 
visa förmåga att använda kunskaper inom det psykologiska området vid
tillämpning av metod och statistik i ett projektarbete 
visa förmåga att kommunicera kunskaper i grundläggande psykologi 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSYD02, Psykologi: Översiktskurs II, 15 högskolepoäng
Psychology: General Psychology II, 15 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Psykologi G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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visa förmåga att kritiskt granska och kommentera projektarbete ur ett
vetenskapligt perspektiv 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att reflektera med vetenskapsteoretiskt perspektiv på psykologisk
forskning och teoribildning 
visa förmåga att identifiera och reflektera över relevanta sociala faktorer som
exempelvis, genus, klass och etnicitet 
visa förmåga att identifiera och reflektera över etiska aspekter på forskning 

 

Kursens innehåll
 
På kursen ska studenten få grundläggande orientering om psykologins vetenskapliga
inriktningar, vetenskapsteorier, forskningsmetoder och resultattolkning. 
  
Kursen består av två delkurser: 
  
Delkurs 1. Grundläggande vetenskapliga metoder i psykologi (7.5 högskolepoäng) 
  
Delkursen tar upp vetenskapsteoretiska perspektiv, de vanligaste psykologiska
forskningsmetoderna, grundläggande statistiska analysmetoder samt introduktion i
kvalitativ metodik. 
  
Delkurs 2. Projektarbete (7.5 högskolepoäng) 
  
Delkursen består av ett projektarbete under handledning där metod, statistik, och
informationssökning tillämpas. Delkursen avslutas med att deltagarna presenterar ett
projekt på kurshemsidan, besvarar frågor och kommenterar ett annat arbete. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen består av nätbaserade skriftliga lektioner, videoklipp,
tillämpningsövningar och deltagande i diskussionsforum. Tillämpningsövningen i SPSS
är obligatorisk om inte särskilda skäl föreligger. Projektarbetet görs under
handledning och presenteras skriftligt. Kommentarer på annan students projekt ges
skriftligt i slutet av kursen. 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 sådan frånvaro åligger det
studenten själv att kontakta kursansvarig. 

 

Kursens examination
 
Examinationen på delkurs 1 består av skriftligt prov och på delkurs 2 en skriftlig
presentation av projektarbete samt kommentarer på annat projektarbete.
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HandIedningstiden är begränsad till den termin studenten först registreraders på
kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.  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, men i enlighet med då gällande
kursplan. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
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. 
  
För helkursbetyg görs en sammanvägning av delkursbetygen, baserad på ett
medelvärde av de ingående betygen (där A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, och E =1) för
moment med graderat betyg. För att få godkänt betyg (minst E) på hel kurs måste
studenten ha fått minst E på alla graderade moment och genomfört alla obligatoriska
moment. 
  
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet, samt Psykologi: Översiktskurs I (PSYD01), eller
motsvarande grundkurs i psykologi. 
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Prov/moment för kursen PSYD02, Psykologi: Översiktskurs II
 

Gäller från V14

 
1301   Delkurs 1.Grundl. vetenskapliga metoder i psykologin, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1302   Delkurs 2. Projektarbete, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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