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Förkunskaper
22,5 hp inom ämnet psykologi.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l

l

l

redogöra för och förklara begrepp inom de på kursen ingående psykologiska
forskningsområdena, inklusive vetenskapsteori
analysera vetenskapliga forskningsresultat inom de på kursen ingående
psykologiska kunskapsområdena
tillämpa de grundläggande stegen i vetenskaplig metod: frågeställning,
hypotesformulering, design, datainsamling och analys, rapportskrivning samt
försvar och opposition
tillämpa teorier från de ingående psykologiska forskningsområdena i relation till
det omgivande samhället
redogöra för genusfrågor, interkulturella frågor och hållbarhetsfrågor inom
respektive delkurs

Delkurs 1 Personlighetspsykologi 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
l

l

l
l

redogöra för och förklara begrepp och inom personlighetspsykologi, samt kritiskt
granska och jämföra skolbildningarna
granska och analysera vetenskapliga forskningsresultat inom
personlighetspsykologi
tillämpa teorierna i verkliga och fiktiva fall
redogöra för genusfrågor, interkulturella frågor och hållbarhetsfrågor utifrån

l

l

l
l

redogöra för och förklara begrepp och inom personlighetspsykologi, samt kritiskt
granska och jämföra skolbildningarna
granska och analysera vetenskapliga forskningsresultat inom
personlighetspsykologi
tillämpa teorierna i verkliga och fiktiva fall
redogöra för genusfrågor, interkulturella frågor och hållbarhetsfrågor utifrån
personlighetspsykologi

Delkurs 2 Arbets och hälsopsykologi 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
l
l

l
l

redogöra för och förklara begrepp inom områdena arbets och hälsopsykologi
granska och analysera vetenskapliga forskningsresultat inom arbets och
hälsopsykologi
tillämpa teorierna i verkliga och fiktiva fall
redogöra för genusfrågor, interkulturella frågor och hållbarhetsfrågor utifrån
arbets och hälsopsykologi

Delkurs 3 Metod och Statistik 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
l
l
l

l
l

redogöra för och reflektera över huvuddragen i relevanta vetenskapsteorier
redogöra för grundläggande kvantitativa metoder som är centrala inom psykologi
värdera metodval i psykologiska studier utifrån resonemang om reliabilitet och
validitet, samt etik
tillämpa grundläggande kvantitativa metoder som är centrala inom psykologi
genomföra grundläggande statistisk bearbetning och dataanalys

Delkurs 4 Empiriskt arbete 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
l
l
l
l
l

l

formulera ett vetenskapligt problem och relevanta forskningshypoteser
söka och värdera vetenskaplig litteratur
planera och designa en empirisk studie samt samla in data
genomföra statistisk databearbetning och analys
tillämpa de moment som ingår i forskningsprocessen vilket ska resultera i en
rapport med kvantitativ grund
genomföra försvar på det empiriska arbetet samt opponera på ett annat empiriskt
arbete

Innehåll
Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. De två första kurserna behandlar
psykologiska aspekter på personlighet, arbete och hälsa. De två andra delkurserna
behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik vilket tillämpas i
genomförandet av ett empiriskt arbete.
Delkurs 1 Personlighetspsykologi 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar centrala teorier såsom psykologiska, biologiska och miljömässiga
inom personlighetsutveckling och personlighetsstruktur som en grund för att bl a kunna
studera individuella skillnader. Delkursen behandlar även grundfrågor inom
personlighetspsykologin så som t ex arv och miljö samt stabilitet och förändring. I
delkursen behandlas även personlighetsteorier i relation till det omgivande samhället.
Delkurs 2 Arbets och hälsopsykologi 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar centrala teorier, dels om arbetsledning och samspel mellan
människor och dels om olika perspektiv på hälsa och hälsorelaterade beteenden.
Hälsopsykologin behandlar studier av sociala, psykologiska, biologiska och miljömässiga
aspekters inverkan på hälsan i ett helhetsperspektiv och arbetspsykologin behandlar
förutsättningar för arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, kommunikation och lärande
samt stress och stresshantering.
Delkurs 3 Metod och Statistik 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar skillnader mellan olika typer av forskning. Grundläggande principer

människor och dels om olika perspektiv på hälsa och hälsorelaterade beteenden.
Hälsopsykologin behandlar studier av sociala, psykologiska, biologiska och miljömässiga
aspekters inverkan på hälsan i ett helhetsperspektiv och arbetspsykologin behandlar
förutsättningar för arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, kommunikation och lärande
samt stress och stresshantering.
Delkurs 3 Metod och Statistik 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar skillnader mellan olika typer av forskning. Grundläggande principer
för vetenskapligt arbete samt de olika steg som ingår i forskningsprocessen behandlas.
Delkursen behandlar moment som vetenskapsteori, forskningsetik, forskningsmetodik
och statistik gällande begrepp såsom validitet, reliabilitet, forskningsdesign och
urvalsteknik samt genusfrågor, interkulturella frågor och hållbarhetsfrågor
inomforskningsmetodik.
Delkurs 4 Empiriskt arbete 7,5 högskolepoäng
Inom delkursen skriver de studerande i mindre grupper en rapport som bygger på
litteratursökning, inläsning av vetenskaplig litteratur, insamlande av empiriska data samt
bearbetning och analys av insamlade data. I delkursen behandlas genusfrågor,
interkulturella frågor och hållbarhetsfrågor vid det empiriska arbetets olika steg. I
delkursen behandlas även moment som opposition och försvar av empiriskt arbete.

Undervisningsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer och
handledning. Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget godkänd ska målen vara uppfyllda och samtliga examinationsuppgifter
godkända. VG ges för hela kursen om minst 3 av 4 VGuppgifter är VG.
Delkurs 1 examineras genom en artikelgranskning och ett muntligt seminarium
(betygsskala UG), vilka ger 1,5 hp samt en individuell hemtentamen (betygsskala U
VG), vilken ger 6 hp.
Delkurs 2 examineras genom två paper (betygsskala UG), vilka ger 1 hp respektive 1,5
hp samt en individuell hemtentamen (betygsskala UVG), vilken ger 5 hp.
Delkurs 3 examineras genom en individuell statistiklaboration (betygsskala UG), vilken
ger 1,5 hp samt en individuell salstentamen (betygsskala UVG), vilken ger 6 hp.
Delkurs 4 examineras genom ett empiriskt arbete (betygsskala UVG), vilket ger 6,5 hp
samt ett efterföljande muntligt seminarium med opposition och försvar av det empiriska
arbetet (betygsskala UG), vilket ger 1 hp.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1  Personlighetspsykologi 7,5 hp
Fahlke, Claudia & Johansson, Per Magnus. (senaste upplagan).
Personlighetspsykologi. Stockholm: Natur & Kultur (cirka 250 s).
Cervone, Daniel & Pervin, Lawrence A. (senaste upplagan). Personality. Theory and
research. New York: John Wiley & Sons (cirka 500 s).
Vetenskapliga artiklar, cirka 100 sidor.

Fahlke, Claudia & Johansson, Per Magnus. (senaste upplagan).
Personlighetspsykologi. Stockholm: Natur & Kultur (cirka 250 s).
Cervone, Daniel & Pervin, Lawrence A. (senaste upplagan). Personality. Theory and
research. New York: John Wiley & Sons (cirka 500 s).
Vetenskapliga artiklar, cirka 100 sidor.
Litteraturförteckning Delkurs 2  Arbets  och hälsopsykologi 7,5 hp
Allvin, Michael; Aronsson, Gunnar; Hagström, Tom; Johansson, Gunn & Lundberg, Ulf.
(senaste upplagan). Gränslöst arbete  socialpsykologiska perspektiv på det nya
arbetslivet. Stockholm: Liber, (cirka 150 s).
Ogden, Jane. (senaste upplagan). Health Psychology: a textbook. Berkshire: McGraw
Hill / Open University Press, (cirka 500 s).
Rydén, Olof & Stenström, Ulf. (senaste upplagan). Hälsopsykologi: psykologiska
aspekter av hälsa och sjukdom. Stockholm: Bonnier utbildning, (cirka 200 s).
Vetenskapliga artiklar, cirka 100 sidor.
Litteraturförteckning Delkurs 3  Metod och Statistik 7,5 hp
Paul C. Price, Rajiv Jhangiani, IChant A. Chiang, Dana C. Leighton, & Carrie Cuttler.
(2017). Research methods in psychology. 3rd American Edition.
https://opentext.wsu.edu/carriecuttler/ (cirka 250 s).
Warne, R. (Senaste upplagan). Statistics for the Social Sciences: A General Linear
Model Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
doi:10.1017/9781316442715 (cirka 250 s).
Thurén, Torsten. (senaste upplagan). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB,
(cirka 200 s).
Litteraturförteckning Delkurs 4  Empiriskt arbete 7,5 hp
De studerande väljer litteratur i samråd med handledare.

