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Grundnivå G2E U G VG * Psykologi Psykologi

Ingår i huvudområde

Psykologi

Behörighet
Grundläggande behörighet samt uppnått 90 högskolepoäng av de kurser som kan ingå i kandidatexamen för 
psykologi, varav 75 högskolepoäng ska vara från de obligatoriska kurserna i årskurs 1 och 2 (enligt utbildningsplan 
vid Ltu). Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: P0072A - 
Samhällsvetenskaplig kvalitativ metod 1 (7.5hp) och P0073A -Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1 (7.5hp). 
Följande kurs ska ha modul avklarad: P0071A, Modul 0003 - Tentamen Introduktion till vetenskaplig teori och metod 
(4hp), eller motsvarande kurser.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Jessica Körning-Ljungberg
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Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa på självständiga färdigheter i att på ett 
korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa problem med relevans för det psykologiska ämnesområdet. 

Kunskap och förståelse  
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa kunskap och förståelse :  

För hur man formulerar en relevant problemställning inom ämnesområdet psykologi•
För hur man söker relevanta vetenskapliga studier i databaser och tillgodogör sig dess relevans för•
 den egna studien  •

Färdighet och förmåga  
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa förmåga att:  

Behandla olika teoribildningar inom ämnet på en godtagbar nivå•
Kunna utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet•
Kunna välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat•
Med koppling till vald teori och metod kunna samla in information relevant för problemformuleringen•
På ett relevant sätt kunna skriftligt redovisa den insamlade informationen•
Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt kunna analysera och besvara formulerad•
problemställning•
Kunna bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat•
Kunna uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt•
Kunna muntligt kommunicera resultat såväl inom vetenskapligt som till individer utan specifika•
ämneskunskaper•
Kunna försvara och diskutera sina resultat utifrån olika perspektiv•
Kunna kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt •

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa förmåga att: 

Göra bedömningar av insamlad information med hänsyn till psykologiska principer, teorier, metoder och 
analyser.

•

Visa förmåga till att hålla ett kritiskt förhållningssätt till den vetenskapliga litteraturen.•
Visa insikt om det vetenskapliga arbetssättet.•

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter. Inom ramen för examensarbetet behandlas 
frågeställningar inom psykologiområdet med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt 
och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Uppsatsarbetet 
kan skrivas både på svenska eller engelska.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisning sker i huvudsak genom handledning där varje student tilldelas en handledare som utses av 
institutionen och som finns tillgänglig under hela examensarbetet. Handledare och student kommer överens om en 
tidsplan och innehåll i handledningen. De vetenskapliga frågeställningar som skall undersökas bestäms i samråd 
med handledaren och därefter skall studenten under kursens gång självständigt söka fram relevant litteratur för de 
vetenskapliga frågeställningar som skall studeras och författa uppsatsen i enlighet med ämnets fastställda 
uppsatsmall. Material som studenten önskar att handledare ska granska ska vara inlämnat till handledaren senast 5 
arbetsdagar före inbokat handledningstillfälle. Handledning/återkoppling på arbetet kan ske vid personligt eller 
digitalt möte, via e-post eller telefon enligt upprättad överenskommelse. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd 
av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen. Under uppsatskursen tränas färdigheter så 
som kritiskt tänkande, förmåga till problemformulering, laborativt arbete, självständighet, att förstå det vetenskapliga 
arbetssättet, vetenskaplig muntlig och skriftlig kommunikation. 

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras på följande sätt att examensarbetet behandlas vid ett seminarium med obligatorisk närvaro även 
för de vars arbete inte behandlas vid det aktuella tillfället. Seminarier äger rum i slutet av varje termin. Vid seminariet 
opponerar varje student på någon annans examensarbete. Handledaren anmäler till examinator att arbetet kan 
seminariebehandlas och skall i förväg lämna medgivande till studenten att arbetet kan lämnas till examinator för 
betygssättning. För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, 
inkluderande ett seminarium där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på 
ett annat arbete. För att bli godkänd krävs även att det godkända uppsatsarbetet registreras enligt LTUs regler. 
Uppsatsarbetet examineras utifrån betygsskalan U, G och VG och presentation av eget uppsatsarbete samt 
opponering på annans uppsats bedöms utifrån betygsskalan U eller G.  
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Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLTs utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under 
läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/ny student . Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen och som du kan nå via ”Mitt 
LTU”.  
   
För att erhålla filosofie kandidatexamen med huvudområde Psykologi vid Luleå tekniska universitet krävs att alla krav 
från aktuell utbildningsplan är uppfyllda.  
 
https://www.ltu.se/edu/program/FKPSG/FKPSG-Psykologi-kandidat-1.76719  
 
 

 

Övergångsbestämmelser
Kursen P0064A motsvarar kursen P0029A

Kursen  motsvarar kursen P0029A eller ARP324

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.el.senare). (2009). Washington, DC: American 
Psychological Association. 
Referenslitteratur: 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
Friberg, F. (2012). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur 
Andersson, G. (2009). Metaanalys, metoder, tillämpningar och kontroverser. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Start av examensarbete U G# 0 Obligatorisk V14

0002 Opponering av annat 
examensarbete

U G# 0 Obligatorisk V14

0003 Muntlig presentation U G# 0 Obligatorisk V14

0004 Godkänd rapport U G VG * 15 Obligatorisk V14 Ja
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Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-06-16

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-06-17
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