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Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse  
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa grundläggande kunskap och förståelse för:  
 

Psykologins områden och deras centrala begrepp, teorier och klassiska studier•
Psykologins historia•
Psykologins vetenskapliga grund och vetenskapsteori•
Psykologins metoder och etiskt förhållningssätt vid vetenskapliga studier •

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

Samla empirisk information genom experimentell studie•
Värdera, och redovisa insamlad empirisk information genom deskriptiv statistik•
Skriftligt presentera information i rapportform•
Sammanställa och muntligt presentera information för personer utan specialkunskaper inom området•

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

Göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter•
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Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två moduler: Introduktion till ämnet psykologi samt Introduktion till vetenskaplig teori och 
metod.  

Modul: Introduktion till ämnet psykologi  
I modulen ges en introduktion till ämnet psykologi och dess historia. I kursen berörs översiktligt de stora 
psykologiska områdena såsom biologisk psykologi, perceptionspsykologi, lärandets psykologi, 
utvecklingspsykologi, motivationspsykologi, personlighetspsykologi och socialpsykologi. Kursen introducerar 
centrala begrepp, teorier och klassiska studier. Psykologins historia behandlas utifrån teman med fokus på 
psykologiämnets utveckling, de stora teorierna och deras företrädare. 

Modul: Introduktion till vetenskaplig teori och metod  
I modulen ges en introduktion till vetenskaplig teori och metod utifrån ett psykologiskt perspektiv. Kursen berör 
centrala begrepp inom vetenskapsfilosofi, vetenskapshistoria, vetenskapliga studier och forskningsprocessen. 
Kursen introducerar generell metodik inom psykologi och specifikt experimentell metodik, etiskt förhållningssätt vid 
studier, grundläggande dataanalys genom deskriptiv statistik, vetenskapligt skrivande, referenshantering och 
presentationsteknik.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen är baserad på självstudier, föreläsningar, lektioner med diskussioner och övningar, seminarieuppgift 
med muntlig redovisning, seminarieuppgift med datainsamling genom experimentell studie, statistisk dataanalys, 
skriftlig redovisning, och kamratbedömning. 

För att nå kursens mål rörande kunskap och förståelse bör studenten självständigt studera angiven kurslitteratur och 
övrig litteratur/material tillhandahållet under kursens gång, ta del av föreläsningar och lektioner och genomföra 
rekommenderade övningar. Studenten ska även närvara under seminariedag med muntliga redovisningar rörande 
psykologins historia. 

För att nå kursens mål rörande färdighet och förmåga bör studenten närvara under lektioner och utföra 
rekommenderade övningar. Studenten ska medverka aktivt vid genomförande av kursens seminarieuppgifter samt 
vid muntlig och skriftlig redovisning. I en av seminarieuppgifterna tränas förmågan att sammanställa information och 
redovisa den muntligt. I en annan seminarieuppgift tränas förmågan att samla information genom experimentell 
studie, värdera information genom deskriptiv statistik samt skriftligt redovisa information i rapportform. De 
seminarieuppgifter som rör färdighet och förmåga utförs genom samarbete i grupper. 

För att nå kursens mål rörande värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten individuellt genomföra en 
kamratbedömning av en annan grupps projektrapport. 

Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation och inlämningar sker via den internetbaserade 
kursplattformen Canvas. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. 

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ges på engelska.
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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 genom fyra olika examinationsmoment som är kopplade till kursens två moduler: Introduktion till 
ämnet psykologi samt Introduktion till vetenskaplig teori och metod. 

Tentamen: Introduktion till ämnet psykologi  
Examination genom en individuell skriftlig salstentamen (6.0 hp, betygsskala U G VG). Examinerar målet:

visad kunskap och förståelse för psykologins områden och deras centrala begrepp, teorier och klassiska studier. •

Seminarieuppgift: Introduktion till ämnet psykologi  
Examination genom obligatorisk närvaro under seminariedag samt muntlig presentation med individuell bedömning 
(1.5 hp, betygsskala U G). Examinerar målen:

visa kunskap och förståelse för psykologins historia•
visa färdighet och förmåga att sammanställa och muntligt presentera information för personer utan 
specialkunskaper inom området 

•

Tentamen: Introduktion till vetenskaplig teori och metod  
Examination genom en individuell skriftlig salstentamen (4.0 hp, betygsskala U G VG). Examinerar målen:

visad kunskap och förståelse för psykologins vetenskapliga grund och grundläggande vetenskapsteori•
visad kunskap och förståelse för psykologins metoder och etiskt förhållningssätt vid vetenskapliga studier •

Seminarieuppgift: Introduktion till vetenskaplig teori och metod  
Examination genom skriftlig redovisning av genomförd studie, samt kamratbedömning av annan grupps arbete (3.5 
hp, betygsskala U G). Skriftlig redovisning examineras i grupp. Kamratbedömning examineras individuellt.

De mål som examineras genom skriftlig redovisning är: visa färdighet och förmåga att samla empirisk information 
genom experimentell studie, värdera, och redovisa insamlad empirisk information genom deskriptiv statistik, 
samt skriftligt presentera information i rapportform.

•

Det mål som examineras genom kamratbedömning är: visa värderingsförmåga och förhållningssätt genom att göra 
bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter 

•

Vid förhinder kan examinationsformer med obligatorisk närvaro ersättas med en likvärdig kompensationsuppgift. 
Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg i kursen. Slutbetyg motsvarar betyg i 
examinationsmomentet Tentamen: Introduktion till ämnet psykologi (6.0 hp, betygsskala U G VG), förutsatt att övriga 
examinationsmoment är godkända.

Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Sida
Kursplan Introduktion till psykologi 15 hp Höst 2022, Lp1 2021-02-15 5 (6)

Utskriftsdatum:  2023-05-24 15:56:44



Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLT:s 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/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Holt, N. J., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (2019). Psychology: The science of mind 
and behavior, 4e. McGraw-Hill Education. ISBN 9780077189624 
American Psychological Association. (2020). Concise Guide to APA Style, Seventh Edition. American Psychological 
Association. ISBN: 9781433832734 
Allwood, C. M., & Erikson, M. G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori: för psykologi och andra 
beteendevetenskaper. Studentlitteratur. ISBN 9789144114156 
 
Ytterligare litteratur och vetenskapliga artiklar tillhandages under kursen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Tentamen: Introduktion till ämnet 
psykologi

U G VG 6 Obligatorisk H20

0002 Seminarieuppgift: Introduktion till 
ämnet psykologi

U G# 1,5 Obligatorisk H20

0003 Tentamen: Introduktion till 
vetenskaplig teori och metod

U G VG 4 Obligatorisk H20

0004 Seminarieuppgifter: Introduktion 
till vetenskaplig teori och metod

U G# 3,5 Obligatorisk H20

Revidering fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2021-02-15

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14
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