
Kursbeskrivningar 

118160.0 Introduktion till psykologin / Introduction to Psychology  (10 sp)    

INTRODUKTION TILL PSYKOLOGIN, 10 sp 

Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar 

psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under 

kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och 

teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. 

Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och 

delområden inom psykologin och kunna: 

-redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tankesätt 

-kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin 

-kunna redogöra för centrala psykologiska processer 

-känna till psykologins studieobjekt generellt sätt 

-känna till psykologins vanligaste tillämpningsområden 

Introduktionskursen omfattar 10 sp, vilket motsvarar 250-270 arbetstimmar. Största delen av 

arbetet är individuellt, exempelvis läsning av kursboken, se på videoföreläsningar, 

individuella test och uppgifter. Vissa uppgifter är dock gruppbaserade och antalet 

arbetstimmar inkluderar således den tid det tar att skriva och kommentera på andras inlägg i 

gruppen. 

Kursen kan också erbjudas som närstudiekurs, då ingår föreläsningar, en hemuppgift samt 

hemtentamen. 

Litteratur: Kursen använder följande bok som stomme och tentamenslitteratur: "Psychology" 

"Psychology (Openstax University)" . 

Övrig litteratur: 

Hwang, P., Lundberg, I., Smedler, A-C (red.): Grunderna i vår tids psykologi. Natur & Kultur 

2012. ISBN 978-91-27-13167-5 

Eysenck, M. W., Eysenck, M. & Nilsson, B. (2000). Psykologi: Ett integrerat perspektiv. 

Lund: Studentlitteratur.  

Karlsson, L (2017): Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Svartdal, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder: En introduktion. Stockholm: Liber. 

Saugstad, P. (2001): Psykologins historia. En introduktion i modern psykologi. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

118164.0 Utvecklingspsykologi / Developmental Psychology  (10 sp) 

UTVECKLINGSPSYKOLOGI, 10 sp 

Kursen ger en översikt av individens psykologiska utveckling i ett  

individual-, relations- och livscykelperspektiv. Utvecklingen ses som en sammansatt och 

under hela livet pågående process där en mångfald faktorer såväl inom som utanför individen 

samspelar. En bärande tanke är att följa hur personligheten grundläggs under barn- och 

https://moodle.abo.fi/pluginfile.php/379011/mod_label/intro/Psychology-OP.pdf
https://moodle.abo.fi/pluginfile.php/379011/mod_label/intro/Psychology-OP.pdf


ungdomsåren och fortsätter att utvecklas i vuxenålder. Utgående från aktuell forskning och 

etablerade utvecklingspsykologiska teorier behandlas domän och huvudlinjer i den psykiska 

tillväxten, bl. a utvecklingen av anknytning och relationer, det egna självet, kognitiva 

funktioner, könsdifferentiering, könsroller och moralutveckling.  

Arbetssätt: Föreläsningar (20-25h), gruppdiskussioner utgående från artiklar, dokumentering 

av gruppdiskussionerna, litteraturtentamen. 

Lärande mål: Efter avslutad kurs förväntas studerande kunna:  

-redogöra för centrala utvecklingsteorier  

-beskriva människans psykiska utveckling under livsförlopp 

Litteratur:  
Havnesköld, L. & Risholm-Mothander, P (2002): Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori 

i nya perspektiv. Liber utbildning AB. 

Singelman, C.K. & Shaffer, D.R. (1995): Life-Span Human Development. Brooks/Cole: 

Pacific grove. 

von Tetzchner, S. (2016): Utvecklingspsykologi: barn- och ungdomsåren. Lund: 

Studentlitteratur. 

Examination: Närvaro vid föreläsningarna (80%), deltagande i och rapportering från 

smågruppsträffar. Godkänd sluttentamen. 

Kursen kan också erbjudas som nätkurs, då baserar den sig främst på boken von Tetzchner, S. 

(2016): Utvecklingspsykologi: barn- och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur. Den 

panorerar över människans utveckling från embryo till vuxen och olika teorier och 

forskningsmässiga fynd kring utvecklingen behandlas. I kursen ingår föreläsningsklipp och 

material som sedan behandlas i  följande arbetspass: 

-Gener, fosterutveckling och tidig neurologisk utveckling 

-Perception och motorik 

-Kognitiv utveckling 

-Emotionell utveckling, temperament och personlighet 

-Kommunikation och språk 

-Sociala relationer, självförståelse och moral samt verksamheter kön och ngdom 

-Utvecklingen under livet 

 

118203.0 Klinisk psykologi / Clinical Psychology  (10 sp)  

KLINISK PSYKOLOGI, 10 sp 

Målet med kursen är att ge kännedom om den kliniska psykologins arbetsområden, diskutera 

olika teoretiska inriktningar och ge en introduktion i frågor om olika psykiska störningar. Vi 

granskar frågor kring psykologisk bedömning och orienterar oss gällande psykologiskt 

verksam behandling. Den kliniska psykologen arbetar inom kontext som förenar biologiska, 

sociala och psykologiska perspektiv. Under kursen granskar vi hur dylika perspektiv är 

förenliga. Kursen möjliggör också en fördjupning i nyare psykoterapeutiska förhållningssätt, 

såsom mentaliseringsbaserad psykoterapi och kroppsorienterad psykoterapi. 



Lärande mål: Efter avklarad kurs ska studerande kunna:  

-beskriva olika kliniska tillämpningsområden inom psykologin  

-redogöra för grundläggande kunskap inom klinisk psykologi 

Arbetsform: Föreläsningar och seminarier  

Examination: Två uppsatser, opponentsystem under närstudiedagarna 

Litteratur: 

Fahlke, C. och Johansson, P-M (2007): Personlighetspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.  

ISBN 978-91-27-10979-7 

Sigrell, Bo (2000): Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur,  

ISBN 91-27-08063-3 

Wrangsjö, Björn (2002): Teoribildning i psykiatrisk verksamhet. Stockholm: Natur och 

Kultur.  

ISBN 91-27-09306-9 

  

118166.1 Barnneuropsykologi / Child Neuropsychology  (5 sp)    

BARNNEUROPSYKOLOGI, 5 sp 

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om hjärnans utveckling och avvikelser i 

denna; hur uppkommer störningar: utvecklingsmässiga och förvärvade störningar. Den 

behandlar olika barnneurologiska sjukdomar, syndrom, riskfaktorer och avvikelser samt 

vanliga barnneuropsykologiska tillstånd som ADHD, autismspektrum störning, specifika 

störningar och språklig utveckling 

Efter avklarad kurs ska studerande kunna:  

-redogöra för grundläggande begrepp inom barnneuropsykologi  

-beskriva vanliga barnneuropsykologiska tillstånd 

Arbetsformer: Föreläsningar, litteraturtentamen 

Litteratur: 

Kolb B & Whishaw I Q (2015): Fundamentals of  Human Neuropsychology, kap 23 och 24 

Smith, L. (1997): Småbarnsålderns neuropsykologi. Stockholm: Universitetsförlaget  

Stirling, John (2004): Neuropsykologi  - en introduktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 

9144027753  

Trillingsgaard, A. M. m.fl  (2011): Barn som är annorlunda: Hjärnans betydelse för barnets 

utveckling. Lund: Studentlitteratur. 

  

118166.2 Vuxenneuropsykologi / Adult Neuropsychology  (5 sp)   

VUXENNEUROPSYKOLOGI, 5 sp 



Kursen ger baskunskap om beteendets neurala bas hos vuxna, om hjärnans anatomi, funktion 

och dess plasticitet. Den behandlar neuropsykologiska symptom hos vuxna, afasier, agnosier, 

apraxier, amnesier, neglekt, och dysexekutiva funktioner. 

Efter kursen bör studeranden kunna redogöra för  

-hjärnans funktionella organisation, olika sätt att undersöka denna organisation  

-vuxenneurologiska symptom samt deras neurala bas.  

 

Arbetsformer: Föreläsningar, litteraturtentamen 

Litteratur: 

Eriksson Håkan (2001): Neuropsykologi. Normalfunktioner, demenser och avgränsade 

hjärnskador. Liber. 

19 ex finns på Åbo Akademis kursbibliotek 

Vissa kapitel ur: 

http://brainmaster.com/software/pubs/brain/The%20Little%20Black%20Book%20of%20Neur

opsychology%20-%20A%20Syndrome-Based%20Approach.pdf 

Om någon vill läsa på finska rekommenderas boken: 

Jehkonen Mervi, Saunamäki Tiia, Paavola Liisa, Vilkki Juhani (toim.) (2015): 

Kliininen neuropsykologia. Kustannus oy Duodecim. 

 

. 

  

118167.0 Psykologisk teori och forskning / Psychological Theory and Research  (10 sp)    

PSYKOLOGISK TEORI OCH FORSKNING, 10 sp 

Målsättningen med kursen är att bekanta sig med de metoder som tillämpas inom psykologisk 

forskning. 

Lärande mål: Efter genomförd kurs förväntas den studerande  

-ha en elementär förståelse för forskningens metodik  

-förstå grundläggande statistiska data  

 

-ha färdigheter att planera en egen forskningsövning  

-kunna analysera forskningsresultat  

 

-kunna värdera och kritiskt tolka forskningsresultat  

Allmän färdigheter: Förtrogenhet med grundlläggande statistiska data   

Arbetssätt: Under kursen planerar och genomför deltagarna under handledning en 

forskningsövning utgående från eget intresseområde, litteraturtentamen. 

http://brainmaster.com/software/pubs/brain/The%20Little%20Black%20Book%20of%20Neuropsychology%20-%20A%20Syndrome-Based%20Approach.pdf
http://brainmaster.com/software/pubs/brain/The%20Little%20Black%20Book%20of%20Neuropsychology%20-%20A%20Syndrome-Based%20Approach.pdf


Kursen kan också ges som nätkurs utan närstudier, den omfattar då handlett arbete med 

kursuppgifter/inlämningsuppgift   

Litteratur: 

Allwood, C M & Erikson M G (2010): Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och 

andra beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur. 

Cozby Paul C. (2005): Methods in Behavioral Research. Boston: McGraw-Hill. 

  

Valbara kurser: 

118165.0 Arbets- och organisationspsykologi / Work- and Organizational 

Psychology  (10 sp)   

ARBETS- OCH ORGANISATIONSPSYKOLOGI, 10 sp 

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om arbets- och organisationspsykologiska 

teorier och interventioner. Den undersöker psykologiska lagbundenheter i arbetslivet: 

individen, gruppen, organisationen. Teman som samspel och inflytande, att leda och bli ledd, 

lärande och kommunikation, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, stress och 

utbrändhet ingår. 

Efter avklarad kurs ska studerande kunna:  

-beskriva grunderna av arbets- och organisationspsykologiska teorier och interventioner  

Arbetssätt: Föreläsningar, inlämningsuppgifter individuellt och i grupp via Moodle samt 

hemtentamen. 

Litteratur: 
 

Kaufmann G. & Kaufmann A. (2016): Psykologi i organisation och ledning. Lund: 

Studentlitteratur. (ISBN: 978-91-44-11158-2) 

  

118162.0 Kognitiv psykologi / Cognitive psychology  (5 sp)    

KOGNITIV PSYKOLOGI, 5 sp 

Kursens mål är att ge kunskaper om centrala teorier och empiriska rön när det gäller 

människans medvetande och tänkande, inlärning, minne, språk, varseblivning och andra 

kognitiva processer, samt presenterar några av de viktigaste tillämpningarna av den moderna 

kognitiva psykologin.   

Lärande mål: Efter avklarad kurs ska studerande ha:  

-kännedom om de viktigaste teorierna inom den kognitiva psykologin  

-lkännedom om tillämpningarna inom den moderna kognitiva psykologin  

Teman som behandlas: Introduktion -Vad är kognitiv psykologi? 

Visuell perception, Auditiv perception 

Minnet och uppmärksamhet,  



Perception, Gestaltpsykologi, Inlärning, Konceptsformning 

Logisk slutledning, Lägesbedömning och beslutsfattande 

Problemlösning, Språket 

 

Delområden: Experimentell psykologi, Datormodellbaserad kognitiv psykologi, Kognitiv 

neurovetenskap, historik 

Kognitiv psykoterapi, Kognitiv beteendeterapi 

 

Datormodeller för kognition, Genomgång av hemuppgift 

 

 

Arbetssätt: Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgift 

Litteratur:  

 

Hansen, I (2000, eller nyaste upplaga). Från neuron till neuros. Lund: Natur och Kultur. 

Eysenck, M. W. & Keane, M.T. (2000). Cognitive Psychology - A Student´s Handbook. 

Philadelphia: Psychology Press LTD. 

  

118161.0 Socialpsykologi / Socialpsychology  (5 sp)   

SOCIALPSYKOLOGI, 5 sp 

Målsättningen med kursen är att ge grundläggande kunskap om socialpsykologisk 

teoribildning och tillämpning. Den fokuserar på relationen individ, kultur, samhälle. Teman 

som ingår är bl a social perception och kognition, socialisation, grupper och deras dynamik, 

attraktion, attityder och fördomar, makt, normer och roller, social påverkan. 

Lärande mål: Efter genomgången kurs skall studeranden förstå  

-grundläggande socilapsykologiska fenomen ocjh lagbundenheter.  

Arbetssätt: Föreläsningar, övningar, litteraturtentamen 

Litteratur:  

 

Helkama, K., Liebkind, K. & Myllyniemi, R. (2000): Socialpsykologi - en introduktion. 

Karlshamn: Liber (finns även på finska) 

Johansson, Thomas (2004): Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Järvå, H. & Dahlgren, P. M (2013): Påverkan och manipulation. Lund: Studentlitteratur 

Smith, Eliot. R., Mackie, Diane.M. Claypool, Heather M (2014). Social Psychology.  

Psychology Press 

Stainton Rogers Wendy (2004): Social Psychology, experimental and critical approaches. 

Maidenhead: Open University Press 

  



SPECIALKURSER: 

118168.0 Rättspsykologi / Forensic Psychology  (5 sp)    

RÄTTSPYKOLOGI, 5 sp, specialkurs 

Kursens mål är att förmedla grundläggande teoretiska, empiriska och metodologiska 

kunskaper i rättspsykologi. 

Rättspsykologi är, med en bred definition, tillämpningen av psykologiska kunskaper och 

metoder i det rättsliga sammanhanget. Under kursen presenteras centrala rättspsykologiska 

delområden såsom: 

 

-Vittnespsykologi, t ex hur kan minnesfel leda till oriktiga beslut inom rättssystemet? 

 

-Undersökande intervjuns psykologi, t ex hur maximerar vi den information vi får, medan vi 

minimerar risken för minnesförvrängningar?   

Intervjustrategier med misstänkta. 

 

-Brottsutredningspsykologi, exempelvis typiska tänkefel inom förundersökningen samt 

profilering. 

 

-Farlighetsbedömningar och bedömning av hot. 
 

Efter genomgången kurs skall studerande ha grundläggande kunskaper om tillämpningen av 

psykologiska kunskaper och metoder i rättsliga sammanhang 

 

Arbetssätt: Föreläsningar, inlämningsuppgift som examination (litteraturförslag och närmare 

instruktioner vid kursstarten). 

 

Kursen kan också erbjudas som nätkurs på engelska 

Litteratur: 

Christianson Sven-Åke, Granhag Pär Anders (2004): Polispsykologi . Stockholm: Natur och 

kultur. ISBN 91-27-07447-1 (inb.)  

Davies Graham, Hollin Clive, Bull Ray (2008): Forensic psychology. Chichester, West 

Sussex, England : John Wiley. ISBN 978-0-470-05832-9 (inb.), ISBN 978-0-470-05833-6 

(hft.) 

Gudjonsson G. H, Haward, L. R. C (1998): Forensic psychology: a guide to practice. 

London: Routledge. ISBN 0415132908, ISBN 0415132916 ((pbk.)) 

Ceci Stephen J, Bruck Maggie (2000): Jeopardy in the courtroom: a scientific analysis of 

children's testimony. Washington, DC : American Psychological Association.  

ISBN 1-55798-632-0 (nid.), ISBN 1-55798-282-1 

Santtila Pekka, Weizmann-Henelius Ghitta (2008): Oikeuspsykologia. Helsinki : Edita. 

Persona Grata, ISSN 1795-2476; 24, ISBN 978-951-37-4719-0 

  

FILM OCH PSYKOLOGI, 5 sp, specialkurs 



Målsättningen är att illustrera centrala frågeställningar från psykologins filosofi med hjälp av 

film. Frågeställningarna berör allt från antaganden om den fria viljan till instinkter och till det 

omedvetna. Filmmaterialet hämtas från såväl klassiker som från nutida filmskapares alster.  

Under kursens gång förväntas deltagarna göra och presentera ett mer omfattande grupparbete 

Lärande mål: Efter avslutad kurs skall deltagarna ha förutsättningar att förstå och tolka 

filmer.  

Arbetssätt: Föreläsningar, filmklipp, diskussioner och hemuppgifter  

Examination: Ett omfattande grupparbete kring filmer 

  

118720.2 Ätstörningar / Eating Disorders  (5 sp)    

ÄTSTÖRNINGAR, 5sp, specialkurs 

Kursens mål är att ge kunskap om etiologin, förlopp, behandling och förebyggande av 

ätstörningar såsom anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätning. Ätstörningar och 

missnöje med den egna kroppen behandlas från psykologiska, biologiska, evolutions och 

kulturella perspektiv.   

Lärande mål: Efter avslutad kurs skall studerande ha en djupare förståelse för etiologi, 

förlopp, behandling och förebyggande vid ätstörningar 

Arbetssätt: Föreläsningar, diskussioner och litteraturtentamen  

Examination: Litteraturtentamen  

  

118172.0 Tidspsykologi / The Psychology of Time  (5 sp)    

TIDSPSYKOLOGI, 5 sp 

Kurshelheten behandlar ett flertal teoretiska inriktningar beträffande människans uppfattning 

och användning av tid. Målet med kursen är att ge en inblick i hur människans tidsuppfattning 

påverkas av både inre och yttre fenomen, samt hur människan agerar i förhållande till tid i 

vardagen. Mer specifikt har kursen som mål att behandla: Förhållandet mellan kroppen, 

emotioner, psykiska sjukdomar och tidsuppfattning. Hantering av tid i vardagen och 

alternativa sätt att förhålla sig till flödet av tid. Diskutera relationen mellan stress, arbete, 

livsstil och tidsperspektiv.  

Efter avslutad kurs förväntas studerande kunna redogöra för:  

-Innebörden av termen "psykologisk tid" eller "subjektiv tid".  

-Förstå hur omvärlden, psyket och kroppen påverkar uppskattningen och uppfattningen av tid.  

-Hur det är möjligt att skapa ett nytt förhållningssätt till flödet av tiden.  

Kursen är en nätkurs, omfattar:  

-Läsning av bokkapitel, artiklar och information på nätsidor.  

-Skrivning av inlägg och kommentering på andras inlägg.  

-Individuella inlämningsarbeten samt en hemtentamen. 

Examinationsformer: Individuella inlämningsarbeten samt en hemtentamen. 



 

DEN NYA POSITIVA PSYKOLOGIN, 5 sp, specialkurs 

Mål: 

Positiv psykologi handlar om välbefinnande, resurser och att stärka det goda i människor. 

Målsättningen med kursen är att presentera ny forskning inom positiv psykologi kombinerat 

med praktiska tillämpningar för att stöda och utveckla psykisk hälsa och välmående för sig 

själv och andra. 

 

Innehåll: 

Under kursen tar vi bland annat upp följande teman: 

- hur man kan arbeta med sina egna och andras styrkor 

- om att ta vara på och odla positiva känslor 

- mening, engagemang och flow 

- mindset och hoppfullhet 

- om att stärka positiva relationer 

- om resiliens, dvs hur vi kan lära oss att komma igen och stärkas vid motgångar. 

 

Examination: 

Förhandsuppgift i form av en styrkekartläggning. Referat/sammanfattning av kurslitteraturen 

samt en slutpresentation för egen publik på minst 3 personer. 

 

Litteratur: 

Delar ur: 

Blom, K., Hammarkrantz, S (2014): Lycka på fullt allvar. Natur och kultur. Stockholm. 

Dweck Carol S. (2015): Mindset: Du blir vad du tänker. Natur och Kultur. Stockholm. 

Lopez, Shane J., Snyder, C .R. (2009): Handbook of Positive Psychology. Oxford University 

Press. USA. 

 

 

118226.0 Emotioner / Emotions  (5 sp)   

EMOTIONER, 5 sp, specialkurs 

 

Kursens målsättning är att utöka kännedomen kring egna och andras emotioner. Den 

introducerar studerande i vad emotioner är, deras evolutionära ursprung, vilken betydelse de 

har för människans beteende och deras roll i de vanligaste psykiatriska störningarna. Vidare 

behandlas emotioner från ett mångkulturellt perspektiv. 

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna:  

- redogöra för vad emotioner är (biologiskt och psykologiskt)  

- redogöra för emotioners adaptiva funktion  

- redogöra för emotioners inbördes relation och deras betydelse för människans beteende  

- känna till de vanligaste emotionella störningarna  

- förstå emotioner ur ett mångkulturellt perspektiv 

 



Arbetssätt: Föreläsningar, litteraturläsning, grupparbeten, presentationer 

Kursen erbjuds också som nätkurs 

 

Litteratur: 

Keltner, Oately, Jenkins (2014): Understanding Emotions. 

Wiley cop. 2014. third edition 

 

Annat kursmaterial:  

Undervisningsmaterial väljs så att följande mångfaldsfrågor inryms:  

a) Etnicitet och kulturell variation  

b) Socioekonomisk status  

c) Bildningsnivå  

d) Sexualitet  

e) Kön 


