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Beslut

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Psykologiska institutionen 2019-04-23.
Kursplanen reviderad enligt beslut i Psykologiska institutionens styrelse 2021-04-27.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Psykologi I, 30 hp med minst 22.5 hp avklarade,
eller minst 22.5 hp från
Biologisk psykologi, 7.5 hp,
Socialpsykologi, 7.5 hp,
Utvecklingspsykologi, 7.5 hp, samt
Kognition, 7.5 hp
eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
2PER

Benämning
Personlighetsteori

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar ett urval av personlighetspsykologiska teorier och områden som skall belysa ämnets bredd
och viktigaste utvecklingsspår. Olika perspektiv på personlighetens utveckling, struktur samt dynamik
presenteras utifrån historiska och vetenskapsteoretiska aspekter samt aktuell forskning.
Kursen består av föreläsningar och kurslitteratur som ger introducerande kunskaper i de teoretiska
huvudriktningarna inom området, närmare bestämt inlärningsteori, psykodynamisk teori, kognitiv teori,
humanistiskt teori, egenskaps- eller 'trait'-teori och evolutionär/biologisk teori. Kursen består även av
seminarier som exemplifierar hur teorier kommer till praktisk användning och ger möjlighet att inhämta mer
fördjupade kunskaper inom ett teori/problemområde.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
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• redogöra för grundläggande begrepp och idéer i de personlighetsteoretiska huvudinriktningarna
• diskutera, jämföra och utvärdera olika personlighetsteorier med avseende på grundläggande antaganden och
människosyn
• tillämpa personlighetsteoretiska modeller
• visa fördjupad kunskap om något fritt valt område inom personlighetspsykologi genom att sammanfatta,
analysera och presentera forskningsartiklar/filmer eller fallbeskrivningar
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Grupparbete, handledning och studiebesök kan
förekomma.
Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.
Kurskrav/obligatoriska delar
a) Skriftlig inlämningsuppgift till seminarier
b) Muntlig redovisning på de olika seminarierna
c) Närvaro och aktivt deltagande vid alla seminarietillfällen. Ett aktivt deltagande innebär att studenten lyfter
fram viktiga aspekter om personligheten och främjar diskussionen med gruppen.
Student som ej blir godkänd på a) och b) kan komplettera om student ligger nära gräns för godkänt alternativt
kompensera genom ersättningsuppgift. c) Vid behov kan studenten missa ett seminarium men skriftlig
ersättningsuppgift krävs vid frånvaro. Ersättningsuppgift lämnas in till kursansvarig före utgången av
terminen. Om studenten inte lämnar in ersättningsuppgift i tid eller missar två eller fler seminarier måste
studenten göra om denna kursdel.
Undervisningen kan ske på både engelska och svenska. För mer detaljerad information hänvisas
kursanvisningen. Den finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Examinationsformer:
Examinationen består av skriftlig tentamen i form av en salstentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter och
muntliga redovisningar i form av sammanfattningar och analys av artiklar/filmer. Löpande examination sker
genom ett aktivt deltagande vid varje seminarietillfälle.
Examinationen sker på svenska men vissa begrepp kan förekomma på engelska.
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
b. Betygsskala:
Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt, lärandemålen har uppfyllts i exceptionellt hög utsträckning.
B = Mycket bra, lärandemålen har uppfyllts i mycket hög utsträckning.
C = Bra, lärandemålen har uppfyllts i hög utsträckning.
D = Tillfredställande, lärandemålen har uppfyllts helt godtagbart.
E = Tillräckligt, lärandemålen har uppfyllts trots vissa brister.
Fx = Underkänd, något mer arbete behövs eftersom lärandemål inte har uppfyllts.
F = Underkänd, helt otillräckligt, knappast någon förståelse för lärandemålen (Åtgärder: omskrivning av
salstentamen).
c. Betygskriterier:
Detaljerad information om betygskriterierna finns med i kursanvisningen och redovisas muntligt vid
kursstart.
d. Slutbetyg:
För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på skriftlig salstentamen, G på alla
kursseminarier, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 100% vid seminarietillfällena.
Om särskilda skäl föreligger kan kursansvarig medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i
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viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en ersättningsuppgift. Ersättningsuppgift lämnas in
till kursansvarig före utgången av terminen. Om studenten inte lämnar in ersättningsuppgift i tid eller missar
två eller fler seminarier måste studenten göra om denna kursdel.
e. Underkännande:
För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen (salstentamen) erbjudas inom ett år.
Då läsårkurstillfälle saknas ska minst ett examinationstillfälle erbjudas. Studerande som fått lägst betyget E
får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Varje kurstillfälle innehåller seminarier och vid
underkända kursseminarier måste studenten göra om denna del nästkommande termin.
f. Kompletteringsuppgifter: Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på kursen.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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