
VÄLKOMNA TILL PSYKOLOGI, GRUNDKURS PÅ HALVFART HÖSTTERMINEN 2020 

 

Höstens kurser består av Psykologins historia (31/8 till 6/11) och Kognition (9/11 till 15/1 
2021). Den första delkursen kommer att ges på distans via zoom fram till november, därefter 
kommer nya besked i enlighet med vad högskolans rektor bestämmer. All information om 
kursen finns i PingPong och det är viktigt att du har tillgång till lärplattformen före kursstart 
och att ett studentkonto är öppnat. Denna information har du fått från antagningsenheten. All 
kursinformation i PingPong finns samlad under kurskoden CPSY10 HT20-1 Psykologi - 
Grundkurs, 30 hp.  
Föreläsningar ges på onsdagar 16.00-18.00. Dessa följs upp varje torsdag mellan 16.00 och 
17.30 och du får då möjlighet att ställa frågor och diskutera gårdagens föreläsning. Varje 
vecka kan du även diskutera kursen i ett diskussionsforum i PingPong.  

Kursen har tre examinerade moment; gruppinlämning, individuell inlämning och tentamen. 
Gruppinlämning och individuell inlämning sker i PingPong på angiven dag och tid. Form för 
tentamen kan eventuellt ändras från salstentamen till tentamen i PingPong beroende på hur 
Covid-19 ser ut i november.   

Kursansvarig är Lillemor Adrianson (lillemor.adrianson@hb.se) som har hela delkurs 1. På 
delkurs 2 kommer Mikael Jensen (mikael.jensen@hb.se) att ha stor del av undervisningen. 

På måndag 31/8 kommer vi båda att ge kursintroduktionen på högskolan i Borås. Vi kommer 
att dela gruppen så att hälften får information om alla kursens olika system såsom Zoom, 
PingPong, Kronox, Padlet, Urkund och Ladok av Mikael. Samtidigt får den andra halvan av 
gruppen information om kursen och dess innehåll, mål, uppgifter och examinationer. Om du 
inte kan medverka så kommer kursintroduktionen att ges i PingPong. Mer information om 
detta senare.  

Det är lämpligt att införskaffa litteraturen och läsa avsnitten som angivits före varje 
föreläsning. Kurslitteratur till delkurs 1 är  

Schultz, D P. & Schultz, S. E. (2015). A history of modern psychology. 11th ed. CA: 
Thompson Wadsworth.  

Hwang, P., Lundberg, I & Smedler, A-C (red.) (2012). Vår tids psykologi. 2ndra utgåvan. 
Stockholm:Natur & kultur. 

Granqvist, G (2020). En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra 
beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur. 

Väl mött på måndag 31 augusti  

Lillemor & Mikael 
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