
  

 

 
 

Prövning i Psykologi 1 – 50 poäng 
 

Rekommenderat läromedel 

Martin Levander 

Psykologi 1+2a 

Natur och kultur 

 

Så går prövningen till: 

Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida, skall du inom en 

vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt. Om inte detta görs stryks din anmälan per 

automatik. 

 

Efter att du bekräftat din anmälan går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig. 

Du får information om det centrala innehållet samt kunskapskraven för kursen. Ansvarig lärare 

informerar dig om lämpligt läromedel för inläsning av kursen. 

 

Ramverket för en prövningsperiod är 4 veckor. 

 

Prövningens innehåll och tillvägagångssätt 

Hur många delar består 

prövningen av? 

Vad prövas i de olika 

delarna? 

Vad ska jag göra? 

Skriftligt prov Se info under rubriken 

skriftligt prov 

Se info under rubriken 

skriftligt prov 

Skriftlig inlämning Se info under rubriken 

skriftlig inlämning 

Se info under rubriken 

skriftlig inlämning 

 

1. Skriftligt prov 

Det skriftliga provet omfattar de viktigaste psykologiska teorierna nedan. Läroboken är upplagd 

så att varje teori har motsvarande namn i den rekommenderade lärobokens kapitel: 

• Det psykodynamiska perspektivet 

• Beteendeperspektivet 

• Det kognitiva perspektivet 

• Det biologiska perspektivet 

• Det socialpsykologiska perspektivet 

 

2. Skriftlig inlämning 

Du ska här visa att du förstår och kan tillämpa de olika psykologiska perspektiven. Den skriftliga 

uppgiften är av tillämpad karaktär. I den visar du att du har ett kritiskt förhållningssätt och att du 

kan använda teorierna i analys av fall. Du ska kunna förhålla de olika teorierna till varandra och 

föra resonemang om psykologiska samband och deras betydelse för helhetssynen på människan 

samt relatera till egna erfarenheter. 
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Förmågor Förmågan nås genom att du till prövningen Testat genom 

Kunskaper om den psykologiska 

vetenskapens framväxt och 

utveckling. Förståelse av relationen 

mellan psykologins utveckling och 

samhällsutvecklingen. 

Läser in dig på psykologins historiska framväxt. 

I samband med det behandlas psykoanalysens 

och behaviorismens tidiga förklaringar av 

mänskliga beteenden, känslor och tankar. 

Skriftligt prov 

Kunskaper om mänskliga beteenden, 

känslor och tankar utifrån olika 

psykologiska perspektiv samt 

förmåga att relatera dessa kunskaper 

till egna erfarenheter. 

Läser in dig på följande perspektiv och deras 

tillämpningar: 

- Det psykodynamiska perspektivet 

- Beteendeperspektivet 

- Det kognitiva perspektivet 

- Det biologiska perspektivet 

Och relaterar dem till egna erfarenheter 

Skriftligt prov 

Förmåga att kritiskt granska, 

jämföra och reflektera över olika 

psykologiska perspektivs styrkor 

och svagheter. 

Förhåller de olika psykologiska synsättet, 

perspektiven, till varandra, jämför dem och 

lyfter fram både deras svagheter och styrkor i 

förhållande till varandra. 

Skriftlig uppgift 

Kunskaper om arvets och miljöns 

betydelse för individens 

psykologiska utveckling 

Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur 

människan förstås utifrån fysiska förklaringar av 

tänkande, känslor och beteende. Denna teori ska 

belysas i ljuset av övriga perspektiv. 

Skriftlig uppgift 

Kunskaper om mänskliga beteenden, 

värderingar och föreställningar i 

olika sociala sammanhang 

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur 

människan påverkas och formas tillsammans 

med andra utifrån de grupper och organisationer 

hon eller han tillhör. 

Skriftligt prov 

 

 


