
PAO Socialpsykologi VT21 
 

Delkursens innehåll och struktur 

 

Delkursen Socialpsykologi pågår i fem veckor på heltid och inleder den första terminen på den 

beteendevetenskapliga grundkursen. Psykologiska institutionen har ansvaret för kursen och all 

undervisning kommer denna termin att ges digitalt.  

 

Kursen skall enligt kursplanen ge grundläggande kunskaper om socialpsykologiska teorier och 

forskningsresultat. Särskild betoning läggs på tre integrerade huvudspår som kort presenteras 

nedan.  

 

* Under detta huvudspår kommer du tillsammans med föreläsare att fundera över hur 

organisatoriska förhållanden, ledarskap, grupper och strömningar i samhället i stort påverkar 

din och andras sociala identitet och välbefinnande. Vidare kommer arbetslivets föränder-

lighet utforskas och diskuteras. Du kommer att få ta del av studier och forskning inom 

området, men får också utrymme att själv och tillsammans med övriga i gruppen fundera 

över detta.  

 

* Detta huvudspår behandlar strukturer och processer som styr samspelet mellan människor i 

små och stora grupper. Särskild tonvikt läggs på teorier, forskning, fenomen och processer 

som behandlar attribution, normer och grupptryck.  

 

* Social påverkan i samhället i stort är i fokus för detta huvudspår. Vilka är de samhälleliga 

konsekvenserna av massmediernas/masskommunikationens påverkan på oss alla? Lever vi 

i ett individualistiskt och/eller kollektivistiskt samhälle? Detta är några frågor som kommer 

att behandlas. Konformitet/icke-konformitet, beroende/oberoende är några dimensioner 

utifrån vilka man kan förstå samhälleliga processer och strukturer. Sociala dominans-

förhållanden är viktiga att beskriva och problematisera för att begripa sig på samhälleliga 

skeenden och de konsekvenser som dessa för med sig för bl.a. hälsa, välbefinnande och 

livsstil. 
 

Kurskrav 

 

Aktivt deltagande på de obligatoriska kursinslagen samt inlämning av obligatoriska uppgifter. 

 

Förväntade studieresultat: 

 

Den studerande skall efter genomgången kurs  

– ha en god överblick av och kunna redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika 

socialpsykologiska teorier 

– kunna tillämpa socialpsykologiska begrep och modeller för analys av fallexempel 

– kunna resonera och problematisera kring olika socialpsykologiska teorier 

– kunna visa fördjupad kunskap om socialpsykologisk teori och praktik inom vissa 

specifika områden (bl.a. i samband med hemtentamen) 

 

Delkursens pedagogiska utformning 

 

Att genom dialoger med föreläsare få möjlighet att reflektera över innebörden i socialpsyko-

logiska teorier och begrepp. 



  

Att genom skriftliga presentationer utveckla beteendevetenskaplig kunskap. 

  

Delkursens uppläggning 

 

Momentet omfattar 5 veckors heltidsstudier och består under denna termin av föreläsningar i 

hel- och halvgrupp. 

 

Examination  

 

Skriftlig hemtentamen – lämnas in i pappersform. Frescati Hagväg 8, vid Brunnsviken. 

Föra att vara godkänd på tentamen måste studenten vara godkänd på båda tentamenfrågorna.  

Ytterligare instruktioner kommer längre fram. 

 

Vid betyget FX kan tentamen kompletteras utifrån examinators kommentarer på den 

underkända texten. Vid komplettering skall både den ursprungliga texten samt den 

kompletterade lämnas till examinatorn på en i förhand avtalad tid. 

 

Kurslitteratur: 

Hogg, M., & Vaughan, G. (2018, Eight edition). Social Psychology. Pearson (hela boken 

läses). 

Perski, A. (senaste utgåva). Ur balans. Bonnier Fakta (hela boken läses). 

*Artiklar tillkommer – delas ut under kursen 

 

Föreläsare: se schemat 

Kursansvar: 

MARGARETA SIMONSSON-SARNECKI  Fil. dr.  

e-postadress: msi@psychology.su.se 

 

 

 

Betygskriterier grundläggande nivå 

 

A – Utmärkt  
 

Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. 

Vidare, kan studenten moget och uttömmande analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt mycket 

självständigt och klargörande resonera kring samt nyanserat tillämpa dessa med stor säkerhet. 

 

B – Mycket bra  
 

Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. 

Vidare, kan studenten i uttömmande analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt självständigt och 

klargörande resonera kring samt nyanserat tillämpa dessa med stor säkerhet. 

 

C – Bra  
 

Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. 

Vidare, kan studenten tillfredställande analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt självständigt 

resonera kring och tillämpa dessa. 
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D – Tillfredsställande  
 

Studenten kan definiera och redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan 

studenten tillfredställande jämföra centrala teoretiska perspektiv samt resonera kring och tillämpa dessa. 

 

E - Tillräckligt (godkänd)  
 

Studenten kan definiera och redogöra för de flesta centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. 

Vidare, kan studenten i viss mån analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt på ett grundläggande 

sätt resonera kring och i viss mån tillämpa dessa. 

___________________________________________________________________________ 

Fx – Otillräckligt 
 

Studenten kan definiera och redogöra för en del centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området, dock 

visar studenten på en bristande förståelse för resonemang, teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan 

studenten inte jämföra teoretiska perspektiv eller tillämpa dessa. 

 

F – Helt otillräckligt 
 

Studenten dokumenterar knappast någon förståelse för teorier och begrepp inom det beskrivna området.  

Plagiat, fusk och störande av verksamheten 

Plagiat, fusk och störande av verksamheten är inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till 

avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som 

gäller. 

Eftersom det inte alltid är så lätt för dig som student att veta var gränserna går så följer här information om detta. 

Plagiat 

Med den tillgång till internetburen information som är lätt tillgänglig idag går det snabbt och lätt att söka 

kunskap om mycket varierande ämnen. När det kommer till ditt eget skrivande på universitetet är det viktigt att 

inte använda sådana källor utan att tydligt ange varifrån informationen kommer. Att kopiera texter kallas för 

plagiat och är inte tillåtet. Även om vissa språkliga ändringar görs i texten är det plagiat. Obs att det även gäller 

kortare stycken ur en text. Om en mening skrivs av ska det anges varifrån den kommer. 

Att använda andra studenters examinationsuppgifter, helt eller delvis, är inte heller tillåtet. 

Att använda sådant som du själv har skrivit tidigare kallas självplagiering och är inte heller tillåtet. 

För att inte av misstag råka ut för att plagiera är det viktigt att du är förtrogen med de akademiska regler som 

gäller för citering och källhänvisning. Information finns på institutionens hemsida under Utbildning - 

Studieinformation - Vetenskapligt skrivande. 

 

http://www.psychology.su.se/utbildning/studieinformation/vetenskapligt-skrivande-1.27053
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