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Ö vergripande syfte och inneha ll 

Det övergripande syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper inom fältet socialpsykologi. 

Dessa fördjupade kunskaper hjälper förhoppningsvis till att med ökad förståelse navigera inom den 

sociala sfären – d.v.s. att ge psykologiska beskrivningar och förklaringar till sociala fenomen som 

ständigt sker i vår omvärld. Kursen belyser dessa sociala fenomen utifrån den enskilda individen, 

dennes omgivning, samt interaktionen mellan individ och miljö. En viktig övergripande målsättning 

med kursen är också att framhålla olika analysnivåer som spänner från kognitivt präglade 

intraindividuella perspektiv till mer socialt präglade interindividuella perspektiv. 

La randema l 

• Efter genomgången kurs förväntas du ha god överblick av socialpsykologisk teori och dess 

viktigaste begrepp 

• Du förväntas även ha fördjupade kunskaper om utvalda delar av socialpsykologisk teori 

speglat av en förmåga att reflektera, resonera och problematisera kring dessa delar 

• Dina kunskaper inom det socialpsykologiska fältet förväntas spegla ett spektrum av 

analysnivåer, från mer kognitiva intraindividuella perspektiv till mer socialt präglade 

interindividuella perspektiv 

Kursen VT22 ges i blandat format (pa  
plats, hybrid och enbart online) 

Några av föreläsningarna på kursen ges enbart på plats medan några föreläsningar ges i hybrid-

format, dvs på plats och med parallell möjlighet att delta digitalt via Zoom. Notera att inslag som ges 

enbart på plats inte kommer att ersättas om man inte kan gå på dem, dvs samma princip som 

tillämpats före pandemin. De första två seminarierna – 1A och 1B – ges i hybrid-format. Seminarium 

1C och seminarium 2 ges i enbart digitalt format. Formatet för de olika inslagen grundar sig i vad som 

är lämpligast utifrån ett pedagogiskt hänseende. Att seminarierna ges i olika format beror dels på att 

vi också behöver ta hänsyn till tekniken i våra lokaler (seminarium 2) samt att formatet måste vara 

samma som föreläsningen som ges under förmiddagen för seminarierna 1A-C. Formatet ändras 

naturligtvis om Covid-situationen vid tidpunkten för kursen motiverar distansundervisning. 

Zoom-länkar till aktuella aktiviteter läggs ut på Athena under planeringar. För att hybrid- och Zoom-

undervisningen ska kunna bedrivas med så god kvalitet som möjligt samt i syfte att följa 

Universitetets riktlinjer så behöver alla deltagare se över sin tekniska utrustning samt även i övrigt 

förhålla sig till ”etikett-frågor” i Zoom. Ladda ner Zoom via SU – se inbäddad länk på sidan om digitala 
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verktyg som länkas till här: Plugga på distans - Stockholms universitet. Skaffa helst ett SU-konto i 

Zoom.  

• Kursdeltagare bör ha video igång samt möjlighet att ansluta sin mikrofon under alla 

schemalagda icke-obligatoriska aktiviteter. Mikrofonen ska vara avstängd med undantag för 

tillfällen för frågor och diskussion. Under obligatoriska moment är det ett krav att ha sin 

video igång. Testa utrustningen innan aktiviteterna så att ni vet att kamera och ljud fungerar.  

• Andra viktiga ”etikett-frågor” i Zoom rör exempelvis att vänta med att äta/göra annat tills 

rasten, sitta eller stå framför sin skärm istället för att ligga ner, ev använda en icke-

distraherande bakgrund osv. 

Examination 

Kursen examineras i två moment. Det ena momentet är ett grupparbete i två delar, det andra en 

individuell hemtentamen. 

Grupparbete och seminarier 
I början av kursen görs en gruppindelning. Grupparbetet består av två delar; dels en uppgift som ska 

presenteras muntligt i ett första seminarium (seminarier 1A, 1B eller 1C) och dels en uppgift som ska 

presenteras skriftligt i form av en så kallad poster vid ett andra seminarium (seminarium 2). Det är 

obligatorisk närvaro vid alla fyra seminarier för alla deltagare på kursen. Vid sjukdom som 

förhindrar närvaro, ta kontakt med Charlotte för ersättningsuppgift. 

Gemensam utgångspunkt för båda uppgifter 

Uppgifterna är separata men har samma utgångspunkt. I samband med gruppindelningen kommer 

varje grupp att få välja en specifik utgångspunkt bland tre givna socialpsykologiska områden. 

Grupperna kommer att fördelas jämt över de tre områdena.  

Gruppen ska börja med att läsa igenom aktuellt kapitel i Fiske och därefter välja en vetenskaplig 

artikel som hänvisas till vid minst ett tillfälle i detta kapitel. Generella krav som ställs på artikeln är att 

den ska vara publicerad år 2005 eller senare, det ska röra sig om en empirisk studie med en eller flera 

delstudier/experiment och resultaten ska vara centrala för området. Gruppens alla medlemmar ska 

ladda hem artikeln från Universitetsbiblioteket och läsa den i sin helhet. Senast den dag och tid som 

anges i schemat ska grupperna meddela via Athena vilken artikel de har valt. Ange hela referensen 

(enligt APA) samt ge länk/doi för att ladda hem den via Universitetsbiblioteket. Det förväntas att alla 

sedan laddar ner och läser artiklarna inför seminarierna 1A, 1B och 1C dvs även de artiklar som den 

egna gruppen inte presenterar. 

Seminarier 1A, 1B och 1C (muntlig uppgift) 

I denna uppgift ska grupperna muntligt beskriva den artikel som de har valt som sin utgångspunkt.  

Beskrivningen ska inkludera följande delar; 

• Syftet med studien dvs en kortfattat hur den motiveras i artikeln 

https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden/plugga-p%C3%A5-distans-1.491789
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• Metod 

• Huvudresultat 

• Diskussion och slutsatser 

• Metoddiskussion som artikelförfattarna själva för i artikeln (gruppens egna 

diskussionspunkter och synpunkter ska ni spara till nästa deluppgift) 

Beskrivningen ska göras muntligt och med hjälp av en Power Point-presentation (skriv fullständiga 

namn på alla gruppmedlemmar på första bilden i presentationen). 

Presenterande grupper ska inom ramen för aktuellt Zoom-möte dela och presentera sin power-point 

så att övriga deltagare kan se. Grupperna behöver i förväg ha fördelat mellan sig vem som ska säga 

vad, och alla i gruppen måste ha tillgång till den slutgiltiga versionen av power-point-filen så att man 

är uppdaterad på hur den ser ut. Endast en i gruppen delar power-pointen under seminariet (och ser 

till att byta bild vid rätt ställe) och alla i gruppen turas om att prata om artikeln. 

Den slutgiltiga Power Point-filen ska skickas till Charlotte senast kl 23.59 dagen innan om den ska 

delas digitalt i Zoom, men senast kl 15.00 dagen innan om den ska delas på plats (detta bestäms av 

varje grupp och/eller formatet för aktuellt seminarium). Varje grupp kommer att ha ca 15 minuter för 

sin presentation. Se till att lämna 5 minuter av denna tid för frågor från övriga deltagare. Tänk på att 

ni kommer att behöva sålla i informationen i artikeln för att presentationen ska bli begriplig samt 

rymmas inom tiden. Varje grupp som lyssnar på presentationen ska ha förberett minst en fråga till de 

grupper som presenteras (tiden avgör hur många frågor som sedan kan ställas). 

Seminarium 2 (Poster) 

I denna uppgift ska grupperna i form av en poster (se nedan) beskriva en ny studie som de skulle vilja 

genomföra och som direkt hänger ihop med den artikel som gruppen tidigare valt som utgångspunkt. 

I samband med denna uppgift ska gruppen göra en mindre litteratursökning via 

Universitetsbiblioteket och ladda ner och läsa en (1) ny vetenskaplig artikel - men gärna fler! - som är 

centralt kopplad till studie som gruppen formulerar samt helst publicerad senare än den tidigare 

valda artikeln. De två artiklarna kan vara direkt kopplade till varandra t ex att de rör samma fenomen 

eller så kan kopplingen mellan dem göras via den nya studien t ex att den senare handlar om att 

sammanföra två olika socialpsykologiska fenomen/områden. Försök undvika att välja artikel nummer 

2 utifrån en mer perifer grund t ex att den innehåller ett instrument som ni vill använda i den nya 

studien. Utöver dessa två artiklar är det bra att särskilt uppdatera sig på metodologiska aspekter i 

socialpsykologisk forskning (kap 2) samt även nyckelbegrepp och centrala utgångspunkter i 

socialpsykologi (kap 1) i Fiske. 

Den egna studien ska beskrivas i detalj vad gäller följande delar; 

• Syftet med studien dvs en kortfattad motivering.  

I denna del ska kopplingen mellan de två artiklarna framgå tydligt. Det kan t ex röra sig om en 

särskild kritik på artikel 1, som gruppen har vad gäller en metodologisk aspekt och som 

gruppen avser att förbättra i sin studie eller så kan det handla om att undersöka en ny 

hypotes som gruppen formulerat baserat på båda artiklarnas resultat. Om det i någon av 

artiklarna redan finns hypoteser/förslag på fortsatt forskning så ska gruppen inte välja någon 

av dessa, utan ska istället formulera någonting eget. Undvik att formulera en fråga som 
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endast marginellt utgör en ”ny” studie såsom att undersöka samma sak som i artikel 1 fast på 

en annan population (t ex yrkesverksamma snarare än studenter) eller med tillägg av något 

annat instrument el dyl. 

• Tänkt metod som ska beskrivas i så mycket detalj att en utomstående förstår hur studien ska 

genomföras inklusive specifika datainsamlingsinstrument, experimentella manipulationer av 

oberoende variabler etc. 

• Förväntade resultat, diskussion och slutsatser dvs vad gruppen tror blir resultatet om studien 

hade genomförts på riktigt och vilken betydelse dessa resultat sannolikt skulle få (teoretiskt 

och/eller praktiskt). Vad gäller resultaten så kan man fabricera data som illustrerar ett rimligt 

förväntat utfall och t ex skapa en figur i excel samt redovisa F- eller t-kvoter etc. 

• I presentationen ska gruppen i löpande text referera till båda artiklar. Det ska också finnas en 

referenslista i postern som inkluderar dessa och ev ytterligare källor. 

Observera att gruppen inte ska genomföra en egen datainsamling, utan ska formulera en 

hypotetisk studie! 

Den hypotetiska studien i ovanstående delar ska presenteras i form av en poster. Det finns en Power 

Point-fil på Athena (”mall”) som ska användas då den är inställd på rätt posterformat (A1-format dvs 

liggande med bredd 841 och höjd 594 mm).  

När ni är klara med er poster skickar ni den till Charlotte senast deadline enligt schemat samt delar 

sedan under posterseminariet så att ni kan samtala med övriga grupper respektive med examinator 

kring ert arbete. För att det ska gå att läsa texten i era postrar via en datorskärm är det extra viktigt 

att ni inte skriver med för liten textstorlek (se nedan) eller har för mycket text. 

Till er hjälp med posterarbetet finns ett antal andra dokument på Athena såsom en guide till hur en 

gör en poster. Guiden är generellt formulerad vilket innebär att grupperna själva ska arbeta fram en 

lämplig layout som innehåller ovanstående punkter. Värt att tänka på är att ha minst 36 

punktstorlek i brödtexten – eller ännu större med tanke på att era postrar inte kommer att skrivas 

ut på papper utan enbart delas digitalt. På Athena ligger även en power-point-fil som innehåller 

exempel på layout för en poster med t ex indelning i kolumner. Obs att ni inte ska använda denna fil 

när ni gör er egen eftersom inställningarna kanske inte stämmer. Slutligen finns ett antal exempel på 

autentiska postrar – dock ingen som utgår ifrån socialpsykologi men väl andra vetenskapliga 

områden. Inspiration kan även fås t ex genom att göra en bildsökning på google – ”scientific poster”, 

”scientific poster templates”, ”vetenskaplig poster”, ”vetenskaplig poster exempel”, ”vetenskaplig 

poster mall” etc. 

Postersessionen 

Under seminariet kommer grupperna att få dela sin poster enligt ett i förhand bestämt schema som 

meddelas alla innan seminariet. Grupperna ska dela sin poster med dels övriga grupper och med dels 

examinator. 

Vid samma tillfälle kommer alla grupper att vara närvarande (i Zoom) samtidigt men i parallella 

”break-out rooms”. Under seminariet kommer examinator att prata enskilt med varje grupp där 

samtalet kommer att utgå ifrån gruppens tänkta studie, gruppen får redovisa sin poster, hur de tänkt 
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i varje steg och därefter diskuteras för- och nackdelar med den studie som gruppen designat. Under 

tiden som examinator samtalar med varje grupp enskilt kommer resterande grupper att samtala med 

varandra och i tur och ordning dela sina posters med varandra. Under sessionen har alla grupper i 

uppgift att formulera minst en fråga till varje av de övriga grupperna – såklart gärna fler! (Och det 

brukar bli många frågor och intressanta diskussioner!) 

Individuell hemtentamen 
Examinationen består av en individuell hemtentamen. Nytt för denna termin är att 

examinationstiden (dvs tiden man har för att skriva på tentamen) har utökats till ca en veckas tid, 

jämfört med fyra timmar som tidigare var fallet med den digitaliserade ”salstentamen”. 

Hemtentamen delas ut i slutet av kursen under en genomgång samt läggs ut på Athena i samband 

med detta tillfälle. Det rekommenderas att man går på detta tillfälle eftersom det besvarar många av 

de frågor som annars kan uppstå. Hemtentamen utgår ifrån ett antal frågor som ska besvaras utifrån 

kurslitteraturen enligt anvisningar. Frågorna denna termin är på grund av det förändrade 

examinationsformatet mer utpräglade essäfrågor dvs mer diskuterande och utredande där 

kursboken av Fiske ska tillämpas (hänvisas till löpande) på egna resonemang. Omfattningen är 

därmed också något utökat för att ge plats för dessa resonemang. Även om formatet för tentamen är 

ny för denna termin så finns viss vägledning i liknande typer av frågor i exempeltentor på Athena, 

framför allt de från senare terminer. 

Hemtentamen ska laddas upp för plagiatkontroll på Athena senast den tid som anges i schemat. 

Notera att det inte är tillåtet att skriva av en text (se nedan om plagiarism), inte heller i form av 

språkmässiga översättningar. Även om korrekt angivna citat inte räknas som plagiat ska dessa 

undvikas eftersom man bör skriva med egna ord.  

Frånvaro 
Kurskrav omfattar aktiv närvaro vid samtliga fyra seminarier, även de där den egna gruppen inte 

presenterar. Vid sjukdom som förhindrar närvaro vid ett eller flera seminarier, kontakta examinator 

angående skriftlig eller muntlig ersättningsuppgift. Samma sak gäller vid sjukdom som förhindrar 

arbete i grupparbetet som leder fram till seminarierna. 

Plagiat, fusk och otillåtet samarbete 
Som del i ansvaret som student ingår att känna till de regler som finns för examination. Utförlig 

information finns på Stockholms universitets hemsida (se rubriken Fusk och plagiat): Dina rättigheter 

och skyldigheter - Stockholms universitet.  

Lärare är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat 

och fusk blir alltid ett disciplinärende och kan leda till avstängning. Ett exempel på plagiat är att 

ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (gäller även enstaka meningar och översättningar) 

oavsett om källa anges eller inte. Detta gäller även texter man själv skrivit tidigare (självplagiat). Till 

fusk räknas till exempel att nyttja otillåtna hjälpmedel och resurser, som att ta hjälp av annan person 

eller låta annan person skriva sin tentamen, söka eller använda information på internet eller i 

kurslitteraturen vid tentamensskrivning där sådana resurser ej är tillåtna. Att ha studiegrupper 

https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/dina-r%C3%A4ttigheter-och-skyldigheter?open-collapse-boxes=collapseCollapsible1607935725302_416507.0100000.0,collapseCollapsible1607935787364_84860.0100000.0
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/dina-r%C3%A4ttigheter-och-skyldigheter?open-collapse-boxes=collapseCollapsible1607935725302_416507.0100000.0,collapseCollapsible1607935787364_84860.0100000.0
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tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men när det kommer till examinationsuppgifter 

måste man vara noggrann med att arbeta själv (om inte annat tydligt anges) för att inte riskera att 

det ska räknas som otillåtet samarbete. 
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Kurskrav och betygsa ttning 

Bedömningen av hemtentamen gäller som slutgiltigt betyg på delkursen. Hemtentamen bedöms 

efter en sjugradig skala (F-A) och den sammanlagda bedömningen grundas på nedanstående 

kriterier. Hemtentamen som lämnas in efter deadline bedöms inte och ges betyget F. 

För att få minst betyget E krävs dessutom aktiv närvaro på obligatoriska seminarier samt godkänt 

grupparbete. En bedömning avseende eventuell komplettering görs i varje enskilt fall. 

Betyg Poäng Kriterier 

A. Utmärkt Upp-

dateras 

vid kurs-

start 

Studenten kan självständigt koppla ihop centrala begrepp, teorier 

och modeller. Studenten argumenterar och diskuterar självständigt i 

förhållande till kurslitteraturen samt integrerar på ett förtjänstfullt 

sätt relevanta principer och problematiseringar på ett övergripande 

teoretiskt plan. 

B. Mycket bra  Studenten kan med egna ord redogöra för skillnader och likheter 

mellan centrala begrepp, teorier och modeller samt resonera kring 

de centrala begreppens relevans, tillkortakommanden och giltighet. 

C. Bra  Studenten kan med egna ord redogöra för skillnader mellan centrala 

begrepp, teorier och modeller samt applicera centrala begrepp på 

egna exempel. 

D. Tillfredsställande  Studenten kan redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller 

med egna ord. 

E. Tillräckligt  Studenten kan definiera centrala begrepp och redogöra för 

huvuddragen i relevanta teorier och modeller. 

Fx. Otillräckligt  Komplettering krävs för att de förväntade studieresultaten ska ha 

uppnåtts. 

F. Helt otillräckligt  De förväntade studieresultaten har inte uppnåtts. 
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Litteratur 

Fiske, S. T. (2020). Social beings: Core motives in social psychology (4:e upplagan). John Wiley & Sons.  

Benämns F i schemat. 

Observera att kapitel som ej anges i schemat ingår som del i kursen. 

Tillkommer ett tiotal vetenskapliga artiklar för grupparbetet samt seminarierna. Länkar för 

nedladdning av artiklarna kommer att finnas tillgänglig på Athena inför seminarierna. Deltagare på 

kursen förväntas läsa alla artiklar inklusive de som fungerar som utgångspunkt för andra gruppers 

arbete. 

 


