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Kursbeskrivning 

 

Kursen introducerar socialpsykologin som kunskapsfält samt belyser sociala fenomen på 

individuell såväl som gruppnivå med särskilt fokus på interaktioner mellan individuella och 

kontextuella faktorer. I kursen ingår träning i socialpsykologisk analys genom applicering av 

socialpsykologisk teori på en observerad verklighet. Kursen utgör ett allmänt bidrag till 

psykologisk förståelse för, och medvetenhet kring, navigering i sociala sfärer. 

 

 

Lärandemål (från kursplan): 

 

1. Redogöra för socialpsykologins centrala begrepp, teorier och metoder 

2. Resonera på vetenskaplig grund och problematisera kring socialpsykologiska 

frågeställningar med tydlighet vad gäller analysens nivå (individ - grupp - organisation 

- samhälle) samt fokus (individuella faktorer, kontextuella faktorer, eller interaktioner 

dem emellan) 

3. Analysera observerade sociala fenomen genom att applicera socialpsykologisk teori 

4. Utifrån ett professionellt förhållningssätt använda grundläggande samtalsfärdigheter 

samt ta emot och förstå synpunkter  

 

 

Examination 

Kursens lärandemål examineras på följande sätt: 

Diskussionsseminarium (Lärandemål 1 & 3) 

Du (och din grupp) förbereder och genomför ett diskussionsseminarium. Varje 

seminarietillfälle är 2 timmar och befolkas av 2 arbetsgrupper där din grupp disponerar första 

seminarietimmen och den andra gruppen disponerar den andra seminarietimmen. Uppgiften är 

att göra ett ”urval instanser/observationer från verkligheten” som ni tror kan vara intressanta 

att ta med till seminariet och diskutera med ”socialpsykologiska glasögon”, dvs med koppling 

till teori som tas upp på kursen. Urvalet kan göras från såväl aktuella som historiska inslag i 

t.ex. media, politik, Podcasts, TED-talks, sociala medier, granskande samhällsanalyser, film, 

skönlitteratur m.m., samt inte minst egna erfarenheter. Syftet med denna uppgift är att lyfta 

och redogöra för socialpsykologins centrala teorier genom tillämpning på sociala fenomen 

(lärandemål 1 & 3 ovan).  

Artikelseminarium (Lärandemål 2) 

Du (och din grupp) ska läsa minst en (1) vetenskaplig artikel som väljs från en lista som 

meddelas vid kursstart. Till ett fördjupningsseminarium (där din grupp samt en annan grupp 

deltar) förbereder du och din grupp en muntlig presentation baserat på den eller de artiklar 

ni valt att läsa. Du och din grupp disponerar 45 min för såväl presentation som diskussion. 

Presentationen kan fokusera på exempelvis artikelns/artiklarnas frågeställning, slutsatser 

och/eller tillämpning. Eventuella beröringspunkter mellan flera valda artiklarna kan också 

med fördel klargöras. Under seminariet presenterar du och din grupp 3 egna 

diskussionsfrågor i anslutning till redovisningen. Dessa diskussionsfrågor lämnas in på 

Athena senast 3 arbetsdagar innan själva seminariet. Denna fördjupningsuppgift utgör 

examination av lärandemål 2 ovan och betygsätts endast med godkänt/ej godkänt. 
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Socialpsykologisk analys (Lärandemål 3) 

Under kursens gång har du möjligheten att föra en informell personlig loggbok där du 

antecknar dina socialpsykologiska tankegångar. Målsättningen är här att du skapar ett 

sammanfattande dokument med dina personliga reflektioner; iakttagelser, tankar och 

känslor, som väcks av kurslitteratur och undervisning. Du kan också ta in socialpsykologiskt 

intressant material från andra källor än kurslitteraturen (sociala medier, internet, TV, film, 

radio, dags- och veckopress samt fack- och skönlitteratur). Avsikten med loggboksförfarandet 

är att du förhoppningsvis kommer att följa undervisningen och läsa litteraturen på ett nytt sätt 

samt att du kommer att kunna följa processen i din egen kunskapstillväxt, förutsatt att du 

börjar skriva loggboken tidigt under kursen. Loggboken är ett personligt och informellt 

dokument som inte behöver redovisas formellt inom ramen för denna kurs.  

Baserat på din personliga loggbok författar du sen en formell uppsats (socialpsykologisk 

analys) i vilken du analyserar, diskuterar, jämför och tillämpar socialpsykologiska begrepp 

och teorier kopplat till det stoff av upplevelser och erfarenheter du samlat i din loggbok. 

Loggboken kan betraktas som "ett stundens barn" som sedermera resulterar i en skriftlig 

analys som sen utgör examinationsunderlag och som du lämnar in som en uppgift i Athena. 

Under ett examinationsseminarium ska du sedan presentera en sammanfattning av din analys, 

dess bärande punkter och huvudsakliga argument. Denna presentation får ej överstiga 10 min. 

Presentationen följs sedan av en kortare session med frågor och gemensam diskussion.  

Den inlämnade examinationsuppgiften (din socialpsykologiska analys) får ej överstiga 6 A4-

sidor (Times New Roman, 12 pkt, enkelt radavstånd, 2.5 cm marginaler). 

 

Din individuella examinationsuppgift ska lämnas in via Athena i formatet .pdf.  

 

”Lyssna-övning”: Se separat information. Ansvarig: Ingrid Ljunggren (Lärandemål 4) 
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Kursansvarig 

Stephan Baraldi 

 

Kurskoordinator 

Ej ännu fastställt 

 

Litteratur 

Bok: 

Aronson, E. The social animal (minst upplaga 9). Worth Publishers. 

Artiklar: 

Meddelas vid kursstart  

 

 
Betygskriterier 

E – Tillräckligt: 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. 

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. 

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. 

B – Mycket bra: Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna 

området. Vidare, kan studenten uttömmande analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt 

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

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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. 
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Appendix 

 

Allmän information om plagiat, fusk och otillåtet samarbete 

Som en del i ditt ansvar som student på Stockholms universitet ingår att känna till de regler som 

finns för examination. Utförlig information finns både på Psykologiska institutionens och 

Stockholms universitets hemsida (www.su.se/regelboken). 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 inte ange varifrån detta kommer. 

Detta gäller även texter du själv skrivit tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att 

ha med otillåtna hjälpmedel (t.ex. mobiltelefon) på provtillfällen. Att ha studiegrupper 

tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men när det kommer till examinationsuppgifter 

måste du vara noggrann med att arbeta själv (om inte annat tydligt anges i kursanvisningarna) 

för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet samarbete. 

 

http://www.su.se/regelboken

