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KURSBESKRIVNING 

 
 

Utvecklingspsykologi 1: Prenatalt till adolescens, teori 7,5 hp 
   

Kursen ger kunskap om utveckling prenatalt till adolescensen. Utvecklingsprocessen 

ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och 

samhälleliga faktorer. Kursen syftar till att ge kunskap i modern utvecklingspsykologi, 

där psykodynamiska, kognitiva, neuropsykologiska och socialpsykologiska faktorer 

behandlas med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och 

under hela livet pågående process. Utvecklingsprocessen beskrivs huvudsakligen ur 

s.k. normalperspektiv, men några problemperspektiv berörs.  

 

Vissa föreläsningar på kursen ges gemensamt för psykologprogrammets studenter 

och studenterna på Psykologi 1. 

 

Kursen Utvecklingspsykologi 2, som följer direkt efter denna kurs, omfattar samma 

utvecklingsspann men med tyngdpunkt på praktisk tillämpning och metod. 

Kurslitteraturen för denna kurs och för kursen Utvecklingspsykologi 2 är till stor del 

gemensam.  

 

 

FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT 
 

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:  

 

• redogöra för grundläggande utvecklingspsykologiska teorier och aktuell 

kunskap från befruktning till och med tonåren.   

• analysera och jämföra olika teorier rörande biologisk, kognitiv och social 

utveckling från befruktning till och med tonåren.   

• kritiskt granska beskrivningar av utveckling utifrån såväl traditionella som 

moderna teorier samt utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

• Kritiskt granska och diskutera för området relevanta vetenskapliga artiklar. 

 
 

UNDERVISNING 
 

Undervisning består föreläsningar främst kopplade till kurslitteraturen och 

diskussionsseminarier som fördjupar lärandet. Två obligatoriska seminarier som 

förutsätter förberedelser i smågrupp ingår i kursen. Utifrån Coronapandemin och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt platsbrist för stora föreläsningar 

eller pedagogiska fördelar, kan undervisning ske digitalt. Deltagande i en mindre del 
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av undervisningen är obligatorisk. Möjlighet att komplettera missade obligatoriska 

inslag avgörs av kursansvariga lärare i varje enskilt fall. 

 

Som ett stöd i inlärningen finns vid tre tillfällen möjlighet att lämna in svar på en 

essäfråga. Dessa bedöms med 0-2 p var, och ger poäng på tentamen. 

Föreläsningar 

Förutom den obligatoriska introduktionsföreläsningen ges 13 föreläsningar. De flesta 

av dessa hålls gemensamt för studenter på denna kurs och för studenter på 

motsvarande kurs på Psykologi I. De två föreläsningarna om tonåringars 

socioemotionella utveckling är inspelade; innehållet diskuteras vid ett seminarium. 

Föreläsningarna syftar till att gå igenom kurslitteraturen, men ger också utrymme för 

viss fördjupning.  

 

Det kan finnas även några korta inspelade videor som ger bakgrund i t.ex. 

artikelskrivning. 

Obligatoriska seminarier 

Två obligatoriska fördjupande studentledda seminarier ingår i kursen. Arbetet inför 

seminarierna görs i smågrupper om 4-6 studenter. Gruppindelningen görs av 

kursansvarig. Mer information om seminariernas utformning, förberedelser och 

litteratur finns på Athena. 

 

Fördjupningsseminarium: Självreglering och resiliens (1 HP, G/IG). 

Till detta fördjupningsseminarium tilldelas olika fördjupande artiklar till de olika 

smågrupperna; i tillägg finns en gemensam artikel. Innan seminariet ska dessa 

läsas och förstås. Varje grupp ska också innan seminariet formulera 2-3 

diskussionsfrågor. Seminariet utgår från dessa diskussionsfrågor. I mindre 

grupper, sammansatta av studenter från de olika smågrupperna, formulerar ni 

under seminariet gemensamt era reflektioner. En sammanfattning av diskussionen 

görs under seminariet lämnas in till seminarieledaren vid seminariets slut.  

 

 Artikel seminarium: Valt område (1 HP, G/IG).  

Granskning och redovisning av empiriska vetenskapliga artiklar inom ett av fyra 

områden att du väljer fördjupa dig i. I smågrupper läses och granskas två 

empiriska vetenskapliga artiklar. En presentation förbereds (t ex powerpoint) och 

denna presenteras av gruppen under seminariet där era artiklar också diskuteras. 

Presentationsunderlaget mailas också till seminarieledaren. Ni ger gruppvis 

återkoppling på varandras presentationer. 

Inlämningsuppgifter 

Vid tre tillfällen under kursen finns möjlighet att besvara en essäfråga och lämna in. 

Syftet är att ge stöd i inläsning och bearbeta kurslitteraturen under kursens gång. Att 

göra dessa uppgifter är frivilligt och man kan lämna in en, två eller alla tre uppgifter. 
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En kortare återkoppling på inlämningen ges innan nästa uppgift ska lämnas in, givet 

att uppgiften lämnats in i tid. Inlämning efter angiven tid rättas i anslutning till tentan. 

Inlämningarna bedöms och erhåller max 2 poäng vardera, totalt max 6 poäng. Poäng 

från inlämningarna kan tillgodoräknas vid det ordinarie tentamenstillfället och 

omtentamenstillfället som hör till detta kurstillfälle. 

 

KUNSKAPSKONTROLL OCH EXAMINATION 

Kursen examineras huvudsakligen genom en individuell skriftlig hemtentamen. 

Tentamen lämnas ut fyra arbetsdagar före inlämning. Frågorna i den skriftliga 

tentamen kan vara av såväl redogörande/sammanfattande karaktär som mer 

resonerande/utvärderande frågor. Tentamen baseras på den obligatoriska litteraturen 

och den information som behandlats på föreläsningar och seminarier, med fokus på 

lärandemålen. 

 

Mer specifikt examineras kursen genom: 
 

1. Inlämningsuppgifter (ej obligatoriska, men poäng från dessa krävs för att nå 

de högre betygsstegen) 

 

2. Obligatoriska seminarier 

• Två obligatoriska seminarier (fördjupningsseminarium samt 

artikelseminarium) ingår som en del i kursens krav. Gruppförberedelser 

inför seminarierna och aktiv medverkan vid seminarierna förväntas.  

• Varje seminarium motsvarar 1 hp och bedöms enligt IG/G. 

 

3. Individuell skriftlig hemtentamen  

• 5,5 HP  

• Max 30 poäng; 15 poäng krävs för godkänt (E). 

• Erhållna bonuspoäng från inlämnade essäfrågor (max 6 p) kan 

tillgodoräknas vid de två tentamenstillfällena som hör till denna 

kursomgång.  

• För att nå de högre betygsstegen krävs poäng från 

inlämningsuppgifterna. 

 

Som betyg på kursen används den sjugradiga betygsskalan A till F:  

 

Betyg på hela kursen baseras på tentamensresultatet (inklusive eventuella 

bonuspoäng). För att få betyg på hela kursen krävs också att samtliga kurskrav är 

uppfyllda.  

 

 

Inlämningsuppgifter 3 x 0-2 p (=max) 6  

Hemtentamen  max 24 

  totalt max 30 
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Kursbetyg A – Utmärkt ≥ 27  

 B – Mycket bra ≥ 24  

 C – Bra ≥ 21  

 D – Tillfredsställande ≥ 18  

 E – Tillräckligt ≥ 15  

 Fx – Mindre komplettering krävs 

för att erhålla betyget E 

  

 F- Helt otillräckling < 15  

 

KURSKRAV 

För godkänt betyg på hela kursen krävs  

• Deltagande i och närvaro vid obligatoriska undervisningsmoment. 

• Aktivt deltagande i förberedelse till, genomförande av och presentation vid 

seminarier kring uppgifter och grupparbeten. 

• Godkänt resultat (minst E) på tentamen. 

 

PLAGIAT, FUSK OCH OTILLÅTET SAMARBETE 

Som en del i ditt ansvar som student 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, som mobil, 

på prov. 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) för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet 

samarbete. 

 

LITTERATUR 

Kurslitteraturen är till stor del gemensam för kurserna Utvecklingspsykologi 1 och 

Utvecklingspsykologi 2, som båda behandlar utveckling 0 - 18 år.  

 

Obligatorisk: 

• Kuther, T. (2020). Child and Adolescent Development in Context- International 

Student Edition. SAGE Publishing (ISBN: 9781071808047) K i läsanvisningarna 

http://www.su.se/regelboken
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• Ferrer-Wreder, L., Kroger, J. (2020). Identity in Adolescence, 4th edition. London: 

Routledge. eBook ISBN: 9781315165806. Kapitel 2 (Adolescence as identity 

synthesis. Erikson’s psychosocial approach; 41 sidor) och Kapitel 6 

(Intersectionality, and the Confluence of Gender and Sexual Identity; 17 sidor). 

FW i läsanvisningarna 

o En elektronisk version av denna bok ska vara tillgänglig kostnadsfritt för 

studenter via följande länk: https://www-taylorfrancis-

com.ezp.sub.su.se/books/9781315165806 

• Tolan, P., Ross, K., Arkin, N., Godine, N., & Clark, E. (2016). Toward an 

integrated approach to positive development: Implications for intervention. 

Applied Developmental Science, 20(3), 214-236. 

doi:10.1080/10888691.2016.1146080.  (24 sidor) T i läsanvisningarna 

• Tillkommer artiklar till fördjupnings- och artikelseminariet. Dessa ingår inte i 

den examinerande litteraturen men behövs för deltagande i seminarierna.  

o Artiklarna hittar ni enklast genom att söka på titelns namn i 

citationstecken i databasen PsycINFO eller google scholar. 

 

Rekommenderad: 

• Broberg, A., Risholm Mothander, P., & Granqvist, P. (2020). Anknytningsteori. 

Andra utökade utgåvan. Natur & Kultur. ISBN 9789127827271. B i 

läsanvisningarna 

o Introduktionen och kapitel 1 ger sammanhang och bakgrund till teorin; 

kap 2 samt 8-12 är centrala; kap 4 & 7 fördjupar Kuthers genomgång av 

evolutionspsykologi och beteendegenetik; kap 3 (och 6) fördjupar 

föräldraskapet; kap 5 vidgar det kulturella perspektivet 

• National Scientific Council on the Developing Child. (2015). Supportive 

Relationships and Active Skill-Building Strengthen the Foundations of Resilience: 

Working Paper 13. http://www.developingchild.harvard.edu N i 

läsanvisningarna 

• Sameroff, A. (2010). A Unified Theory of Development: A Dialectic Integration 

of Nature and Nurture. Child Development, 81(1), 6–22. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01378.x S i läsanvisningarna 

 

Kompletterande: 

• Hwang, P., Frisén, A., Nilsson, B. (2018) Ungdomar och unga vuxna: utveckling 

och livsvillkor. Natur och Kultur. ISBN 9789127822450.  

o Denna bok tar upp det svenska perspektivet på att vara ung. Den ger 

också en svensk sammanfattning av utvecklingspsykologisk teori samt 

fysisk, kognitiv och socioemotionell utveckling i ungdomsåren. 

https://www-taylorfrancis-com.ezp.sub.su.se/books/9781315165806
https://www-taylorfrancis-com.ezp.sub.su.se/books/9781315165806
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01378.x
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• Socialstyrelsen (2015). Bedöma barns mognad för delaktighet. Kunskapsstöd för 

socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården. Del 2 Barns utveckling: 

en översikt skriven av Johanna Stålnacke och Ann-Charlotte Smedler. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-22  

o En översikt över barns utveckling som kan vara bra för att få en snabb 

översikt och sammanhang. 

LÄRARE  

  

Christine Fawcett, kursansvarig christine.fawcett@psychology.su.se 

Johanna Stålnacke  johanna.stalnacke@psychology.su.se 

 

Laura Ferrer Wreder   

(Filmade föreläsningar)     

 

 

laura.ferrer-wreder@psychology.su.se  

Pehr Granqvist 

 

pehr.granqvist@psychology.su.se  

Marie Gustafsson Sendén 

 

mgu@psychology.su.se 

Åsa Norman 

 

asa.norman@psychology.su.se 

SCHEMA OCH LÄSANVISNINGARNA  
       

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri159615X12Z06Q6Z66g0Yy0yZ026Y37Q03gQY6Q5573y09
6oQ.html#contentlinks 

 

 
Välkomna till kursen i utvecklingspsykologi! 
/Christine 
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