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KURSBESKRIVNING 

 

Utvecklingspsykologi 2: Skolåldern och adolescensen, 7,5 hp 

   

Kursen ger kunskap om utveckling under skolåldern och 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. 

 

 

FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT 

 

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:  

1. redogöra för grundläggande utvecklingspsykologiska teorier och aktuell kunskap 

rörande skolålder och adolescens 

2. analysera och jämföra olika teorier rörande biologisk, kognitiv, social och emotionell 

utveckling under skolåldern och adolescensen 

3. kritiskt granska beskrivningar av utveckling utifrån såväl traditionella som moderna 

teorier samt utifrån ett mångfaldsperspektiv 

4. utföra för området relevant intervjubaserad metod (intervju med tonåring) samt 

reflektera kring denna och redogöra för andra metoder som används för dessa åldrar 

för att bedöma psykisk hälsa och fungerande 

5. kritiskt granska och diskutera för området relevanta vetenskapliga artiklar samt 

redogöra för resultaten av intervju skriftligen och muntligen 

6. Visa grundläggande kunskaper hur om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer kan relatera till utvecklingen under skolåren och adolescensen. 

 

 

UNDERVISNING 

 

Undervisning består av en blandning av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska 

inslag såsom observationer och intervjuer. Deltagande i viss del av undervisningen är  

obligatorisk. Huruvida möjlighet finns att komplettera missade obligatoriska inslag avgörs av 

kursansvariga lärare i varje enskilt fall. 

 

 

KUNSKAPSKONTROLL OCH EXAMINATION 

 

Examination sker i form av individuella skriftliga prov, och i form av rapporter och 

grupparbeten där det ingår både muntlig och skriftlig redovisning. Mer specifikt examineras 

kursen genom fyra delmoment: 

 

1 Artikelseminarium kring skolålder och adolescens. Artikelbaserat individuellt arbete 

som sammanförs till grupparbete som redovisas muntligt vid ett obligatoriskt 

seminarium där aktiv medverkan krävs från samtliga medlemmar (0,5 HP, G/IG). 

 

2 Tonårsintervju. Görs individuellt men diskuteras i grupp inför och vid obligatoriskt 

seminarium där aktiv medverkan krävs. En skriftlig grupprapport ingår också i 

bedömningen (1,5 HP, G/IG). 
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3 Mäns våld mot kvinnor. Individuellt genomförande av webbutbildning via NCK samt 

aktivt deltagande i ett artikelbaserat individuellt arbete som sammanförs till ett 

grupparbete och vilket redovisas muntligt på obligatoriskt seminarium där aktiv 

medverkan kräv från samtliga medlemmar (0,5 HP, G/IG). 

 

4 Skriftlig salstentamen (5HP, betygsgraderas A-F). 

 

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

 

A- Utmärkt 

B- Mycket Bra 

C- Bra 

D- Tillfredsställande 

E- Tillräckligt 

Fx- Otillräckligt med möjlighet till komplettering 

F- Helt otillräckligt 

 

Betyget Fx kan ges i vissa fall då endast en mindre delar av arbetet behöver kompletteras eller 

omarbetas för att uppnå godkänt betyg. Anvisningar för denna komplettering ges i 

förekommande fall av kursansvariga lärare. Betyg på hela kursen baseras på betyget på 

salstentamen. Inslag som inte ger graderade betyg betraktas som kurskrav (t.ex. uppgifter och 

grupparbeten). För att få betyg på hel kurs krävs även att samtliga kurskrav är uppfyllda.  

 

 

KURSKRAV 

 

För godkänt betyg på hela momentet krävs  

• Deltagande i obligatoriska undervisningsmoment (huruvida möjlighet finns att 

komplettera missade obligatoriska inslag avgörs av kursansvariga lärare i varje enskilt 

fall) 

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

kring uppgifter och grupparbeten samt artikelseminarium 

• Godkänt resultat på den skriftliga 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. 

 

  

http://www.su.se/regelboken
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LITTERATUR OCH LÄSANVISNINGAR 

 

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

utökade utgåvan. Natur & Kultur. ISBN 9789127827271. Kapitel 3, 7, 8, 10-12, 14, 15.  

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

livsvillkor. Natur och Kultur. ISBN 9789127822450 

Leman P, Bremner, A, Parke, R., & Gauvin, M. (2019). Developmental Psychology (2nd ed.). 

McGraw-Hill Education (Europe): New York, NY. ISBN10: 0077175190 

 

Till föreläsningarna om identitet i skol- och tonåren samt könsidentitet och sexualitet: 

Ferrer-Wreder, L., Kroger, J. (2020). Identity in Adolescence, 4th edition. London: Routledge. 

eBook ISBN: 9781315165806. En elektronisk version av denna bok ska vara tillgänglig gratis 

för studenter via följande länk: https://www-taylorfrancis-com.ezp.sub.su.se/books/9781315165806 

Kapitel 2 (Erikson) och Kapitel 6 (Intersectionality, and the Confluence of Gender and 

Sexual Identity). 

 

 Till föreläsningarna om Positive Youth Development 

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: 

http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1080/10888691.2016.1146080 

 

 

Till artikelseminarium tonår:  

Zahn-Waxler, C., Shirtcliff, E. A., & Marceau, K. (2008). Disorders of childhood and 

adolescence: Gender and psychopathology. Annu. Rev. Clin. Psychol., 4, 275-303. 

https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091358 

 

 

Till momentet om mäns våld mot kvinnor: 

Wemrell, M., Stjernlöf, S., Aenishänslin, J., Lila, M., Gracia, E., & Ivert, A. K. (2019). 

Towards understanding the Nordic paradox: A review of qualitative interview studies 

on intimate partner violence against women (IPVAW) in Sweden. Sociology Compass, 

13(6), e12699. doi.org/10.1111/soc4.12699 

 

 

Ytterligare artiklar tillkommer till (1) artikelseminarium skolår och adolescens samt (2) till 

det artikelbaserade arbetet om mäns våld mot kvinnor (egna val), samt till tonårsseminarium 

(enligt lärares anvisningar). 

 

 

LÄRARE       

     e-post 
Johanna Stålnacke (Kursansvarig)    johanna.stalnacke@psychology.su.se 

Leg psykolog, specialist klinisk neuropsykologi 

Fil. dr psykologi 

 

Pehr Granqvist          pehr.granqvist@psychology.su.se 

Fil. dr psykologi, professor 

https://www-taylorfrancis-com.ezp.sub.su.se/books/9781315165806
http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1080/10888691.2016.1146080
https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091358
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Laura Ferrer Wreder                                              laura.ferrer-wreder@psychology.su.se  

     Fil. dr psykologi, docent 

 

Ingela Clausén Gull    ingela.clausen.gull@psychology.su.se  

     Doktorand 

 

Ingrid Ljunggren                                                   iljun@psychology.su.se 

     Leg psykolog, leg psykoterapeut 

 

Gunnar Berggren  

    Leg psykolog, leg Psykoterapeut    gunnar.berggren@psychology.su.se  

       

Gästlärare 

 
Cecilia Kallenberg 

Leg psykolog         cillakallenberg@gmail.com 

 

Miriam Zehnter,  

Fil. dr psykologi   miriam.zehnter@univie.ac.at  

 

Eric Pakulak       eric.pakulak@buv.su.se  

Fil. dr psykologi, universitetslektor 

 

 

Schema 

 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/s.html?i=x7QeQo0x1nn6knbcQanQ0clylqZ9ZZ3c65n

dhcn_seQlZyvY0wXQ5Z552Yo0q66g  

 

 

 

Välkomna till kursen i utvecklingspsykologi!  

 

//Johanna 

 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/s.html?i=x7QeQo0x1nn6knbcQanQ0clylqZ9ZZ3c65ndhcn_seQlZyvY0wXQ5Z552Yo0q66g
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/s.html?i=x7QeQo0x1nn6knbcQanQ0clylqZ9ZZ3c65ndhcn_seQlZyvY0wXQ5Z552Yo0q66g

