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Kurs 24 Arbete, organisation och grupp, 1:  

Fördjupning i teori och metod omfattar sammanlagt 15 hp.  

 
 

Kursens innehåll 

Kursen är en fördjupning inom arbets- och organisationspsykologi utifrån relevanta kurser på 

grundläggande nivå inom psykologprogrammet. Ämnets betydelse för psykologers yrkesutövande 

belyses i två delkurser: Urval, teamarbete och teamutveckling (7,5 hp) och Ledarskap, 

medarbetarbeteende och hälsa i organisationer (7,5 hp). Inom de olika områdena ges möjlighet att 

närmare bekanta sig med metoder för analys och åtgärd avseende såväl individer och grupper som 

organisationer. Kursen består av både teoretiska och praktiska avsnitt där även kontakter med 

yrkesutövande psykologer ingår. 
 

Förväntade studieresultat 

Delkurs 1: Urval, teamarbete och teamutveckling (7,5 hp) 

a. Urval 

För godkänt resultat på momentet skall studenten kunna: 

• Utföra en arbetsanalys som kan ligga till grund en personspecifikation (kravprofil) 

• Välja lämpliga processer metoder/instrument som ska ligga till grund för urvalsbeslut. 

• Bedöma effektiviteten i urvalet baserat på nyttoberäkningar 

• Redogöra för vilka psykologiska processer som ligger till grund för beslutsfattande vid anställning 

• Beskriva åtgärder för att minska sannolikheten för diskriminering 

• Beskriva åtgärder för att utvärdera urvalsprocessen 

 

b. Teamarbete och teamutveckling 

För godkänt resultat på momentet skall studenten kunna: 

• Beskriva modeller för effektivt teamarbete och diskutera deras användbarhet för olika typer av 

team och problem 

• Problematisera kring sambanden mellan teamets organisatoriskt bestämda förutsättningar, 

samspelet i teamet och utfall av teamarbetet 

• Problematisera kring hur processer i teamet inbördes är inbördes relaterade och påverkar teamets 

prestation, organisatoriska utfall, teamets livsduglighet och individens hälsa, lärande och 

utveckling 

• Redogöra för kunskapsläget om vad som orsakar viktiga problem i teamarbete 

• Resonera om god sed i konsultativt arbete visavi teams 

• Under handledning kunna tillämpa metoder för debrief 

• Redogöra för forskningsläget om interventioner för att öka teams effektivitet. 

 

Delkurs 2: Ledarskap, medarbetarbeteende och hälsa i organisationer (7,5 hp) 

c. Ledarskap och medarbetarbeteenden 

För godkänt resultat på momentet skall studenten kunna: 

• Beskriva hur ledarskap definieras, hur det uppstår och vilken funktion ledarskap har för 

organisationer 

• Redogöra för olika teoribildningar inom ledarskapsområde 

• Sätta ledarskap och följarskap i ett organisatoriskt sammanhang 

• Redogöra för forskningsstöd för ledarutveckling och ledarträning 

• Utforma ett lämpligt upplägg för ett ledarutvecklingsprogram samt dess uppföljning och 

effektutvärdering 
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d. Medarbetarbeteenden och hälsa 

För godkänt resultat på momentet skall studenten kunna: 

• Beskriva, kontrastera och kritiskt granska teorier som förklarar förhållandet mellan enskilda 

anställdas hälsa, välbefinnande och arbete 

• Beskriv de grundläggande principerna för interventioner i arbetslivet 

• Utforma en utvärdering av en arbetsplatsinsats 

• Bedöma hur utformning och val av metod vid utvärderingar påverkar vilka slutsatser som kan dras 

av utvärderingen 

• Resonera om psykologens roll som konsult och utvärderare 

• Planera och utföra en ledarutvecklingsövning 

 

Undervisning 

Undervisning består av föreläsningar, grupparbeten och praktiska inslag som rapporteras och 

ventileras i seminarieform. Deltagande i vissa delar av undervisningen är obligatorisk. 

Huruvida möjlighet finns att komplettera frånvaro vid obligatoriska inslag avgörs av kursansvarig 

lärare i varje enskilt fall. 

 

Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema (se Time Edit). 

 

Kurskrav/obligatoriska delar: 

a) Närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen som anges i schemat 

b) Deltagande och teamarbete vid arbete med inlämningsuppgifter 

 

Kunskapskontroll och examination 

a. Examinationsformer 

Delkurs 1. Urval, teamarbete och teamutveckling (7,5 hp) 

• Två skriftliga inlämningsuppgifter varav en på momentet Urval och en på momentet Teamarbete 

och teamutveckling. 

• Skriftlig salstentamen (provkod 2402) 

 

Delkurs 2. Ledarskap, Medarbetarbeteende och Hälsa (7,5 hp) 

• Två skriftliga inlämningsuppgifter varav en på momentet Ledarskap och medarbetarbeteenden och 

en på momentet Medarbetarbeteenden och hälsa 

• Skriftlig salstentamen (2403) 

 

Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har 

examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

 

b. Betygsskala 

Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: 

A= Utmärkt 

B= Mycket bra 

C= Bra 

D= Tillfredsställande 

E= Tillräckligt 

Underkänt betyg 

Fx = Underkänd, något mer arbete behövs eftersom lärandemål inte har uppfyllts 

F= Underkänd, ny examination krävs 

 

c. Betygskriterier 

Detaljerad information om betygskriterierna redovisas muntligt senast vid kursstart. 
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d. Slutbetyg 

Slutbetyget på kursen utgörs av ett sammanvägt resultat från båda delkurser och baseras på betyget på 

salstentamina. Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett 

medelbetyg där man också väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela 

kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delar av 

kurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst 

betyget E på båda delkurser. 

 

Dessutom krävs att alla obligatoriska delar av kursen är genomförda.e. Underkännande 

För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. 

Studerande som underkänts två gånger i prov på kursen eller del av kursen har rätt att begära att annan 

lärare skall utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom kan göras till 

institutionsstyrelsen eller den tjänsteman styrelsen utser. 

 

f. Kompletteringsuppgifter 

Betyget Fx används inte på kursen och därmed medges inte kompletteringsuppgifter. 

 

Övergångsbestämmelser 

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att examineras en 

gång per termin enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer. Dock gäller 

fortfarande begränsningarna enligt ovan, kring behörighet och examination. 

 

Övrigt 

Om särskilda skäl föreligger kan dispens från förkunskapskraven ges av styrelsen för Psykologiska 

institutionen eller den tjänsteman styrelsen utser. 

 

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 (www.psychology.su.se/fusk/) och på 

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. 

 

Lärare 

Anders Sjöberg, (kursansvarig) docent i arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska 

institutionen, SU, anders.sjoberg@psychology.su.se 0732056048 

 

Annika Lantz, leg psykolog, leg psykoterapeut och professor i psykologi med inriktning mot arbets- 

och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, SU, annika.lantz@psychology.su.se 08-

163913 

 

Johnny Hellgren, docent i arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, SU, 

jhn@psychology.su.se 08-16 13 88 

 

Jacobus Pienaar, docent i arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, SU,  

jacobus.pienaar@psychology.su.se 08-16 39 31 

http://www.psychology.su.se/fusk/
http://www.su.se/regelboken
mailto:anders.sjoberg@psychology.su.se
mailto:annika.lantz@psychology.su.se
mailto:jhn@psychology.su.se
tel:+468161388
mailto:jacobus.pienaar@psychology.su.se
http://www.psychology.su.se/fusk/
http://www.su.se/regelboken
mailto:anders.sjoberg@psychology.su.se
mailto:annika.lantz@psychology.su.se
mailto:jhn@psychology.su.se
mailto:jacobus.pienaar@psychology.su.se
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Stress och hälsa 
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