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Kurskod: SOGA30
Socialpsykologi I, 30.0 hp
(Social Psychology I, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Huvudområde
SOA (Sociologi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Delkurs 1 � Vad är socialpsykologi?
- beskriva socialisationsprocessens betydelse för människans identitetsskapande,
- identifiera och redogöra för grundläggande begrepp, teoretiska riktningar och centrala problemområden inom
socialpsykologin och
- redogöra för normalitetens gränser och dess konsekvenser.

Delkurs 2 � Sociala samspel och strategier
- redogöra för centrala begrepp och teorier som handlar om strategier och interaktionsformer i vardagliga
situationer och
- använda begreppet social kompetens för att tolka och analysera vardagliga situationer.

Delkurs 3 � Att undersöka människors samspel
- identifiera och beskriva olika faser, problem och valsituationer i kvalitativa och kvantitativa
forskningsprocesser,
- använda metoderna observation, intervju och enkät,
- redogöra för och förklara den vetenskapliga kunskapens karaktär och villkor och
- beskriva viktiga forskningsetiska riktlinjer.

Delkurs 4 � Socialpsykologisk fördjupning
- använda relevanta grundläggande socialpsykologiska begrepp på ett problemområde,
- planera och genomföra en mindre undersökning och



- presentera resultatet och analysen i såväl skriftlig som muntlig form.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen presenteras redskap för att förstå människan som grupp- och samhällsvarelse. I kursen läggs grunden
för vidare studier i socialpsykologi.

I kursen ingår följande delkurser:

Delkurs 1� Vad är socialpsykologi? (7.5 hp)
I delkursen ges en orientering om grundläggande begrepp och teorier inom socialpsykologin med fokus på
identitet och socialisation.

Delkurs 2 � Sociala samspel och strategier (7.5 hp)
I delkursen behandlas teori om hur människor formar föreställningar i interaktion med andra. Vidare belyses hur
individer i vardagligt samspel bland annat familj, skola och arbetsliv tillägnar sig och använder olika
uttryckssätt, normer, värderingar och språk.

Delkurs 3 � Att undersöka människors samspel (7.5 hp)
I delkursen ges en grundläggande orientering i vetenskapsteori, om forskningsprocessens olika faser och om
metodproblem i samband med socialpsykologiska undersökningar. I delkursen arbetar studenten med
problemformulering, datainsamling, urvalsprinciper, etiska överväganden och principer för bearbetning av
kvalitativa och kvantitativa data samt gör enklare övningar med observationer, intervjuer och enkäter.

Delkurs 4 � Socialpsykologisk fördjupning (7.5 hp)
I delkursen behandlas människors samspel och socialpsykologisk analys genom bearbetning av ett avgränsat
socialpsykologiskt problem. Vidare behandlas teoretiskt och empiriskt valda sociologiska områden såsom
identitet och emotioner. Även frågor om genus samt organisation berörs.

Undervisningen i kursen sker i form av föreläsningar, grupparbeten och projektarbeten.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Målen för delkurs 1 examineras genom en skriftlig tentamen samt individuella inlämningsuppgifter som
presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Målen för delkurs 2 examineras genom en skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.

Målen för delkurs 3 examineras genom en skriftlig tentamen, aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt
inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Målen för delkurs 4 examineras genom ett skriftligt projektarbete i grupp samt aktivt deltagande i obligatoriskt
seminarium där projektarbetet behandlas.

Betyg

Varje delkurs bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22.5 av kursens 30 hp.

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering/kursvärderingsdiskussioner i grupp.



Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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