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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-14 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Socialpsykologi I, 30 hp eller motsvarande, varav 22,5 hp godkända vid kursstart.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Delkurs 1: Socialpsykologisk teori: social interaktion (7,5 hp)
- redogöra för centrala interaktionsteorier,
- använda och jämföra centrala interaktionsteorier på ett empiriskt fall,

Delkurs 2: Emotioner i organisationer (7,5 hp)
- använda centrala begrepp och teorier som rör emotioner i organisationer,
- analysera en fallbeskrivning utifrån centrala begrepp och teorier som rör emotioner i organisationer,.
- relatera emotionsperspektivet till arbetslivet,

Delkurs 3: Metod (7,5 hp)
- formulera ett socialpsykologiskt forskningsproblem och arbeta fram en undersökningsdesign,
- relatera forskningsfrågor till relevanta forskningsetiska riktlinjer,
- konstruera instrument för datainsamling med anknytning till socialpsykologisk teoribildning,
- bearbeta och utföra enklare analyser av kvantitativa och kvalitativa data,

Delkurs 4: Projektarbete (7,5 hp)
- planera och genomföra en mindre socialpsykologisk undersökning,
- samla in, bearbeta och analysera ett empiriskt material och
- producera ett vetenskapligt arbete och försvara detta.



Innehåll
I kursen fördjupas studentens förståelse för människan som grupp- och samhällsvarelse. Kursen lägger
också grunden för vidare studier i socialpsykologi.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten samt ett projektarbete.

Delkurs 1: Socialpsykologisk teori: social interaktion (7,5 hp)
Delkursen innehåller kunskap om social interaktions- och ritualteori där förståelse för och tolkning av
komplexa sociala samspel i vardagslivet ytterligare byggs på.

Delkurs 2: Emotioner i organisationer (7,5 hp)
Delkursen innehåller kunskap om emotioner i organisationer och företag. Särskilt behandlas emotioner
i såväl hierarkiska som "flexibla" organisationer, emotioner och makt, ledningsstrategier och
organisationsförändringar.

Delkurs 3: Att samla in och bearbeta information om människors samspel, (7,5 hp)
Inom delkursen vidareutvecklas och fördjupas kunskaper i socialpsykologisk metodik. Såväl
kvantitativa som kvalitativa metoder behandlas. Studenten arbetar med att konstruera vetenskapliga
frågeställningar och designa empiriska studier, samt med bearbetning av kvalitativa och kvantitativa
data. Genom praktiska övningar lär sig studenten att se fördelar och nackdelar med olika vetenskapliga
metoder. Studenten arbetar också med problematisering av aspekter som rör etik och trovärdighet i
empirisk forskning.

Delkurs 4: Projektarbete (7,5 hp)
I delkursen genomför studenten en mindre, empirisk socialpsykologisk studie knuten till
bearbetningen av en socialpsykologisk problemställning. Arbetet presenteras skriftligt samt behandlas
muntligt inom ramen för ett uppsatsseminarium.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Socialpsykologisk teori: social interaktion (7,5 hp)
Delkursens mål examineras genom deltagande i seminarier samt genom individuell skriftlig
hemtentamen.

Delkurs 2: Emotioner i organisationer (7,5 hp)
Delkursens mål examineras genom deltagande i grupparbeten, laborationer och seminarier, samt
genom individuell skriftlig hemtentamen.

Delkurs 3: Att samla in och bearbeta information om människors samspel, (7,5 hp)
Delkursens mål examineras genom deltagande i grupparbeten och seminarier, samt genom individuella
skriftliga hemtentamina.

Delkurs 4: Projektarbete (7,5 hp)
Delkursens mål examineras genom dels en uppsats som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt
seminarium, dels opposition på annan uppsats.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkurs 4 är begränsat till fem, på grund
av begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten erhållit detta vitsord på delkurser
motsvarande minst 22,5 högskolepoäng.



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 i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

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