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Fastställande
Kursplanen är fastställd av grundutbildningsnämnden vid institutionen för psykologi, Umeå universitet
2010-02-03. Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-02-03.

Innehåll
Kursen syftar till att ge grundläggande och fördjupad kunskap om hur individer och grupper
interagerar och hur grupper fungerar i organisationer. Ett flertal teoretiska perspektiv används för att
reflektera olika aspekter av detta. Kursen behandlar ett antal frågor som berör social-, grupp- och
organisationspsykologi, till exempel: relationer mellan kontext och beteende, attityder, konformitet,
grupp konflikter, grupp roller, stereotyper och ledarskap. För att kursen ska ge en plattform för
fortsatta studier såväl som praktisk användning är både teori och tillämpningar viktiga ingredienser i
kursen.
Del 1: Teori och forskning om individer, grupper och organisationer (7,5 hp)
Kursen första del fokuserar på teorier och forskning som är av särskilt intresse för att öka förståelsen
för individers agerande, gruppinteraktioner och ledarskap i olika miljöer. Kursdelen behandlar kritisk
granskning av forskning och forskningsplanering som omfattar viktiga forskningsfrågor inom
området.
Del 2: Teoritestning och tillämpning (7.5 hp)
Kursens andra del omfattar metoder för att undersöka och analysera grupp interaktioner och hur man
kan utveckla funktionella team. Även denna kursdel innehåller kritisk granskning av forskning och
produktion av en vetenskaplig studie som presenteras både skriftligt och muntligt.

Förväntade studieresultat
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Del 1: Teori och forskning om individer, grupper och organisationer (7,5 hp)
Efter kursdelen skall studenten:
• kunna redogöra för grundläggande teorier om relationerna mellan kontext och beteende,
attityder, konformitet, gruppkonflikter, grupproller, stereotyper och ledarskap.
• kunna kritiskt granska forskning
• ha utvecklat färdighet i att planera en forskningsstudie för att svara på frågor som behandlar
social-, grupp- och organisationspsykologi.
Del 2: Teoritestning och tillämpning (7.5 hp)
Efter kursdelen ska studenten:
• kunna urskilja ledarstilar och grupprestation
• ha utvecklat färdigheter i metoder att analysera och diagnostisera gruppbeteende
• kunna sätta samman effektiva team med hjälp av forskningsbaserad kunskap
• kunna planera och utföra en studie som speglar två sidor av ett fenomen

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapliga ämnen eller motsvarande.

Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt handledning.

Examination
Examinationen omfattar aktivt deltagande i gruppövningar och muntliga och skriftliga rapporter.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle
enligt fastställt schema. Studenten alltid ha möjlighet att genomföra prov vid totalt minst fem
tillfällen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen
upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har
genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. För att bli godkänd på kursen måste alla prov
och obligatoriska moment vara godkända. Betyget är ett integrerat resultat från all examination, och
ges när alla delar är godkända.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas individuellt. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet,
901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd
institution. Berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan.
I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis
eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och
betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i
förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
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Övriga föreskrifter
Undervisningen sker i normalfallet på engelska

