
Sida 1 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förklara socialt beteende i termer av fördomar, attityder och grupprocesser.
2. beskriva teorier och tankemodeller i socialt arbete ur ett socialpsykologiskt perspektiv.
3. tillämpa socialpsykologiska teorier och begrepp för att förklara viktiga skeenden i
människors liv.
4. redogöra för och problematisera socialpsykologiska perspektiv och modeller som kursen
har behandlat.
5. diskutera grupprocess i relation till den egna rollen i gruppen.

Kursens innehåll - grundläggande socialpsykologiska teorier
- aspekter på identitet, stigmatisering och utanförskap
- socialt samspel mellan professionella och klienter
- genusperspektiv inom socialpsykologi

Undervisning Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SOG015&revisionId=3279&lang=sv
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Examinationsform Lärandemål 1, 3 och 4: Individuell skriftlig salstentamen.
Lärandemål 2 och 3: Skriftlig uppgift som seminariebehandlas.
Lärandemål 5: Individuell skriftlig uppgift som seminariebehandlas.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet.
 
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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