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Denna kursplan är fastställd av Psykologiska institutionens styrelse 2019-05-21.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

180 högskolepoäng, varav minst 90hp i psykologi I, Psykologi II och Psykologi III eller motsvarande
utbildning.
Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
MT53

Benämning
Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar människans sociala beteende utifrån ett evolutionärt perspektiv. Under kursen ges en
grundläggande orientering i centrala teorier och forskning inom evolutionär socialpsykologi.
Ämnen som inkluderas är bland annat
-centrala frågor och kontroverser inom evolutionspsykologi
-prosocialt beteende och samarbete
-föräldra- och släktskap
-person perception och attraktivitet
-social påverkan och gruppdynamik
-aggression
-intergrupp relationer och fördomar
-språkets evolution
Kursen tar också upp de metoder som används för att studera socialpsykologiska fenomen utifrån evolutionär
teori.
Förväntade studieresultat

Den studerande skall efter genomgången kurs:
-förstå, beskriva och kritiskt reflektera över det fält av evolutionspsykologin som rör socialpsykologiska
frågeställningar
-redogöra för, analysera och kritiskt reflektera över teorier, begrepp och forskningsfynd inom evolutionär
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psykologi med fokus på det område som rör människans sociala beteende.
-Visa de färdigheter som krävs för att delta i forskning, så som förmåga att tydligt presentera och diskutera
sina slutsatser samt den kunskap och de argument som dessa baseras på, muntligt i dialog med andra och
skriftligt.
Undervisning

Föreläsningar och seminarier.
Kurskrav/obligatoriska delar
(a) Inlämning av tre till fem frågor baserat på litteraturen för varje seminarium
(b) Aktivt deltagande i muntliga diskussioner på alla seminarier
(c) Ledning av minst ett seminarium under kursen
(d) Skriftlig fördjupningsuppgift
Deltagande i samtliga seminarier är obligatoriskt, med maximalt två missade seminarier. Studenter som
missat upp till två av de obligatoriska seminarierna har möjlighet att lämna in kompletteringsuppgifter.
Undervisningsspråket är engelska och/eller svenska.
Kunskapskontroll och examination

a) Examination
Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgift vid varje seminarietillfälle,
ledning av 1-2 seminarier samt en skriftlig översikt över något av kursens områden.
Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursansvarigs instruktion.
b) Det specifika kursbetyget baseras på det individuellt författade fördjupningsarbetet. Betygssättning på
kursen sker enligt en 7-gradig målrelaterad betygskala:
A-Utmärkt
B- Mycket bra
C- Bra
D- Tillfredställande
E- Tillräckligt
Fx- Otillräckligt
F- Helt otillräckligt
c) Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas vid kursstart.
d) Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs att studenten lämnar in diskussionsfrågor till varje seminarium,
har godkänt muntligt deltagande i varje seminarium, med godkänt har lett 1-2 seminarier samt fått lägst
betyget E på den skriftliga fördjupningsuppgiften.
e) Underkännande
För varje kurstillfälle ska minst två datum för inlämning av fördjupningsuppgift erbjudas. Den termin
kurstillfälle saknas ska minst ett datum for inlämning av fördjupningsuppgift erbjudas.
Studerande som fatt betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Kompletteringsformer
Studenter som missat upp till två av de obligatoriska seminarierna har möjlighet att lämna in
kompletteringsuppgifter.
Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till maximalt godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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Övrigt

Kursen ingår i Allmänt masterprogram i psykologi (SPSAO) 120hp.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på www.psychology.su.se
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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