PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PX2115 Psykologiska perspektiv på ekonomiskt beteende, 15
högskolepoäng
Psychological Perspectives on Economic Behaviour, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2018-12-04 och senast reviderad
2020-09-09. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-08-30, höstterminen
2021.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Psykologiska institutionen
Inplacering

Kursen är en kärnkurs och ges som fristående kurs på avancerad nivå.
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 180 hp från högskolestudier på grundnivå. Sökande ska
dessutom kunna visa kunskaper i engelska: Engelska 6/Engelska kurs B från svensk
gymnasieskola eller motsvarande kunskaper från ett internationellt erkänt test, såsom
TOEFL eller IELTS.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
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• beskriva centrala begrepp och teorier inom ekonomisk psykologi/beteendeekonomi
• redogöra för och reflektera över hur ekonomiskt beteende som att låna, spara,
investera och konsumera påverkas av psykologiska faktorer
• redogöra för och reflektera över hur bedömningar av pengar och priser påverkas av
psykologiska faktorer
• redogöra för och reflektera över förhållandet mellan ekonomiska incitament och
arbetsprestation
• redogöra för och reflektera över hur psykologiska faktorer kan påverka aggregerat
marknadsbeteende
Färdigheter och förmåga

• identifiera skillnader mellan hur ekonomiskt beteende prediceras av modeller inom
den neoklassisk-ekonomiska forskningstraditionen respektive inom ekonomisk
psykologi/beteendeekonomi
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt värdera de ekonomiska och psykologiska vetenskapsdisciplinernas
respektive förhållningssätt till att predicera ekonomiskt beteende
Innehåll

Delkurser
1. Ekonomisk psykologi: teoretiska grunder (Economic psychology: theoretical
foundations), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen belyser skillnader i hur ekonomiska och psykologiska modeller
predicerar hur människor sparar, lånar och konsumerar. Grundläggande begrepp
behandlas ingående, t ex förlustaversion och mental bokföring.

2.

Pengar och prisuppfattning (Money and price perception), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen behandlar hur människor bedömer pengar och priser, t ex vid inflation
eller när priser anges i en utländsk valuta. Dessutom behandlas hur vi bedömer vad
som utgör ett skäligt pris, samt hur upplevelsen av en
vara/tjänst kan påverkas av hur mycket vi betalat för den.

3.

Incitament och marknadsbeteende (Incentives and market behaviour), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
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Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
I denna delkurs behandlas förhållandet mellan betalning och arbetsprestation, hur
psykologiska faktorer kan
påverka aggregerat marknadsbeteende, t ex på aktiemarknaden, samt förhållandet
mellan pengar och lycka.

Former för undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursens lärandemål examineras genom:
• Aktivt deltagande vid seminarierna. Närvaro är obligatorisk och frånvaro tas igen
enligt kursledarens anvisningar.
• Skriftliga individuella inlämningsuppgifter inför varje seminarium
• Tre skriftliga individuella examinationsuppgifter (en per delkurs)
All undervisning kan utgöra grund för examination.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs:
• Aktivt deltagande vid samtliga seminarier
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• Godkända inlämningsuppgifter för samtliga seminarier
• Betyget Godkänd på examinationsuppgiften
För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på
samtliga tre delkurser.
För att erhålla betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på två
av delkurserna, och minst betyget Godkänd på den resterande delkursen.
Kursvärdering

Kursledaren ansvarar för att de studerande bereds tillfälle att göra en anonym skriftlig
kursvärdering vid kursens slut. Efter avslutad kurs skriver kursledaren en
verksamhetsberättelse, där bl.a. en sammanställning av kursvärderingen ingår.
Verksamhetsberättelsen behandlas i aktuell beredningsgrupp och förmedlas både till de
studenter som genomförde kursvärderingen och till de studenter som ska påbörja
kursen. Verksamhetsberättelser hålls tillgängliga för studenter.

Övrigt

Om det i kursen ställs krav på tillgång till dator, internet eller eventuella andra digitala
resurser ansvarar studenten själv för att hen har tillgång till det.
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