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1. Milgrams lydnads experiment är en av de mest omdiskuterade studierna inom hela
Socialpsykologin. Din uppgift är att förklara Varför! För att göra så på ett fullständigt vis måste
du fånga upp saker som (a) varför den huvudsakliga frågeställningen verkligen är
relevant/motiverad, (b) hur Milgram bar sig åt för att komma åt (operationalisera) det han ville
studera, (c) vilket övergripande resultat han fick samt (d) ett par av de variationer han gjorde
på sitt standardexperiment (inklusive något om vad dessa variationer visade). En anledning till
att Milgrams experiment fått så stor uppmärksamhet är den heta etiska diskussion har följt i
dess spår. Redogör för (samt motivera) din ställning i frågan! (5p)

2. Attribution är ett av de allra viktigaste begreppen inom Socialpsykologin. (i) Hur bör man
definiera attribution? (ii) Definiera det Fundamentala Attributionsfelet! (iii) definiera
aktör/observatörs effekten samt (iv) hur kan man förklara att aktör/observatörs effekten uppstår
(v) hur kan Kelleys ’co-variation theory’ hjälpa oss att undgå det fundamentala attributionsfelet?
(5p)

3. Beskriv hur en persons självscheman fungerar i relation till ett script/schema genom ett
tydligt exempel. Du kan gärna använda det klassiska exemplet restaurant-scriptet.(5p).

4. Vad innebär och vad kallas de två
leda till att man blir övertalad att ändra attityd? (5p)
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5. Tvärkulturella skillnader mellan människors sätt att tänka och interagera utifrån
sociala koncept beskrivs i termer av självet som ”interdependent” eller ”independent”.
Vad innebär det? Redogör för dessa begrepp så att skillnaden blir tydlig. Redogör också
för om skillnaderna är absoluta samt vilka samhällen som ansets typiska för
”interdependent” och ”independent” själv (5p).

6. Beskriv hur det går till att skapa minigrupper ”minimal groups”. (3p)
Användandet
av
minigrupper
”minimal
groups”
har
visat
på
en
specifik typ av diskriminering vilken? (2p)

7. Redogör för hur de olika typer av bindningar (attachment styles) som skapas mellan
barnet och dess vårdnadshavare ser ut! Beskriv hur de tre olika typerna av bindningar
ser ut samt redogör för hur de kan relateras till de förhållanden vi utvecklar som vuxna.
Beskriv hur fenomenet self-disclosure bidrar till att vi utvecklar relationer! (5p)

8. Av vilka anledningar erkänner misstänkta personer brott som de ej begått? Vilka
faktorer ökar risken för falska erkännanden? Vad är skillnaden mellan ”compliant” och
”internalized” erkännanden? (5p)

