Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Sociology: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013-05-07
att gälla från och med 2013-05-07, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisning på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten
Delkurs 1 och 2
• visa förmåga att analysera och redogöra för centrala begrepp och perspektiv i
sociologi och deras vetenskapsfilosofiska utgångspunkter,
• visa förmåga att förklara och diskutera sociologiska teorier och deras skillnader
och likheter,
• visa förmåga att tillämpa sociologiska teorier och begrepp på mikronivå,
mesonivå och makronivå i samhället,
• visa insikt om, och ett kritiskt förhållningssätt gentemot, olika teoriers
utgångspunkter och tillämpbarhet på olika nivåer i samhället,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna återge kunskaper som erhållits
under kursen.
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Delkurs 3
• visa förmåga att analysera, diskutera och jämföra centrala begrepp inom ämnet
sociologi,
• visa förmåga att relatera teorier och begrepp inom ovanstående områden till
sociologin i allmänhet,
• visa insikt om, och ett kritiskt förhållningssätt gentemot, centrala
problemställningar och teman som återfinns inom dessa områden,
• visa insikt om hur begrepp och teorier inom ovanstående områden kan tillämpas
för att analysera samhällets komplexitet,
• visa förmåga att urföra en kritisk bedömning av vissa originaltexter som ligger till
grund för teoribildningen inom ovanstående områden,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt återge kunskaper som erhållits under
kursen.
Delkurs 4
• visa tillräckliga sociologiska metodkunskaper för att kunna formulera en
avgränsad kvalitativ eller kvantitativ forskningsfråga,
• visa förmåga att självständigt genomföra en kvantitativ analys av ett befintligt
datamaterial,
• visa förmågan att tolka och dra slutsatser av resultatet av kvantitativa
undersökningar,
• visa förmågan att genomföra praktiskt arbete och informationsinsamling med
kvalitativa metoder,
• visa förmåga att tolka och dra slutsatser av kvalitativt undersökningsmaterial,
• visa förmåga att kritiskt värdera och bedöma skillnaderna mellan kvantitativa och
kvalitativa undersökningsmetoder,
• visa förmåga att planera utförandet av en sociologisk forskningsuppgift.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge en fördjupad presentation av sociologisk teori och metod samt
en djupare förståelse inom ett temaområde. Studenten väljer en inriktning vid
kursstart. I anslutning till metodundervisningen ingår också ett moment där studenten
ska formulera och planera en mindre sociologisk forskningsuppgift som utförs inom
ramen för den avslutande delkursen.
Kursen består av följande delkurser, på vardera 7,5 högskolepoäng:
Delkurs 1: Sociologisk teori 1
Utifrån en tematisk översikt över olika premisser i sociologiska begrepp och teorier,
fördjupas sedan analysen genom olika illustrationer på mikro-, meso- och makronivå.
Emotionernas sociologi belyses - särskilt hur våra känslouttryck blir en del av
varuutbytet samtidigt som det förhållandet ska döljas. Framväxten av modernitetens
institutioner och organisationer tydliggörs utifrån klassikerna mot vars bakgrund
betydelsen av dagens identiteter, sociala rörelser och synen på kunskap analyseras.
Genusfrågans olika ståndpunkter och kunskapssyner behandlas, liksom hur
globaliseringen kan analyseras som ett världssystem.
Delkurs 2: Sociologisk teori 2
Delkursen vill ge en fördjupad bild av den sociologi som utmärks genom sin ansats i
den metodologiska kollektivismen. Första hälften ägnas grundläggande tankegångar
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hos Marx och Durkheim för att sedan undersöka hur tanken att element i mänsklig
kultur är hopfogade i större sociala system byggs vidare inom strukturalismen. Den
andra hälften av delkursen ägnas utvecklingen av denna relationella sociologi, där den
subjektsinriktade sociologin har utmanats av begrepp som habitus, fält och figuration.
Teoretiker som Norbert Elias och Pierre Bourdieu har bidragit till utvecklingen av ett
relationellt, kollektivt perspektiv och därmed fördjupat samhällsanalysen. Trots att
kursens tyngdpunkt lagts på klassisk och semiklassisk sociologi är målet att pröva och
diskutera begrepp som lämpar sig för analys av dagens samhälle.
Delkurs 3: Valbar temakurs
I denna kurs ska studenten fördjupa sina kunskaper inom något av de teman som
erbjuds gällande termin. Valbara teman kan vara kön, klass och etnicitet,
socialspykologi eller makt och modernitet. Inom varje tema diskuteras såväl klassisk
som modern sociologisk teori och forskning.
Delkurs 4: Metod och självständigt arbete
Delkursen ger fördjupade kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder som
används för att genomföra sociologiska analyser. Under kursen diskuteras olika
filosofiska grunder för empiriska undersökningar samt praktiska tillvägagångssätt för
informations- och datainsamling. Under kursens senare del ska studenten tillämpa
kunskaperna genom övningar i dataanalys, intervjuteknik och deltagande observation.
Särskild tonvikt läggs vid skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ metod när det
gäller syfte och bedömning av slutresultatet.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, praktiska tillämpningsövningar,
grupparbeten och seminarier.
Deltagande i tillämpningsövningar, grupparbeten och seminarier är obligatoriskt om
inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt
moment erbjuds student som utan egen förskyllan, t ex olycksfall, plötslig sjukdom
eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta
gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Examination sker i form av salsskrivning, hemskrivning, inlämningsuppgifter samt
redovisning av uppgifter.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och ett
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsmoment och
uppfyller de lärandemål som anges för kursen. För betyget väl godkänd krävs
dessutom att studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytisk
förmåga.
För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs att man erhållit väl godkänd
på minst två av delkurserna. Vid flera examinationsmoment sker en sammanvägning
av betygen på de olika momenten.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt fullgjorda kursfodringar om minst 30 högskolepoäng
i sociologi.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i samma examen som SOCA02 Sociologi: Fortsättningskurs, 30
högskolepoäng samt SOCA03 Sociologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2013-04-25.
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Prov/moment för kursen SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs
Gäller från H13
1301 Grupp-paper, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1302 Sociologisk teori 1, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1303 Sociologisk teori 2, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1304 Metod och självständigt arbete, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1305 Valfri temakurs: Makt och modernitet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1306 Valfri temakurs: Klass, kön och etnicitet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1307 Valfri temakurs: Socialpsykologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1308 Valfri temakurs: Organisationssociolgi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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