Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCB06, Sociologi: Den mentala (o)hälsans sociologi, 15
högskolepoäng
Sociology: Sociology of Mental Illness, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2007-01-18 att
gälla från och med 2007-09-01, höstterminen 2007.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i kandidatexamen med sociologi som
huvudämne.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
•
•
•
•
•

identifiera den medicinska sociologins centrala begrepp
redogöra för (o)hälsotemat i relation till sociologi i allmänhet
tillämpa medicinska och sociologiska begrepp i professionella sammanhang
utföra en kritisk bedömning av information som rör den medicinska sociologin
värdera, jämföra och söka vetenskapliga texter i temat samt kunna tillämpa enkel
referenshantering
• tillämpa sina kunskaper för att urskilja problem i olika delar av samhället
• muntligt och skriftligt återge sin kunskap
• visa insikt i forskningsetiska regler i samband med sociologisk forskning

Kursens innehåll
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Kursens syfte är att presentera och kritiskt diskutera skilda vetenskapliga förklaringar
av ”mental ohälsa” och dess relation till ”normalitet”. Tonvikt läggs på skillnader
mellan medicinska, socialpsykologiska och sociologiska modeller, på avgränsningar
och vetenskapliga kontroverser och hur detta avspeglas i samhällelig praxis.
Delkurs 1. Avvikelser, normer och socialt beteende 7,5 högskolepoäng
Förutom att medicinska och psykologiska modeller granskas ur sociologisk synvinkel
kommer också den sociologiska forskningens roll att underkastas granskning, både
vad gäller dess betydelse för det vetenskapliga arbetet och för klassifikationer av
avvikelser och normer för socialt beteende. Teorier om ”the psy-complex”, dvs. de
många yrken som är involverade i omhändertagandet av mentalt störda personer,
ingår i kursen.
Delkurs 2. Sociologi, ohälsa och medicin 7,5 högskolepoäng
Olika försök att integrera medicinska och sociologiska modeller (på ett ”arv-plusmiljö”-tema, som exempelvis bio-psyko-sociala förklaringsmodeller) kommer att
studeras.

Kursens genomförande
I undervisningen ingår föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och praktiska
tillämpningsövningar. Tillämpningsövningarna kräver obligatorisk närvaro.

Kursens examination
Examinationen sker dels i form av arbetsuppgifter (papers och/eller obligatoriska
övningsmoment) under delkursernas gång, dels genom skriftlig eller muntlig
tentamen vid slutet av respektive delkurs.
Nytt examinationstillfälle anordnas inom en månad efter det ordinarie. Ytterligare ett
examinationstillfälle äger rum vid terminens slut. Studenten äger rätt att delta i
examination som anordnas under följande terminer, men i enlighet med då gällande
kursfordringar.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänt krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsmoment och
uppfyller de lärandemål som anges för kursen. För att få betyget väl godkänd på hela
kursen krävs att man erhållit detta vitsord på delkurser motsvarande minst 7,5
högskolepoäng. För betyget väl godkänt krävs dessutom att studenten uppvisar
särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller
Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)
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Prov/moment för kursen SOCB06, Sociologi: Den mentala (o)hälsans
sociologi
Gäller från H07
0601 Avvikelser, normer och socialt beteende, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0602 Sociologi, ohälsa och medicin, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

