Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCA30, Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier
av sociala interaktioner, 30 högskolepoäng
Sociology: Social Psychology, Introduction to Studies of Social
Interactions, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2018-11-27 att gälla
från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• Identifiera centrala sociologiska och socialpsykologiska kunskapsområden (1)
• Definiera centrala begrepp, ange förklaringsmodeller och sammanfatta teorier
inom sociologi och socialpsykologi(2)
• Redogöra för den socialpsykologiska disciplinens uppkomst och utveckling (3)
• Visa kunskap om grundläggande metodologiska och vetenskapsteoretiska
begrepp (4)
• Visa förståelse för relationen mellan forskningsprocessens olika moment och
framförallt relationen mellan frågeställning och val av metod (5)
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Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att tillämpa centrala socialpsykologiska teorier på samtida sociala
fenomen (6)
• Urskilja och jämföra olika socialpsykologiska perspektiv på moderna samhällen,
social handling och social förändring (7)
• Visa förmåga att, med adekvata ord och begrepp, muntligt och skriftligt
presentera och diskutera tolkningar av aktuella samhällsförhållanden med hjälp av
sociologiska och socialpsykologiska begrepp och teorier. (8)
• Visa förmåga att formulera ett undersökningsbart, socialpsykologiskt, problem (9)
• Visa förmåga att samla in ett empiriskt material som är relevant i relation till en
viss frågeställning (10)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga att förhålla sig kritisk till studier och presentationer av sociala
processer och mekanismer (11)
• Visa förmåga att väga för- och nackdelar med olika metoder mot varandra i
relation till en viss frågeställning (12)
• Visa förmåga att resonera kring etiska aspekter av empiriska studier (13)

Kursens innehåll
Kursen utgör en introduktion till sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på
förhållandet mellan individ och samhälle. Kursen presenterar grundläggande
sociologiska och socialpsykologiska teorier, begrepp och undersökningsmetoder.
Kursens övergripande syfte är att ge studenten instrument för att kritiskt och
självständigt analysera frågor kring hur individ och socialt samspel förstås och
konstrueras i samhället. Fokus ligger därvid på samtida teman och problem, men
kursen betonar också historiska perspektiv och jämförelser.
Kursen är uppdelad i fyra delkurser.
Delkurs 1, Introduktion till sociologi 7,5 hp
Delkursen ger en allmän introduktion till och orientering i sociologin - vetenskapen
om det moderna samhället -- och ämnets centrala teoretiska och begreppsliga
perspektiv Delkursen behandlar vad det innebär det att tolka och förklara sociologiskt
och vad som kan anses vara sociologins grundläggande forskningsfrågor. Vidare
introduceras sociologins grundläggande metoder och arbetssätt för att samla in
relevanta fakta. Delkursen behandlar teman som är aktuella och relevanta för
samtiden (exempel kan vara globalisering, arbete, konsumtion, kultur, identitet,
sociala medier, social stratifiering, genus, migration och urbanisering).
Delkurs 2, Socialpsykologiska klassiker
Delkursen behandlar socialpsykologins klassiker inom områden som t ex studier av
social interaktion inom olika institutioner och hur övergripande samhällsförändringar
påverkar individers handlingar och attityder. Delkursen ger också en översikt över
olika socialpsykologiska experiment. Delkursen behandlar olika centrala teman inom
socialpsykologin som t ex relationen mellan individ och samhälle, socialisation,
identitet, förhållandet vi-dem, emotioner, socialt beteende, handling, främlingskap
och grupprocesser. Delkursen behandlar också hur och med vilka metoder
socialpsykologiska studier bedrivs.
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Delkurs 3, Samtida socialpsykologiska perspektiv, 7,5 hp
Delkursen lägger fokus vid samtida socialpsykologisk forskning och hur
socialpsykologiska teorier och begrepp kan användas för att förstå och förklara sociala
livsvillkor i vår samtid. Teman som behandlas är bland annat hur identiteter skapas,
hur individer och grupper relaterar sig till varandra, hur stratifiering som klass, genus,
etnicitet och ålder påverkar individers attityder och beteenden, hur makt och social
kontroll utövas på olika nivåer. Delkursen behandlar också hur och med vilka metoder
socialpsykologiska studier bedrivs.
Delkurs 4, Vetenskapsteori och metodologi 7,5 hp
Delkursen utvecklar studentens kunskap om vetenskaplig metod i allmänhet,
grundläggande vetenskapsteori. Under delkursen diskuteras mer utförligt relationen
mellan forskningsprocessens olika moment (frågeställning, teori, metod, analys och
resultat) och genom olika metodövningar får studenten en inblick i vad det innebär
att samla in ett eget, empiriskt material. Kursen avslutas med att studenterna i grupp
genomför en mindre fältstudie.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt handledning.
Deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt om inte särskilda skäl
föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriska moment erbjuds
studenter som utan egen förskyllan, till exempel 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. Vid frånvaro åligger det studenten själv att kontakta och
informera kursansvarig.

Kursens examination
Delkurs 1 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt salsprov (kursmål 1-3
samt 6-7 och 10).
Delkurs 2 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (kursmål 1-3
samt 5-6 och 10).
Delkurs 3 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (kursmål 1-3
samt 5-8 och 10-11).
Delkurs 4 (7,5 hp) examineras genom ett skriftligt fördjupningsarbete i grupp och en
presentation av densamma (kursmål 4-6 -8-10 och 11-13).
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
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.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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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.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen. För betyget väl godkänd krävs dessutom att lärandemålen är särskilt väl
tillgodosedda. För väl godkänt på hel kurs krävs att studenten erhållit detta betyg på
minst hälften av kursens poäng.
Vid kursens start informeras student en om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller
Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SOCB25 Sociologi: Teori och metod
,15 högskolepoäng, SOCA45 Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng,
SOCA63 Sociologi:Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, 30 högskolepoäng
samt SOCA13 Sociologi: Socialpsykologi.
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Prov/moment för kursen SOCA30, Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion
till studier av sociala interaktioner
Gäller från H19
1901 Introduktion till sociologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Socialpsykologiska klassiker, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1903 Samtida socialpsykologiska perspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1904 Vetenskapsteori och metodologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

