Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCB40, Sociologi: Planeringens förutsättningar introduktion till sociologi, 7,5 högskolepoäng
Sociology: Preconditions for Planning - introduction to Sociology,
7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2017-11-23 att gälla
från och med 2018-01-14, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges inom Kandidatprogram i samhällsplanering med inriktning mot urban och
regional planering, 180 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten visa:

Kunskap och förståelse
• Grundläggande kunskaper i att identifiera centrala begrepp och perspektiv i
sociologi
• Grundläggande kunskaper i att återberätta, förklara och diskutera sociologisk
teori
• Grundläggande kunskaper i att tillämpa sociologisk teori på samhälleliga
fenomen
• Grundläggande kunskaper om hur olika teorier och teoretiska traditioner har
influerat ämnets olika inriktningar
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Färdighet och förmåga
• förmåga att kunna använda sociologiska begrepp och teorier för att förstå och
förklara sociala fenomen.
• förmåga till kritisk reflektion över teoriutveckling inom sociologi
• förmåga att översiktligt kunna beskriva ämnet sociologi som vetenskaplig disciplin
och redogöra för ämnets arbetssätt kopplat till kursens olika teman
• förmåga att kommunicera kursens innehåll i såväl skriftlig som muntlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Ett förhållningssätt som framhåller hur samhällsfrågor kan analyseras ur ett
sociologiskt perspektiv

Kursens innehåll
Kursen ger en grundläggande förståelse för sociologi som vetenskaplig disciplin, dess
grundläggande teorier och begrepp. Kursen ger också kunskap om hur sociologin
som vetenskap har uppkommit och vidareutvecklats kring bestämda problem och
teoretiska perspektiv. Under kursen behandlas hur samhället är organiserat och
förändras behandlas i relation till forskning om makt och skiktning, klass och kön,
globalisering och sociala rörelser Syftet med kursen är att få studenterna att tänka
sociologiskt och kritiskt kring aktuella samhällsfrågor och de strukturer som formar
det moderna samhället och den samhälleliga gemenskapen.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna introducerar
kursmoment och sätter in dem i ett vidare sammanhang, binder samman dem och
underlättar litteraturstudiet. Seminarier ger tillfälle att lösa uppgifter och till diskussion
på grundval av litteratur och annat förelagt material. Deltagande i seminarier är
obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för
obligatoriskt moment erbjuds student 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.

Kursens examination
Examinationen sker genom skriftligt prov. Examination sker individuellt. Proven
omfattar den undervisning och litteratur som hör till kursen. 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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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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.
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. Kursbetyg avgörs av studentens resultat
på salsprovet. Vid kursens start informeras studenten 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 med SOCB25 - Sociologi: Teori och metod, 15
högskolepoäng
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Prov/moment för kursen SOCB40, Sociologi: Planeringens förutsättningar introduktion till sociologi
Gäller från V18
1701 Introduktion till sociologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

