Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCB88, Klass, kön och etnicitet för samhällsplanerare, 15
högskolepoäng
Class, Gender and Ethnicity for Urban and Regional Planners, 15
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2018-01-25 att gälla
från och med 2018-09-03, höstterminen 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

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

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om sociologiska teorier och begrepp relaterade till klass, genus och
etnicitet,
• visa kunskap om enkel referenshantering samt utföra grundläggande
informationssökningar,

Färdighet och förmåga
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• visa förmåga att identifiera sociologiska problem och sociologiska frågor utifrån
ett genus- klass- och etnicitetsperspektiv,
• visa förmåga att kritiskt kunna söka, jämföra och värdera vetenskapliga texter
samt presentera och kommunicera egen inhämtad kunskap,
• visa förmåga att analysera och skriva kortare akademiska texter, samt presentera
dessa muntligen,
• visa förmåga att värdera presentationer och analysera texter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• anlägga ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt,
• visa insikt i forskningsetiska regler.

Kursens innehåll
Kursen är en fortsättning på den ämnesintroduktion som gavs på SOCB40 och
SOCB41. Kursen ger en fördjupning i kritiska perspektiv inom sociologisk teori och
forskning, med särskilt fokus på ojämlikheter utifrån begreppen klass, genus och
etnicitet. Detta sker genom närläsning av klassiska och samtida texter. Förändringar i
kursens ordningsföljd kan förekomma. Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Kritiska perspektiv: teoretisk bakgrund, 7,5 högskolepoäng
Delkursen ger en introducerande presentation av teorier om klass, genus och etnicitet
och deras framväxt och relevans för samhällsvetenskap i allmänhet och sociologi i
synnerhet. Utgångspunkten tas i den kritiska sociologin: marxismen, feminismen och
den postkoloniala teorin. Därefter diskuteras och analyseras aktuella perspektiv,
såsom marxistisk feminism, ’Black feminism’, queer teori samt intersektionalitet.
Delkurs 2: Kritiska perspektiv på sociala relationer och strukturer, 7,5 högskolepoäng
Delkursen fokuserar på hur kritisk teori används i sociologiska analyser. Avsikten är att
ge en introduktion till några av de forskningsområden där ett klass-, genus- och
etnicitetsperspektiv bidragit till ny kunskap. Hur formulerar sociologer kritiska
perspektiv på jämställdhet? Hur konstrueras genus och ojämlikhet i vardagen? Hur
samspelar genus med andra sociala hierarkier, så som klass och etnicitet? Delkursen
koncentreras kring ett antal teman inom den kritiska forskningen, som till exempel: 1)
Identitet, segregation, vithet, 2) Arbete och prekariatet, samt 3) Omsorgsarbete i det
globala samhället.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, workshops, grupparbeten, seminarier samt
handledning. Deltagande i seminarierna workshops och grupparbeten är obligatoriska
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.
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Kursens examination
Examination på bägge delkurser sker genom individuellt skriftligt hemprov.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med 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.
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. Vid komplettering kan endast betyget godkänd ges. Kompletteringar
ska redovisas inom fem arbetsdagar från den dag då läraren har meddelat att
komplettering behövs.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. För betyget väl godkänd på hel kurs krävs
att studenten erhållit detta betyg på minst hälften av kursens poäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt fullgjorda kursfodringar på SOCB40 och SOCB41
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Prov/moment för kursen SOCB88, Klass, kön och etnicitet för
samhällsplanerare
Gäller från H18
1801 Kritiska perspektiv: teoretisk bakgrund, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Kritiska perspektiv på sociala relationer och strukturer, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

