Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCB89, Organisationer och sociologisk omvärldsanalys för
samhällsplanerare, 15 högskolepoäng
Organisations and Sociological Analysis 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 förståelse för samband och skillnader mellan faktisk organisering,
organisationsformer och begrepp och teorier om organisering,
• visa kunskap om övergripande drag i urval av teorier om organisationer och
organisering,
• visa kunskap om organisationers betydelse i samhällen och för individer,
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Färdighet och förmåga
• visa förmåga att värdera, jämföra och söka vetenskapliga texter i sociologi och
organisationssociologi,tillämpa kunskapen för att urskilja problem i olika delar av
samhället,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt återge sin kunskap,utföra grundläggande
informationssökningar samt ha kännedom om enkel referenshantering,

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 studenten instrument för att kritiskt och självständigt analysera frågor
kring hur individ och socialt samspel förstås och konstrueras i samhället, såväl
historiskt som i nutiden. Kurser ger en överblick över centrala
organisationssociologiska och sociologiska problem och teman. Kursen består av
följande delkurser:
Delkurs 1. Organisationer och sociologisk omvärldsanalys del 1: 7,5 högskolepoäng.
Delkursen ger kunskap om sociologiska begrepp och teorier om organisationer och
organisering och deras betydelse för individer och samhälle. Delkursen innefattar två
delar: i) former för organisering och dess förändringar, ii) begrepp och teorier om
organisering.
Delkurs 2. Organisationer och sociologisk omvärldsanalys del 2: 7,5 högskolepoäng.
Delkursen ger fördjupade kunskap om sociologiska begrepp och teorier inom
organisationer och organisering och deras betydelse för individer och samhälle.
Delkursen innefattar två delar: i) applicering av begrepp och teorier, och ii)
projektarbete med empiriska studier av organisationer.

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.

Kursens examination
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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 SOCB89, Organisationer och sociologisk
omvärldsanalys för samhällsplanerare
Gäller från H18
1801 Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Del 1, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Del 2, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

