Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCN06, Sociologi: Metod och samhällsanalys, 15
högskolepoäng
Sociology: Methods and Social Analysis, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013-05-07
och senast reviderad 2017-10-17 av Sociologiska institutionens styrelse. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2017-10-17, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs i Sociologi
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten självständigt
• visa förmåga att välja lämplig forskningsstrategi utifrån en given frågeställning,
• visa förmåga att redogöra för både kvantitativa- och kvalitativa sociologiska
forskningstraditioner,
• visa förmåga att tillämpa mer avancerad kvalitativ och kvantitativ metod,
• visa förmåga att kritiskt granska och bedöma sociologiskt empiriska studier,
• visa insikt om sociologins möjligheter och begränsningar, som empirisk
vetenskap,
• visa förmåga att medverka i utveckling och förändring inom ämnet sociologi,
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling,
• visa förmåga att tillämpa sin kunskap i vetenskaplig kommunikation och
identifiera kunskapsutvecklingen inom ämnet sociologi.
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Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i sociologisk metod, med ett särskilt
fokus på ett urval av kvantitativa och kvalitativa forskningstraditioner.
Kursen består av två moment. Det inleds med en mer teoretisk del där metodologi,
undersökningstekniker och forskningstraditioner behandlas. Därefter följer en mer
praktisk del där studenterna väljer att fördjupa sig i två forskningstraditioner och utför
empiriska undersökningar i enlighet med dessa.

Kursens genomförande
Undervisningen består av lektioner, gruppdiskussioner, handledning och seminarier.
Deltagande i gruppdiskussioner och semiarier är obligatoriska.

Kursens examination
Kursen examineras genom deltagande i gruppdiskussioner och seminarier samt
genom skriftligt prov.
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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån
kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett tillräckligt
resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För betyget C
ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett mycket bra
resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat.

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar om 150 högskolepoäng inklusive
kandidatuppsats i sociologi eller motsvarande.
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Prov/moment för kursen SOCN06, Sociologi: Metod och samhällsanalys
Gäller från H13
1301 Metodologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1302 Praktisk uppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

