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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2008-04-24 att
gälla från och med 2008-04-25, höstterminen 2008.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna 

identifiera sociologiskt centrala begrepp inom organisationssociologin 
redogöra för organisationssociologin relation till sociologin i allmänhet 
tillämpa organisationssociologiska begrepp i professionella sammanhang 
utföra en kritisk bedömning av information som rör organisationssociologi 
värdera, jämföra och söka vetenskapliga texter i temat 
tillämpa sina kunskaper för att urskilja problem i olika delar av samhället 
muntligt och skriftligt återge sin kunskap 
tillämpa enkel referenshantering 
visa insikt i forskningsetiska regler i samband med sociologisk forskning 

 

Kursens innehåll
 
Kursens mål är att de studerande med utgångspunkt från egna problemformuleringar
skall få en ökad förståelse av samhälleliga organisationer och organisationsformer från
ett makro- meso- och mikrosociologiskt perspektiv

Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCB02, Sociologi: Organisationssociologi, 15 högskolepoäng
Sociology of Organisations, 15 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Sociologi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav



  
Kursen består av följande delkurser: 
  
Delkurs 1. Organisationssociologiska teorier (7,5 högskolepoäng) 
Delkursens syfte är att bekanta den studerande med olika teoretiska perspektiv inom
organisationssociologin. Målsättningen med delkursen är att problematisera
begreppen organisation och organisering. Olika typer av organisationer, som familj,
förening, företag och myndigheter, kommer att diskuteras. En viktig aspekt av
organisationer som kommer att diskuteras under delkursen är maktutövning. Centrala
sociologiska begrepp som klass, genus, etnicitet och generation kommer att relateras
till organisationer och organisering. 
  
Delkurs 2. Organisationssociologisk undersökning och analys (7,5 högskolepoäng) 
Målsättningen med delkursen är att de studerande med utgångspunkt från en fritt
vald organisation och med egna problemformuleringar skall få en ökad förståelse av
hur organisationer fungerar såväl internt som mot dess samhälliga omgivning. 
Organisationssociologisk teori, begreppsbildning och metod kommer kontinuerligt att
diskuteras i relation till de studerandes frågeställningar. 
 
  

 

 

Kursens genomförande
 
Utbildningen ges på distans och kommer att använda sig av interaktiv
informationsteknik. Dock krävs inga förkunskaper inom denna teknik. Det ställs heller
inga krav på att de studerande skall ha tillgång till egen IT-teknik (även om det är en
fördel). 
Kursen kommer huvudsakligen att bygga på kommunikation i skrift. Ett centralt
moment i kursen är att de studerandes inlämningsuppgifter och uppsatser läses,
diskuteras och kommenteras av de andra kursdeltagarna. De studerandes texter
kommer att ligga på internet. Detta innebär att vad deltagarna skriver kommer att
vara tillgängligt för alla kursdeltagare. 
Kursen kommer i stor utsträckning att bygga på s k problembaserat lärande. Kursens
lärare kommer huvudsakligen att fungera som handledare. 

 

Kursens examination
 
Examination sker såväl individuellt som i grupp. Examinationen grundar sig på
kursdeltagarnas egna inlämningsuppgifter och uppsatser och kommentarer på andra
kursdeltagares examinationsuppgifter. 
Möjlighet till omtentamen kommer att erbjudas i när anslutning till
examinationstillfället. Vidare erbjuds en uppsamlingsexamination vid ett senare
tillfälle. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänt krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsmoment och
uppfyller de lärandemål som anges för kursen. För betyget väl godkänt krävs
dessutom att studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytisk
förmåga. För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs att man erhållit detta
vitsord på delkurser motsvarande minst 7,5 högskolepoäng. 
  

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2.
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Prov/moment för kursen SOCB02, Sociologi: Organisationssociologi
 

Gäller från H07

 
0601   Organisationssociologiska teorier, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0602   Organisationssociologisk undersökning och analys, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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