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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 inom huvudområdet sociologi.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Eftergenomgången kurs ska den studerande kunna 
  

 identifiera och använda sociologiska begrepp i sociologiska texter 
undersöka och jämföra olika sociologiska perspektivs giltighet och relevans 
tillämpa sociologiska teorier på ett analytiskt sätt 
undersöka och motivera teoriers giltighetsanspråk 
muntligt och skriftligt återge sin kunskap 
formulera och undersöka sociologiskt relevanta frågeställningar 
självständigt och kritiskt bedöma sociologiskt relevant information och kunskap 
självständigt och kritiskt bedöma sociologiska forskningsmetoder 
tillämpa sina kunskaper för att diskutera problem i olika delar av samhällslivet 
använda sin kunskap för att leda eller bidra till kvalitetsutveckling inom arbetslivet 
värdera, söka och vetenskapliga texter i ämnet 
genomföra en vetenskapligt relevant opposition 
bedöma etiska konsekvenser av det vetenskapliga arbetet 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCK01, Sociologi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Sociology: Bachelor Thesis Course, 30 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Sociologi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
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uppvisa en utvecklad förmåga att reflektera över den egna kunskapen 
självständigt söka, kritiskt analysera och på ett kvalificerat sätt använda
information 
identifiera kunskapens roll i samhället och det egna behovet av ytterligare
kunskap. 

 

Kursens innehåll
 
Syftet med kursen är att erbjuda ramarna för ett självständigt examensarbete,
uppsatsen. Ett av huvudmomenten är att arbeta med kontrasterande sociologiska
begrepp och begreppsbildningar. Stor vikt läggs därför vid att fördjupa kunskaperna i
sociologins begreppsliga referensramar och hur dessa används analytiskt. Ett annat,
och parallellt, huvudmoment är författandet av en uppsats där stor vikt läggs vid att
identifiera och formulera en sociologisk frågeställning. 
  
Kandidatkursen består av tre delkurser, teori, metod och uppsats. Pedagogiskt läses
de tre momenten som en integrerad helhet där teori- och metodfrågor konfronteras
direkt med det empiriska materialet. Handledare och uppsatsgrupp fungerar som ett
forskarlag som tillsammans utvecklar projektets utformning, strategi och
genomförande. 
  
Delkurs 1. Teori, 7,5 högskolepoäng. 
Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna i sociologiska begrepp och perspektiv. Stor
vikt läggs vid att välja ut teorier som kan vara av betydelse för uppsatsen. 
  
Delkurs 2. Metod, 7,5 högskolepoäng. 
Kursen tar upp såväl vetenskapsteoretiska som metodologiska frågeställningar som
kan vara relevanta för uppsatsarbetet. Dessutom fördjupas kunskaperna i både
kvantitativ och kvalitativ metod. 
  
Delkurs 3. Uppsats, 15 högskolepoäng. 
Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats av
begränsat omfång. I anslutning härtill anordnas seminarieövningar, där opposition på
annan uppsats ingår. 
 
  

 

 

Kursens genomförande
 
I undervisningen ingår föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och praktiska
tillämpningsövningar, varav de båda sistnämnda kräver obligatorisk närvaro. 
  
Både undervisning sker i en kombination av seminarier och handledning där man
tillsammans utvärderar forskningsprocessens utveckling, t.ex. genom presentation av
papers och genomförande av seminarium. I detta arbete examineras såväl teoretisk
som metodologisk litteratur.
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Kursens examination
 
Examination sker i en kombination av seminarier och handledning där man
tillsammans utvärderar forskningsprocessens utveckling, t.ex. genom presentation av
papers och genomförande av seminarium. I detta arbete examineras såväl teoretisk
som metodologisk litteratur. 
Examensarbetet ska lämnas in i elektronisk form enligt institutionens anvisningar, för
publicering i open access-databas på server tillhörande Lunds universitet. Vid tungt
vägande skäl kan dispens från publicering beviljas efter skriftlig ansökan till prefekten. 
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.

 

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 kursens uppsats motsvarande 15 högskolepoäng. 

 

Förkunskapskrav
 
Särskild behörighet: Sociologi 1-60 högskolepoäng där ämneskursen Sociologi: Teori
och Metod, eller motsvarande, är obligatorisk. Kursen förutsätter kunskaper i
sociologisk teori och metod motsvarande 60 högskolepoäng, där minst 15
högskolepoäng utgörs av metod. 

 

Övrigt
 
Kursplanen är fastställd av sociologiska institutionens styrelse 2006-09-07. 
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Prov/moment för kursen SOCK01, Sociologi: Kandidatkurs
 

Gäller från H07

 
0601   Teori, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0602   Metod, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0603   Uppsats, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0604   Opposition, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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