Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCA50, Sociologi: Tillämpad sociologi, 30 högskolepoäng
Sociology: Applied sociology, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2019-03-07 att gälla
från och med 2021-08-30, höstterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi:
Undervisningsspråk: Svenska
Kursmoment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om för sociologin centrala organisationssociologiska teorier samt
förståelse för hur dessa kan användas för att belysa olika typer av
organisationssociologiska frågeställningar (1)
• kunna identifiera och tillämpa centrala teorier och begrepp inom området
utvärderingsforskning och beskriva och jämföra olika utvärderingsperspektiv och
utvärderingsmodeller (2)
• visa förståelse för hur sociologisk tillämpning av teorier och metoder påverkar och
påverkas av organisatoriska och samhälleliga förhållanden (3)

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att planera en teoretiskt grundad analys av en organisation (4)
• visa förmåga att tillämpa sociologiska teorier och metoder i en
utvärderingskontext (5)
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• visa förmåga att kritiskt granska och analysera olika typer av studier avseende hur
dess delar, som syfte, teori och metod, relaterar till dess användningskontext (6)
• visa förmåga att utforma och teoretiskt och metodiskt genomföra ett eget projekt
i samverkan med andra aktörer (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna föra kritiska resonemang om teorier inom det organisationssociologiska
forskningsfältet (8)
• kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt på utvärdering som instrument för
verksamhetsutveckling, styrning och kontroll (9)
• värdera etiska konsekvenser av designen i olika typer av studier samt diskutera
olika etiska aspekter av befintliga studier (10)

Kursens innehåll
Kursen utgör en profilkurs inom kandidatprogrammet i sociologi. Under denna termin
får studenten kunskap om hur sociologiska teorier och metoder tillämpas ute i
arbetslivet. Kursen har en tydlig forskningsanknytning och innehåller tillämpningar
inom t ex utvärderingar och utredningar där kompetens inom sociologiämnet är
central. Genom att metodanvändning står i fokus under hela terminen kommer
studentens förmåga att genomföra olika typer av utrednings - och
utvärderingsuppdrag att utvecklas. Under kursen får studenten erfarenhet av att
arbeta i projekt tillsammans med studerande på kandidatprogrammet i
socialantropologi.
Kursen är uppdelad i fyra delkurser, där de tre första delkurserna är integrerade med
och förbereder studenten för projektarbetet på den fjärde delkursen.
Delkurs 1, Organisationssociologi (7,5hp), fokuserar på organisationssociologiska
teorier och perspektiv och bygger vidare på de klassiska sociologiska teorier som
behandlats tidigare under programmet. Kursen tar upp begrepp som t ex arbete,
arbetsdelning och arbetsorganisation, hur dessa relaterar till sociologins klassiker samt
hur de har utvecklats inom modern organisationsteori. I kursen integreras teori och
analys i syfte att ge studenten förståelse för hur olika teoretiska angreppssätt kan
användas i analyser av organisationer. Utifrån en vald organisation och med egna
problemformuleringar får studenten förståelse för hur en organisation kan fungera,
såväl internt som i förhållande till dess samhälleliga omgivning. Det övergripande
målet för kursen är att ge studenten såväl en teoretisk som praktisk förståelse för
organisationsteoretiska begrepp och teoribildningar.
Delkurs 2, Utvärderingsforskning – teori och metod (7,5 hp) syftar till att ge
studenterna kunskaper i utvärderingsteori och utvärderingsmetod och förmåga att
genomföra utvärderingsstudier såväl inom projekt som inom löpande verksamhet i en
organisation. Under den här delkursen ges en orientering i olika teoretiska perspektiv
och typer av utredningar och utvärderingsstudier. Olika strategier och modeller för
utvärdering samt olika utvärderings-metoder behandlas, från problemformulering till
implementering och användning av resultat. Utvärderingsprocessen relateras till den
organisatoriska, politiska och samhälleliga kontext där utvärderingen äger rum. I detta
sammanhang diskuteras även etiska aspekter kopplade till utrednings- och
utvärderingsverksamhet. Under den här delkursen ingår en praktisk tillämpning där
studenterna utarbetar en utvärderingsplan.
Delkurs 3, Kritiska perspektiv på samhällsanalys (7,5 hp) syftar till att utveckla
studentens kunskaper och färdigheter i att kritiskt granska och bedöma analyser av
aktuella samhällsfrågor. Delkursen belyser hur den sociologiska kunskapen tillämpas i
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praktiken i olika typer av organisationer när frågor relaterade till exempelvis
kriminalitet, skola, bostad, arbetsmiljö, migration, kultur och fritid, analyseras. Olika
typer av studier, såsom utvärderingar, utredningar och policyanalyser, analyseras
kritiskt utifrån olika perspektiv. Särskilt uppmärksammas hur metodologiska och
teoretiska val förhåller sig till studiens syfte, samt hur analys och slutsatser förhåller sig
till studiens syfte och det empiriska underlaget. Syftet är att tydliggöra vikten av att
kritiskt granska såväl enskilda studier som den roll de spelar i en samhällelig kontext.
Delkurs 4, Projektarbete (7,5 hp). Studenten genomför ett gemensamt projektarbete i
en mindre grupp tillsammans med studerande från både kandidatprogrammet i
socialantropologi och sociologi. Projektarbetet förbereds redan tidigt under terminen
och bygger vidare på tidigare delkurser. Projektarbetet sker i samverkan med extern
partner, som t ex en myndighet och annan organisation, och kan inrymma t ex
organisationsanalys, utvärdering eller specifik policyanalys inom ett visst
samhällsområde/tema.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledning samt övningar i
grupp och enskilt.
Olika typer av undervisning förekommer på de olika momenten. Deltagande i
seminarier och övningar är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriska moment erbjuds studera de som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studerande som
har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studeranderepresentant. Vid frånvaro åligger det den studerande själv att kontakta
och informera kursansvarig.

Kursens examination
Delkurs 1 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (kursmål 1, 4,
8 och 10)
Delkurs 2 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (kursmål 2, 5,
9 och 10)
Delkurs 3 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (kursmål 3, 6
och 10)
Delkurs 4 (7,5 hp) examineras genom ett projektarbete i grupp (kursmål 3, 7 och 10)
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.
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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. För väl godkänt på hel kurs krävs att studenten erhållit detta betyg på
minst hälften av kursens poäng.
Vid kursens start informeras de studerande om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav
60 högskolepoäng inom sociologi, samt att den studerande är antagen till
kandidatprogrammet i sociologi.
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Prov/moment för kursen SOCA50, Sociologi: Tillämpad sociologi
Gäller från H21
2101 Organisationssociologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2102 Utvärderingsforskning – teori och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2103 Kritiska perspektiv på samhällsanalys, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2104 Projektarbete, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

