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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2010-04-08 och
gäller från höstterminen 2010 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SOAD10
Sociologiska teorier, 7.5 hp
(Sociological Theories, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Sociologi I-III, 90 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande samt Svenska kurs B/Svenska 2 kurs B
samt Engelska kurs A.

Huvudområde
SOA (Sociologi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- med hög grad av självständighet identifiera och argumentera för vad som är centrala frågor inom sociologi
- förklara sociologins utveckling och forskningstraditioner
- med en hög grad av självständighet kritiskt granska andras arbeten i ett vidare teoretiskt perspektiv
- med en hög grad av självständighet söka kunskap, presentera kunskapsöversikter och forskningsläge inom ett
relevant område
- aktivt bidra med kvalificerade synpunkter och delta i ämnesrelevanta diskussioner
- visa insikt om sociologins roll, möjligheter och begränsningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Undervisning, föreläsningar, tillämpningsövningar, seminarier.

I kursen behandlas ett urval aktuella teoretiska verk samt ett urval forskningsarbeten. Inom ramen för kursen
förväntas studenten aktivt söka kunskap om sociologins betydelse i samhället samt delta i några av ämnets
forskningsseminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination



Examinationen sker genom inlämnande av skriftligt paper som seminariebehandlas.

Betyg

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För betyget godkänt krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsmoment och uppfyller de lärande mål
som anges för kursen. För betyget väl godkänt krävs dessutom att studenten uppvisar särskild teoretisk
medvetenhet och särskild analytisk förmåga.

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningarna för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering, kursvärderingsdiskussioner i grupp eller
liknande. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Viss överlappning föreligger med kursen SOAD01.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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