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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-12 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Delkurs 1: Människorna i samhället - sociologiska baskunskaper, 15 hp
- redogöra för grundläggande sociologiska och socialpsykologiska begrepp och teorier,
- reflektera över vilka möjligheter och begränsningar för att förstå samhället som olika samhällspositioner
medför,
- tillämpa centrala sociologiska och socialpsykologiska begrepp och perspektiv i grundläggande analyser
av samtida samhällsfenomen,

Delkurs 2: Att undersöka samhället, 7,5 hp



- identifiera och beskriva olika faser, problem och valsituationer i kvalitativa och kvantitativa
forskningsprocesser,
- genomföra enklare enkät- och intervuundersökningar,
- redogöra för och förklara den vetenskapliga kunskapens karaktär och villkor,

Delkurs 3: Sociologisk fördjupning, 7,5 
- använda relevanta grundläggande sociologiska begrepp för att beskriva ett problemområde,
- beskriva olika forskningsetiska spörsmål inom sociologisk forskning,
- skriva en kortare uppsats kring ett sociologiskt område och
- presentera resultat och analys i såväl skriftlig som muntlig form. 

Innehåll
I kursen skaffar sig studenten redskap för att bättre förstå sitt samhälle och dess utveckling liksom sin
egen identitet som samhällsmedlem och möjligheterna till sociala förändringar.
Sociologiska förklaringar och beskrivningar kan handla om förhållanden och processer på den globala
nivån, inom enskilda samhällen och kulturer, inom olika samhällssektorer och på organisationernas,
gruppernas och individsamspelets nivåer. 

I denna kurs betonas särskilt begrepp och teorier som berör individens förhållande till samhällsstrukturen.
Studentens egna erfarenheter kan således vara en grund för sociologisk insikt. De allmänna begreppen
illustreras genom fördjupning inom vissa avgränsade problemområden.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. 

Kursen indelas i tre delkurser.

Delkurs 1 Människorna i samhället - sociologiska baskunskaper, 15hp
Delkursen ger en inblick i det sociologiska tankesättet och centrala sociologiska och socialpsykologiska
teorier och perspektiv för att förstå socialt samspel, organisering och maktrelationer. Med utgångpunkt i
studenternas egna erfarenheter undersöker vi hur människor formar samhället och hur samhället formar
människor lokalt, nationellt och globalt. Genom praktiska övningar lär studenten sig att reflektera över
vilken betydelse olika samhällspositioner som exempelvis genus, ålder, klass och etnicitet har för
individens levnadsvillkor samt våra möjligheter och begränsningar för att se helheten i det samhälle vi
lever i. Vidare ger de praktiska övningarna verktyg för att göra analyser av samtida fenomen som
övervakning, konsumtion, hållbar utveckling, sociala rörelser, kriminalitet och sociala medier. De
praktiska övningarna består av individuell förberedelse inför lektioner, observation, grupparbeten och
skriftliga inlämningsuppgifter. 

Delkurs 2: Att undersöka samhället, 7,5 hp
Delkursen ger en grundläggande orientering i vetenskapsteori, om forskningsprocessens olika faser och
om metodproblem i samband med sociologiska undersökningar. I delkursen arbetar man med
problemformulering, datainsamling, urvalsprinciper och principer för bearbetning av kvalitativa och
kvantitativa data samt göra enklare enkät- och intervjuundersökningar.

Delkurs 3: Sociologisk fördjupning, 7,5 hp
I delkursen behandlas samhällsprocesser och sociologisk analys genom bearbetning av ett relativt
avgränsat sociologiskt problem. I delkursen behandlas teoretiskt och empiriskt valda sociologiska
områden.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen för delkurs 1 examineras genom en salstentamen, individuella skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt
deltagande i seminarier och grupparbeten som presenteras skriftligt och muntligt. 



Målen för delkurs 2 examineras genom en skriftlig salstentamen, samt inlämningsuppgifter som
presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Målen för delkurs 3 examineras genom en skriftlig rapport där två studenter skriver tillsammans. Om det
finns kapacitet för handledning kan studenter som önskar det i undantagsfall skriva själva. Rapporten
behandlas vid ett seminarium där det ingår opposition på andra studenters arbete. 

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kursen SOGA01 får ej samtidigt med kurserna i sociologi med beteckningarna XSO429, XSO437,
XSO438, SOCA05 eller kurserna i samhällskunskap med beteckningarna XSH410, XSH421 och XSH427
ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.


