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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-02-19
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SOGA50
Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik, 30.0 hp
(Social Organizing, Public Sociology and Research Practice, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska. Vissa moment på engelska kan förekomma.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller
- områdesbehörighet 5 (Matematik B, Samhällskunskap A).

Huvudområde
SOA (Sociologi)

Lärandemål

Delkurs 1: Sociologiska baskunskaper, 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall studenten kunna;
- identifiera och redogöra för grundläggande sociologiska begrepp
- beskriva huvuddragen i centrala sociologiska perspektiv på hur samhället organiseras
- identifiera och formulera innehållet i sociologiska frågeställningar som handlar om samhällsförändring

Delkurs 2: Organisering, 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall studenten kunna;
- redogöra för hur begreppet organisering används inom samhällsvetenskapen
- redogöra för hur teorier används inom samhällsvetenskapen
- identifiera aktörskap i organiseringsprocesser, särskilt utifrån empiriska fall
- redogöra för hur svenska organisationer och institutioner har organiserats historiskt och hur deras nuvarande
organisering ser ut

Delkurs 3: Vägar till kunskap, 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall studenten kunna;
- redogöra för forskningsprocessen samt skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning
- beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska och etiska aspekter av forskningsprocessen
- söka och värdera kunskap
- problematisera relationen mellan kunskap och makt (inom akademin)



Delkurs 4: Public sociology, forskningsmiljö och -praktik, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna;
- redogöra för huvuddragen i public sociology och beskriva hur det skiljer sig från annan sociologisk
kunskapsbildning
- redogöra för olika typer av kunskaper och kunskapssociologiska frågeställningar
- redogöra för några dimensioner och konsekvenser av relationen mellan forskning,
praktik och kunskapsbildning
- sammanställa och reflektera över olika aktörers kunskaper och problemformuleringar
omkring ett fenomen
- reflektera över forskarens roll i kunskapsbildning

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen indelas i fyra delkurser.

Delkurs 1: Sociologiska baskunskaper, 7,5 hp
Kursen ger en inblick i det sociologiska, inklusive det socialpsykologiska, tankesättet samt en orientering om
den teoretiska och empiriska forskningen. Delkursen ger även en introduktion till hur sociologer ser på
samhällsliv och samhälleliga problem. I delkursen behandlas socialt samspel i vardagslivet, sociala institutioner
såsom familj, arbetsliv, utbildning och masskommunikation. Även maktens struktur utifrån frågor om
ojämlikhet och orättvisa, exempelvis kön och etnicitet behandlas.

Undervisningen bygger på föreläsningar, grupparbete och seminarier.

Delkurs 2: Organisering, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för organiseringsbegreppet inom samhällsvetenskapen.
Tyngdpunkten ligger på organisering som pågående formella och informella processer, samt på olika former av
aktörskap. Med hjälp av empiriska fall illustreras komplexa processer. Kursen innefattar också moment där
svenska organisationers och institutioners framväxt och nuvarande organisering behandlas.

Undervisningen bygger på föreläsningar, grupparbete och seminarier. Ett viktigt moment i kursen är att
studenterna får behandla teorier för att lägga grunden till kritiskt tänkande.

Delkurs 3: Vägar till kunskap, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande orientering i vetenskapsteori, forskningsprocessens olika faser och metodproblem i
samband med sociologiska och socialpsykologiska undersökningar. Kursen belyser skillnaden mellan kvalitativ
och kvantitativ samt etiska spörsmål kopplat till forskning. Fokus ligger på att problematisera
kunskapsbildningens grundläggande förutsättningar och villkor (organiseringen av kunskap), vem eller vilka
"äger" kunskapen utifrån frågor om klass, etnicitet och kön ur ett inomvetenskapligt perspektiv. Fokus läggs
också på att stötta studenterna i att utveckla grundläggande redskap för att söka och hantera information.
Genom praktiska övningar ges studenten möjlighet att träna på informationssökning och etiskta förhållningssätt.

Undervisningen bygger på föreläsningar, grupparbete och seminarier.

Delkurs 4: Public sociology, forskningsmiljö och -praktik, 7,5 hp
I kursen behandlas olika typer av sociologisk kunskapsbildning med tonvikt på public sociology i relation till
annan sociologisk kunskapsbildning. I kursen behandlas olika kunskapsformer och kunskapsbildningens
betydelse i relation till samhälle och makt. Studenten förväntas inom ramen för kursen söka kunskap om ett
visst fenomen hos såväl praktiker som forskare.

Undervisningen består av föreläsningar, tillämpningsövningar, seminarier, laborationer med
forskningsanknytning, intervjuer med forskare och externa aktörer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.



Examination

Kursen examineras genom individuella sals- och hemtentamina, redovisning av arbeten enskilt eller i grupp,
laborationer och seminarier.

Betyg

Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Betygskriterier för betyget VG framgår av studieanvisningar eller motsvarande.

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
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 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.

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

Kursen ingår som obligatorisk kurs i programmet Samhällsanalytiker med inriktning organisering.
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