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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-13 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Genomgången kurs SOGA50 Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik, 30 hp
varav minst 7,5 hp godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Delkurs 1 - Vad är socialpsykologi? (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- beskriva socialisationsprocessens betydelse för människans identitetsskapande,
- identifiera och redogöra för grundläggande begrepp, teoretiska riktningar och centrala
problemområden och
- redogöra för hur socialpsykologi och samhällsanalys kan relatera till varandra.

Delkurs 2 - Organisering, kategorisering och motstånd (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för hur sociologiskt relevanta teoretiker resonerat kring relationerna mellan organisering,
kategorisering och motstånd,
- utifrån olika teoribildningar diskutera begrepp som individ, samhälle och kollektiv, med särskilt
tonvikt på organisering, kategorisering och motstånd och
- jämföra utfallet av minst två olika teoriers tillämpning på ett givet fall av organiserat motstånd.

Delkurs 3 - Det vetenskapliga arbetssättet (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- formulera ett vetenskapligt problem och arbeta fram en undersökningsdesign,
- relatera forskningsfrågor till relevanta forskningsetiska riktlinjer,
- konstruera instrument för datainsamling med anknytning till sociologisk teoribildning,



- bearbeta och utföra enklare analyser av kvantitativa och kvalitativa data och
- problematisera förhållandet mellan kunskap och makt i relationer mellan forskare och de individer
och grupper som forskningen berör.

Delkurs 4: Projektarbete i samhällsanalys, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- formulera syfte och frågeställningar inom ett valt problemområde,
- välja och använda adekvat metod för datainsamling,
- bearbeta och genomföra en mindre analys av sina empiriska data med anknytning till relevant
teoribildning,
- skriva vetenskapliga arbeten med utgångspunkt i egna genomförda empiriska studier och
- kritiskt granska och diskutera vetenskapliga arbeten.

Innehåll
Delkurs 1 - Vad är socialpsykologi?, 7,5 hp
I delkursen ges en grundläggande orientering i främst den interaktionistiska socialpsykologin som
handlar om hur människor kan påverka varandra i interaktion och hur vi tillsammans med andra skapar
mening, gemensamma upplevelser och föreställningar. I kursen behandlas också hur socialpsykologi
och samhällsanalys kan relatera till varandra.

Undervisningen bygger på föreläsningar, grupparbete och seminarier. Ett viktigt moment i delkursen
är att studenten ges möjlighet att utveckla färdigheter för att med egna ord och i muntlig och skriftlig
form redogöra för och jämföra teoretiska resonemang.

Delkurs 2 - Organisering, kategorisering och motstånd, 7,5 hp
Syftet med delkursen är att studenten ska tillägna sig en teoretisk förståelse för relationerna mellan
organisering, kategorisering och motstånd. Särskilt fokus läggs på hur begreppen gemensamt och var
för sig tydliggör förhållandet mellan individer och samhällen. Delkursen syftar också till att studenten
ska få insikt i hur teorier kan skilja sig åt och vilka effekter det får för samhällsvetenskaplig analys och
tolkning.

Undervisningen bygger på föreläsningar, grupparbete och seminarier. Ett viktigt moment i delkursen
är att studenten ges möjlighet att utveckla färdigheter för att med egna ord och i muntlig och skriftlig
form redogöra för och jämföra teoretiska resonemang.

Delkurs 3 - Det vetenskapliga arbetssättet, 7,5 hp
Delkursen omfattar en fördjupning och vidareutveckling i forskningsprocessens delar. I delkursen
behandlas design av empiriska studier samt olika sätt att samla in och bearbeta kvalitativa och
kvantitativa data. Studenterna arbetar med att problematisera trovärdighet och etiska aspekter i
forskning, med särskilt fokus på betydelsen av makt i relationer mellan forskare och de grupper och
individer som forskningen berör.

Studenten kommer att tillämpa vetenskapliga arbetssätt som innebär formulering av problem och
konstruktion av teoretiskt grundade "instrument" för insamlande av empiri. Studenten ska också prova
på att genomföra egna analyser av kvantitativa och kvalitativa data, samt reflektera över vilka problem
och frågor som uppstått under analysprocessen.

Undervisningen bygger på föreläsningar, grupparbete och seminarier.

Delkurs 4: Projektarbete i samhällsanalys, 7,5 hp
Delkursen innehåller repetition av metodkunskaper, forskningsprocessens olika steg och
forskningsetiska avvägningar. Studenten formulerar syfte och frågeställningar för en egen studie i nära
samverkan med en eller flera av avdelningens forskare. Det empiriska materialet inhämtas genom
redan upparbetade kontakter med det omgivande samhället. Under skrivprocessen får studenten stöd
från programmets skrivarstuga. På delkursen tillämpas kontinuerlig grupphandledning kopplat till



forskningsprocessens olika steg. Den vetenskapliga texten, det vill säga uppsatsen, seminariebehandlas
slutligen genom sedvanligt oppositionsförfarande.

Delkursens undervisningsformer består av föreläsningar och handledningar.

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.

Delkurs 1 - Vad är socialpsykologi?, 7,5 hp
Delkursens mål examineras genom aktivt deltagande på seminarier samt individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 2 - Organisering, kategorisering och motstånd, 7,5 hp
Delkursens mål examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.

Delkurs 3 - Det vetenskapliga arbetssättet, 7,5 hp
Delkursens mål examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, samt en skriftlig uppgift i par
som behandlas på ett obligatoriskt seminarium.

Delkurs 4: Projektarbete i samhällsanalys inriktning organisering, 7,5 hp
Delkursens mål examineras dels genom en uppsats som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt
seminarium, dels genom opposition på annan uppsats.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkurs 4 är begränsat till fem, på grund
av begränsade resurser.

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

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 och
programmet Samhällsanalytiker.
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