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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-14 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Sociologi I 30 hp eller motsvarande, varav 22,5 hp godkända vid kursstart.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Delkurs 1: Kategorisering, normalitet och makt
- redogöra för och diskutera sociologisk teori som behandlar normalitet och avvikelse,
- diskutera och beskriva sociologiska perspektiv på konstruktioner av sociala kategorier och
maktasymmetrier mellan sådana,

Delkurs 2: Sociologisk teori och social förändring
- identifiera, redogöra för och kontextualisera viktiga begrepp i centrala klassiska och moderna
sociologers teoribildningar om social förändring,
- använda identifierade begrepp i centrala klassiska och moderna sociologers teoribildningar för att
utföra enklare tolkningar.

Delkurs 3: Att samla in och bearbeta information om samhället
- formulera ett sociologiskt forskningsproblem 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,

Delkurs 4: Projektarbete
- formulera syfte och frågeställningar inom ett sociologiskt område samt besvara dessa genom en
empirisk undersökning,



- skriva en mindre uppsats inom ett avgränsat sociologiskt problemområde och
- diskutera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga arbeten och
- granska och värdera forskningsetiska aspekter i ett vetenskapligt arbete.

Innehåll
I kursen behandlas såväl klassiska som moderna sociologiska teorier. Kunskaperna i vetenskaplig
metod fördjupas och visas i en vetenskaplig text. Undervisningen sker i form av
föreläsningar/lektioner, seminarier och tillämpningsövningar.
Handledning ges under uppsatsarbetet.

Kursen indelas i fyra delkurser.

Delkurs 1: Kategorisering, normalitet och makt, 7,5 hp
Delkursen fokuserar samhället och samhällsprocesser ur till exempel genus, etnicitet och
klassperspektiv. Frågor som rör konstruktioner av kategorier, normalitet och avvikelse behandlas,
liksom maktaspekter som finns inbäddade i dessa konstruktioner.

Delkurs 2: Sociologisk teori och social förändring, 7,5 hp
På delkursen lär sig studenten att beskriva klassiska och moderna sociologiska teoretiker och
idétraditioner och deras kontext. Studenten får också diskutera klassikernas inflytande på senare
teoribildning, samt deras nutida relevans.

Delkurs 3: Att samla in och bearbeta information om samhället, 7,5 hp
I delkursen vidareutvecklas och fördjupas kunskaperna i såväl kvantitativa som kvalitativa
sociologiska metoder. Studenten konstruerar teoretiskt grundade instrument för datainsamling, till
exempel intervjuguide, och arbetar med kodning, jämförelser och sortering av kvalitativa data.
Datainsamling med andra metoder, såsom enkät eller observation behandlas liksom bivariat och
multivariat analys av kvantitativa data.

Delkurs 4: Projektarbete, 7,5 hp
I delkursen genomför studenten en mindre sociologisk studie. Studenten provar även att kritiskt
granska texter genom deltagande i uppsatsseminarium med opposition.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Kategorisering, normalitet och makt, 7,5 hp
Delkursens mål examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.

Delkurs 2: Sociologisk teori och social förändring, 7,5 hp
Delkursens mål examineras genom muntlig presentation på seminarier, en skriftlig inlämningsuppgift,
samt en salstentamen.

Delkurs 3: Att samla in och bearbeta information om samhället, 7,5 hp
Delkursens mål examineras genom deltagande i grupparbeten och seminarier, samt genom individuella
skriftliga hemtentamina.

Delkurs 4: Projektarbete, 7,5 hp
Delkursens mål examineras genom dels en uppsats som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt
seminarium, dels 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).
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att man erhållit detta vitsord på delkurser



motsvarande minst 22,5 högskolepoäng.

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 SOGB01 får ej samtidigt med kursen XSO438 ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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