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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-09-14 och gäller
från vårterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Sociologi I och Sociologi II eller motsvarande. Alternativt Socialpsykologi I och Socialpsykologi II
eller motsvarande.
Lärandemål
Delkurs 1 - Efter industrialismen - teorier om samhällsförändring (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för olika samhällsteoretiska perspektiv på social förändring och ange deras likheter och
skillnader,
- identifiera sociologiska studieområden som handlar om social förändring och tillämpa
samhällsteoretiska perspektiv på något av dessa och
- ange de analytiska konsekvenser som olika samhällsteoretiska perspektiv ger upphov till.
Delkurs 2 - Dataanalys och värdering av olika metoder (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- sammanfatta och förklara empiriska sociologiska forskningsresultat, samt göra en kritisk bedömning
av de kvantitativa och kvalitativa metoder och den metodologi som använts och
- värdera och kritiskt granska sociologiska metoder och perspektiv som utvecklas, debatteras och
används i aktuell forskning.
Delkurs 3 - Examensarbete (15 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- självständigt avgränsa, utforma och skriva en uppsats med relevans för sociologisk teori,
problemställningar och fördjupade tillämpningar inom kvantitativ och/eller kvalitativ metod,
- självständigt genomföra oppositioner och försvara det egna arbetet utifrån forskningsetiska

bedömningar och
- redogöra för konsekvenserna av etiska och metodrelaterade val.
Innehåll
I kursen behandlas olika samhällsteoretiska perspektiv på social förändring. Kursen tar sin
utgångspunkt i kritiken av de sociologiska klassikerna och ger en ingående förståelse för spänningen
mellan att se samhällsförändring som handlings- respektive systemdriven. I denna diskussion används
globaliseringen och individualiseringen som viktiga exempel. Slutligen ges en fördjupad beskrivning
av ett relationellt perspektiv på det sociala och social förändring som i sin tur öppnar för en diskussion
om samhällsbegreppet och sociologins relevans i vår tid.
Kursen består av tre delkurser.
Delkurs 1 - Efter industrialismen - teorier om samhällsförändring (7.5 hp)
I delkursen fördjupas diskussionerna kring modern sociologisk teori utifrån exempelvis
globaliseringens och individualiseringens konsekvenser. En fördjupning ges också av teorier som är
omdebatterade eller löftesrika i dagens forskning.
Delkurs 2 - Dataanalys och värdering av olika metoder (7.5 hp)
I delkursen behandlas dels kvantitativ analys, dels analys av kvalitativa data. En problematisering av
moderna sociologiska analysmetoder sker. Den kvantitativa analys som behandlas i delkursen inriktas
främst på inferensproblematik och upptar urvalsproblem, statistisk generalisering och
hypotesprövning. Kvalitativ analys kan anta varierande former. Som ett modellfall presenteras och
tillämpas Grounded Theory-traditionens begrepp och analysgång från data till teori.
Delkurs 3 - Examensarbete (15 hp)
I delkursen författas en teoretisk och/eller empiriskt baserad uppsats. Vid behandling av uppsatser vid
seminarium ingår opponentskap såväl som respondentskap.
Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistreringen senare termin erbjuds
handledning i mån av plats och resurser. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar,
seminarier och handledning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Målen i delkurs 1 examineras dels genom en individuell hemtentamen, dels genom gruppvis
förberedelse och muntlig presentation av vissa uppgifter vid obligatoriska seminarier.
Målen i delkurs 2 examineras genom salstentamen, individuell hemtentamen och aktivt deltagande vid
obligatoriska seminarier.
Målen i delkurs 3 examineras i form av en uppsats som seminariebehandlas med respondentskap. I
examinationen ingår även granskning och opponering av annan students arbete. Antalet tillfällen som
en student kan genomgå examination på delkursen är begränsat till fem på grund av begränsade
resurser.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på 22,5 hp av kursens 30 hp.
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
Överlappning mellan kurser föreligger ej.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

