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Grundnivå
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
SOA (Sociologi)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-08-30 och gäller
från vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Sociologi I och Sociologi II eller motsvarande. Alternativt Socialpsykologi I och Socialpsykologi II
eller motsvarande.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för olika samhällsanalytiska och samhällsteoretiska perspektiv på social förändring och
ange deras likheter och skillnader,
- identifiera sociologiska studieområden som handlar om social förändring och tillämpa
samhällsanalytiska perspektiv på något av dessa och
- ange de analytiska konsekvenser som olika samhällsteoretiska perspektiv ger upphov till.
Innehåll
I kursen 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.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom en individuell hemtentamen, dels genom gruppvis förberedelse
och muntlig presentation av uppgifter vid obligatoriska seminarier.

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med Sociologi III eller SOG100 (Individuell
fördjupning) på programmet Samhällsanalytiker med inriktning organisering.

