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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-07-01 och
senast reviderad 2018-11-19 av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2019-01-21, vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Inplacering

Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå inom ämnet sociologi. Kursen ingår som
obligatorisk kurs i mastersprogrammet i sociologi. Kursen är obligatorisk för en
magister- eller masterexamen i ämnet sociologi. Kursen kan också läsas som en
fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i sociologi (S2SOC)
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För behörighet krävs kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga
utbildningsområdet eller minst 60 högskolepoäng i sociologi, varav minst 30
högskolepoäng i fördjupningskurser eller motsvarande. För den som läst före 2007-0701 gäller att kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området eller minst 40
poäng i sociologi, socialpsykologi eller kriminologi ger behörighet. Dessutom krävs
språkkunskaper motsvarande Engelska B/engelska 6.
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Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• Självständigt identifiera och jämföra olika centrala riktningar inom sociologisk
analys, ha en bred kunskap om dessa riktningar samt väsentligen fördjupade
kunskaper inom någon av dem;
• Visa fördjupad insikt om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom olika
traditioner och kunna förhålla sig kritiskt och självständigt till olika analytiska
inriktningar och bedöma deras fruktbarhet vid analyser av skilda slag av
studieobjekt.
Färdighet och förmåga
• Förbereda och planera en forskningsansökan utifrån en av de analytiska
inriktningarna, självständigt presentera en kunskapsöversikt, använda relevanta
begrepp och teorier samt ange lämpliga metodologiska verktyg för att utföra en
sådan studie.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
visa insikt om sociologins möjligheter och begränsningar liksom om dess roll i
samhället.
Innehåll

Kursen baseras på läsning av vetenskapliga texter, i huvudsak i form av studier på
engelska och svenska. Dessa texter behandlas i en serie föreläsningar, seminarier och
grupparbetstillfällen i syfte att både introducera olika typer av sociologisk analys,
exempelvis konstruktivism, kulturstudier och kritisk realism, och låta studenterna
diskutera dessa kollektivt tillsammans med kursens lärare.
Efter att dessa typer av sociologisk analys har introducerats och presenterats, indelas
studenterna i projektgrupper, där de får välja att fokusera och tillämpa en av dessa
analystyper i relation till såväl traditionella som nya sociologiska studieobjekt ( t ex
klassrelationer och makt; genus och identitet; ombildandet av välfärdsstaten;
arbetsmarknaden; sociala rörelser; kropp och känslor; vetenskap, teknik och miljö).
Former för undervisning

Undervisningsspråk: engelska
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Former för bedömning

För kursen fastställda mål kommer att prövas både skriftligt och muntligt. Den
skriftliga examinationen kan vara i form av skrivning med kunskapsinriktade frågor
eller mer övergripande med hemuppgift med essäfrågor. Vidare ingår i bedömningen
genomförandet av ett skriftligt projektarbete. Bedömning görs alltid av särskilt utsedd
examinator. Kriterier för bedömning framgår av särskild utdelad mall.
Till vart och ett av det fyra kursseminarierna hör en inlämningsuppgift som motsvarar
2,5 högskolepoäng vardera. Det avslutande skriftliga projektarbetet motsvarar 5
högskolepoäng.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger samma
examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och
skall vara skriftlig.
Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna
kursplan inom ett år efter ändringen. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination
får göras enligt den äldre kursplanen.
Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen senast
givits. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination för göras.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att få slutbetyget Godkänd (G) krävs minst G i samtliga examinerande moment.
För att få slutbetyget Väl godkänd (VG) krävs VG i examinerade moment omfattande
minst 10 av 15 högskolepoäng.
Kursvärdering

Kursledaren ansvarar för att de studerande bereds tillfälle att göra en skriftlig
kursvärdering under kursens gång eller i slutet av kursen. I den mån det är praktiskt
genomförbart bör det också föras en diskussion mellan lärare, examinator och
representanter för studenterna. Protokoll eller minnesanteckningar från denna
diskussion skall i sammanfattad form lämnas till studierektor. Vid planering av
påföljande kurstillfälle skall det dokumenteras hur resultaten av utvärderingen tas till
vara. En sammanfattning av resultat från tidigare utvärderingar skall också finnas
tillgänglig via hemsidan eller på annat sätt.
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Övrigt

Studenterna ska ha tillgång till engelsk språkhandledning under kursens gång. Skriftliga
inlämningsuppgifter kan lämnas in på engelska eller svenska.
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