
       

 

 
Kursplanen fastställd av VD 2007-06-18 
Gäller ht 2010 

 
Sociologi, 1-30 högskolepoäng 
Sociology, 1-30 credits 

 
Grundnivå A 

 
Allmänt 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om ett sociologiskt samhällsperspektiv  
och om sociologin som ett samhällsvetenskapligt ämne. Sociologins grundläggande teoretiska 
perspektiv, viktiga sociala kategorier som klass, kön och etnicitet, sociala processer, kunskaps-
former och aktuell forskning behandlas i avsikt att ge de studerande förmåga att kritiskt granska 
den samhällsvetenskapliga debatten. Förhållandet mellan individ och samhälle är ett genom-
gående tema i kursen och tas upp ur flera olika teoretiska och empiriska synvinklar. 

 
Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs vara väl förtrogen med sociologins grundläggande  
teoretiska perspektiv och om viktiga sociala kategorier inom ämnet. 

 
Innehåll 
Delkurs 1: Sociologiska grundperspektiv, 7,5 hp 
Basic perspectives of Sociology, 7,5 credits 
 
Syftet med delkursen är att studera den klassiska sociologins traditioner som en bakgrund  
till aktuella problemställningar och analysområden. Med exempel från Marx och Durkheim 
illustreras hur sociologin som vetenskap hanterat olika sociala problem och samhällsområden 
såsom familj, utbildning och arbetsliv. 
 
Innehåll 
 
• Vad är sociologi? 
• Karl Marx – kapital 
• Emile Durkheim – solidaritet 
• Max Weber – rationalitet 
• Religionssociologiska teorier hos de klassiska teoretikerna 
 
Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs ha goda kunskaper om sociologin som samhällsveten-
skapligt ämne och vara väl förtrogen med de klassiska sociologiska teoretikerna. 
 
Examination 
Individuell hemskrivning 
 

Kurskod:    LSOA17 
Fördjupn.:    G1N 
Utb.omr.:    SA 
Ämneskod:    SOA 
Ämnesgrupp:  SO1  



 
 
 
Delkurs 2: Svensk samhällsstruktur i sociologisk belysning, 7,5 hp   
Social structure  in Sweden, 7,5 credits 
 
Syftet med detta moment är att behandla två mycket centrala metodologiska processer; social 
stratifikation och socialisation. Både teoretiska och empiriska synvinklar beaktas. Dessa proces-
ser tas upp inom olika samhällsområden som familj, utbildning och arbetsliv. 
 
Innehåll 
 
• Svensk samhällsstruktur 
• Välfärdssamhällets organisering 
• Sociala institutioner 
• Arbetssociologi 
• Genusproblematik 
• Samhällsproblem – droger och kriminalitet 
• Ungdomskulturer 
• Familjesociologi 
 
Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs vara väl förtrogen med den svenska samhällsstrukturen 
och dess institutioner och organisationer. 
 
Examination 
Individuell hemskrivning 
  
Delkurs 3: Sociologisk metod, 7,5 hp   
Methods of Sociology, 7,5 credits 
 
Syftet med delkursen är att ge grundkunskaper om olika metodologiska och metodtekniska 
problem i samband med empiriska sociologiska undersökningar, samt att utveckla den stude-
randes förmåga att kritiskt granska vetenskapliga rapporter. 
 
Innehåll 
 
• Sociologiska metoder 
• Kvalitativa metoder 
• Kvantitativa metoder 
• Problemformulering 
• Urval 
• Bearbetning 
• Analys 
 
Lärandemål 
Studenten skall efter kursen vara förtrogen med sociologiska metoder – såväl kvalitativa som 
kvantitativa och ha kunskaper om intervju-, enkät-, respektive observationsundersökningar. 
 
Examination 
Individuell hemskrivning i form av en projektplan/forskningsdesign 
 
 
 



 
 
 
Delkurs 4 Sociologisk teori och individuell fördjupning, 7,5 hp   
Sociological theories and an individual project, 7,5 credits 
 
Syftet med delkursen är att behandla moderna teorier och teoretiska problemformuleringar 
inom sociologin på ett överskådligt sätt. Både socialpsykologiska och makrosociologiska  
aspekter tas upp. Exempel från teoretiker som Bourdieu och Habermas används för att  
diskutera hur den samtida sociologin arbetar på olika analysnivåer och i anslutning till  
empiriskt material. Teorikursen är integrerad med momentet individuell fördjupning där  
de studerande ska ha möjlighet att gå närmare in på någon del av ämnesområdet. Utgångs-
punkten är något teoretiskt arbete som kan användas i en mindre egen studie eller vid genom-
gång av ett problem. 
 
Innehåll 
 
• Moderna samtidiga samhällsteorier och teoretiker 
• Jürgen Habermas 
• Anthony Giddens 
• Pierre Bourdieu 
• Michel Foucault 
• Symbolisk interaktionism 
 
Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs vara väl förtrogen med tongivande samtida teoretiker 
och deras teorier. 
 
Examination 
Individuellt paper 

 
Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. 
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Se under respektive delkurs 

  
Examination och betyg 
Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 
För betyget Väl godkänd krävs väl godkänt resultat på 3 av 4 delkurser. 
 

Kursvärdering 
Kontinuerlig kursvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela 
kursen före dess slut. 

 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga 

 
 
 
 
 



 
 

HLK KURSLITTERATUR 
 Ht 2010 
 
 
Sociologi, 1-30 hp 
  Antal sidor 
Delkurs 1.  Sociologiska grundperspektiv, 7,5 hp 
Månsson, Per.(senaste upplagan) Båten i parken. Sthlm: R&S    125  
 
Boglind, Anders, Eliasson, Sven & Månsson, Per: (senaste upplagan)  
Kapital, rationalitet och social sammanhållning, Prisma,   230  
 
Ytterligare text enligt kursledarens anvisningar   100  
 
Delkurs 2.  Svensk samhällsstruktur i sociologisk belysning, 7,5 hp  
Ahrne, Göran, Roman, Christer, Franzén, Magnus: (senaste upplagan)  
Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till 90-tal.  
Bokförlaget Korpen      295  
    
Giddens, Anthony. (senaste upplagan) Sociologi, Vol 1, Studentlitteratur 450  
 
Alvesson, Mats, Due Billing, Yvonne:  (senaste upplagan) Kön och organisation.  
Studentlitteratur,      278  
  
Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar   100  
 
Delkurs 3.  Sociologisk metod, 7,5 hp 
Holme, Idar Magne & Krohn, Solvang, Bernt: (senaste upplagan) Forskningsmetodik.  
Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur   318  
 
Gilje, Nils & Grimen, Harald: (senaste upplagan) Samhällsvetenskapernas  
förutsättningar. Daidalos     320 
      
Jarrick, Arne & Josephson, Olle: (senaste upplagan) Från tanke till text.  
En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur, 114  
 
Ytterligare text enligt kursledarens anvisningar   250  
 
Delkurs 4.  Sociologisk teori och individuell fördjupning, 7,5 hp 
Månsson, Per: (2010) Moderna samhällsteorier - Traditioner, riktningar, teoretiker.  
Sthlm: Prisma AB     320  
 
Gilje, Nils & Grimen, Harald: (senaste upplagan) Samhällsvetenskapernas förutsättningar.  
Daidalos      320  
  
Kompletterande texter av och om teoretiker enligt kursledarens   200  
anvisningar  
 
Fördjupningslitteratur vald i samråd med kursledaren   300  
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