
       

 

   

Kursplanen fastställd av VD 2007-09-21 

Gäller ht-07 

 

Sociologi, 31-60 högskolepoäng 
Sociology, 1-30 credit points 

 
Grundnivå 

 

Allmänt 
Kursen är en påbyggnadsutbildning på tidigare förvärvade kunskaper i sociologi och syftar  
till att studera samhällsutvecklingen i ett historiskt och komparativt perspektiv. Den historiskt 
orienterade socialpsykologin betonas och relateras till den europeiska samhällsutvecklingen. 
Arbets- och organisationssociologiska teoribildningar presenteras. 
 
Genom studium av metod som är anpassad till kursens tema och utförande av ett tillämp-
ningsarbete ges den studerande tillfälle att under handledning genomföra självständiga skriftliga 
bearbetningar av sociologiska frågeställningar. 

 

Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs vara väl förtrogen med sociologiskt inriktad social-
psykologi och arbets- och organisationssociologiska teoribildningar. Studenten skall också  
kunna utföra en egen mindre sociologisk studie. 

  

Innehåll 
Delkurs 1.  Delkurs 1.  Delkurs 1.  Delkurs 1.  SocialpsykoloSocialpsykoloSocialpsykoloSocialpsykologi och socialisation, 7,5 hpgi och socialisation, 7,5 hpgi och socialisation, 7,5 hpgi och socialisation, 7,5 hp    
Social Psychology and Socialization, 7,5 credit points 

 

Syftet med delkursen ör att g en översikt av den historiskt orienterade socialpsykologin och 
belysa bland annat sådana frågeställningar som individualiserings- och civiliseringsprocessen 
liksom social kontroll och värderingsförändringar.  Dessutom introduceras nyare nationell  
och internationell  socialisationsforskning och ungdomskultur. 
 
Innehåll 
Vad är socialpsykologi? 
Socialisation i familj och samhälle 
Ungdomskulturer 
Socialisation via medierna 
Köns- och genussocialisaton 
Individualisering och globalisering 
Drogmissbruk i ett socialpsykologiskt perspektiv 
 
Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs ha goda kunskaper om den sociologiska socialpsykolo-
gin och socialisation i olika former i samhället. 
 

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LSLB17LSLB17LSLB17LSLB17    
Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå:     BBBB 
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    SASASASA    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    SOASOASOASOA    



 
 
Examination 
Individuell hemskrivning 
 
Delkurs 2Delkurs 2Delkurs 2Delkurs 2. . . .  Arbets Arbets Arbets Arbets---- och organisationssociologi, 7,5 hp och organisationssociologi, 7,5 hp och organisationssociologi, 7,5 hp och organisationssociologi, 7,5 hp        
Sociology of Work and Organizations, 7,5 credit points 
 
Syftet med delkursen är att belysa arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsorganisationer.  
Grundläggande sociologiska begrepp och teorier med relevans för dessa områden tas upp. 
 
Innehåll 
Introduktion till arbets- och organisationssociologi 
Ekonomi och globalisering 
Organisationer i samhället 
Arbete och arbetsliv 
Arbetsliv och organisationer 
Migration och arbete 
 
Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs vara väl förtrogen med arbets- och organisations-
sociologiska begrepp och teorier. 
 
Examination 
Individuell hemskrivning 

 
Delkurs 3. Metod, 7,5 hpDelkurs 3. Metod, 7,5 hpDelkurs 3. Metod, 7,5 hpDelkurs 3. Metod, 7,5 hp  
Methods of Sociology, 7,5 credit points 
 
Syftet med delkursen är att behandla samhällsvetenskaplig undersökningsmetod med tyngd-
punkten lagd på metoder för insamling, värdering och analys av olika sorters undersöknings-
material - primärmaterial, sekundärmaterial, samtida och historiskt. Förutom kurslitteraturen 
på metodmomentet utgår undervisningen från metodaspekter på litteraturen i de tidigare  
momenten. 
 
Innehåll 
Kvalitativa metoder och källkritik 
Diskursanalys 
Intervjumetodik 
Triangulering 
Fallstudier 
    
Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs vara väl förtrogen med sociologiska metoder och  
vara förtrogen med övergripande vetenskapsteoretiska kunskapsuppfattningar. Studenten  
skall också kunna utföra en kvalitativt upplagd observations- och djupintervjustudie. 
 
Examination 
Individuellt paper där en självständigt genomförd empirisk studie i form av en observation  
och en eller flera djupintervjuer med metoddiskussion presenteras med referenser kopplade  
till metodlitteraturen. 
    
    
    
    



    
Delkurs 4Delkurs 4Delkurs 4Delkurs 4. . . .  Tillämpningsarbet Tillämpningsarbet Tillämpningsarbet Tillämpningsarbete/uppsats, 7,5 hpe/uppsats, 7,5 hpe/uppsats, 7,5 hpe/uppsats, 7,5 hp     
Thesis writing, 7,5 credit points 
 
Syftet med tillämpningsarbetet är att utnyttja kunskap från tidigare teori- och metodundervis-
ning samt relatera detta till en bearbetning av kunskap och problem inom någon eller några 
sociala institutioner och/eller sociala fenomen. 
 
Innehåll 
Utarbetande av PM 
Informationssökning 
Vetenskapliga dokuments utformning 
Kritisk granskning av vetenskapliga dokument 
 
Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna författa en sociologisk uppsats och även kunna 
kritiskt granska andra sociologiska uppsatser. 
 
Examination 
Författande av en uppsats och opposition på en annan uppsats 

 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad  
kurs i Sociologi, 1-30 hp (1-20 poäng) 

 

Kursuppläggning/lärandets former  
Se beskrivning under resp. delkurs. 

  

Examination och betyg 
Som betyg i alla delkurserna används uttrycken Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänt resultat på 3 av 4 delkurser. För  
studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare prov vid  
särskilda omtentamenstillfällen. 

 

Kursvärdering 
Uppföljning sker kontinuerligt under kursens gång och i slutet av kursen sker en skriftlig  
slutvärdering. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HLK KURSLITTERATUR 
 Ht 2007 
 
 

Sociologi, 31-60 hp 
 

  Antal sidor 
 
Socialpsykologi och socialisation, 7,5 poäng    

Bjurström, Erling. (2005)  Ungdomskultur – stil och smak, Boréa  340 s 
 
Chaib, Mohamed (red), (1995) Strömmar i tiden – ungdomar i en föränderlig värld,  
Daidalos       200 s 
 
Giddens, Antony, (1995) Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik  
i det moderna samhället, Doxa    185 s 
 
Johansson, Thomas, (2001) Socialpsykologi – subjektivitet, överskridande och  
förändring, Studentlitteratur    170 s 
 
Johansson, Thomas, (2000) Det första könet – mansforskning som reflexivt projekt. 
Studentlitteratur     170 s 

 
Ytterligare text enligt kursledarens anvisningar 

 
Arbets- och organisationssociologi, 7,5 poäng 

Ahrné, Göran & Papakostas, Andreas. (2002) Organisationer, samhälle och 
Globalisering   Studentlitteratur    220 s  

 
Ahrné,  Göran & Swedberg, Rune (2002)  Ekonomin i samhället –  
ett ekonomisociologiskt perspektiv, Studentlitteratur   330 s 
 

Hansen, Lars & Orban, Pål (red) (2002) Arbetslivet, Studentlitteratur  300 s 
 

Klassikertexter i original     200 s 
 
Metod, 7,5 poäng 

Repstad, Per. (1999) Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. 
Studentlitteratur     153 s 

 
Turen, Torsten. (1997) Källkritik. Stockholm; Liber AB  180 s 
 
Trost, Jan. (1997)  Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur  130 s 

 
Eriksson, Bengt m fl. (1991)  Den goda tanken.  Allmänna Förlaget                           179 s 
   

 


