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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

beskriva sociala fenomen med sociologiska begrepp,•
beskriva de sociala relationernas betydelse i vardagliga situationer,•
formulera ett sociologiskt relevant problem och diskutera detta med hjälp av 
sociologisk teori,

•

redogöra för olika datainsamlingsmetoder,•
uppvisa grundläggande praktiska metodfärdigheter,•
diskutera val av metoder i relation till en sociologisk frågeställning,•
genomföra och presentera en avgränsad empirisk undersökning, och•
skriva examinationsuppgifter på ett korrekt och begripligt språk.•

Innehåll
Kursen består av fyra delkurser: 
 



Delkurs 1 Introduktion till sociologi 7,5 högskolepoäng 
Genomgång av sociologiska grundbegrepp och tillämpningar på institutioner och 
grupper i samhället. Övningar och laborativa moment för att tydliggöra sociologins 
användbarhet och tillämpningsområden. Kursen innehåller också en fältövning där 
studenten skall träna på att se de sociala relationernas betydelse i det omgivande 
samhället. 
 
Delkurs 2 Sociologiska tillämpningar I 7,5 högskolepoäng 
Introduktion till sociologisk teoribildning och problemformulering genom tillämpningar 
på olika sociala problem, samhällsinstitutioner och sociala processer. Skriftlig och 
muntlig dokumentation av sociologiskt tänkande kring valda teman. 
 
Delkurs 3 Sociologisk metod 7,5 högskolepoäng 
Delkursen ger en första orientering av sociologisk metod. Fokus ligger på de tekniska 
aspekterna av tre olika datainsamlingsmetoder. Vi går igenom teknik och 
analysmetoder i relation till intervjuer, enkäter och observationer. 
 
Delkurs 4 Sociologiska tillämpningar II 7,5 högskolepoäng 
Fördjupning och breddning av tidigare delkurser där huvudmomentet utgörs av 
teoritillämpning på ett självständigt formulerat sociologiskt problem.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, hemarbetsuppgifter, 
laborationer, fältövningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget godkänd ska kursens mål vara uppnådda. 
 
Bedömningen av de studerandes prestationer sker normalt vid slutet av varje delkurs 
och är i regel skriftliga. 
Examinationsmoment kan även förekomma i anslutning till undervisningen genom 
inlämningsupgifter och redovisningar. 
 
För att få betyget Väl godkänd (VG) i slutbetyg på kursen krävs VG på mer än 50% av 
delkurserna.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de 
studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle. Kurvärderingen genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1 - Introduktion till sociologi 7,5 hp 
 
Ahrne, Göran (Senaste upplagan) Att se samhället. Malmö: Liber. 
 
Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red.) (Senaste upplagan) Ett delat samhälle: 
makt, intersektionalitet och social skiktning. 1. uppl. Malmö: Liber. 
 
Engdahl, Oskar & Larsson, Bengt (Senaste upplagan) Sociologiska perspektiv : 
grundläggande begrepp och teorier. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN 



9789144067889 
 
Artiklar tillkommer. Distribueras av kursansvarig 
 
Litteraturförteckning Delkurs 2 - Sociologiska tillämpningar I 7,5 hp 
 
Elias, Norbert & Scotson, John L. (Senaste upplagan) Etablerade och outsiders: en 
sociologisk studie om grannskapsproblem. Lund: Arkiv. 
 
Goffman, Erving. (Senaste upplagan) Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets 
dramatik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Skeggs, Beverley (Senaste upplagan). Att bli respektabel: konstruktioner av klass och 
kön. Göteborg: Daidalos. 
 
Artiklar tillkommer. Distribueras av kursansvarig 
 
Referenslitteratur:  
Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (Senaste upplagan). Akademiskt läsande 
och skrivande. Lund: Studentlitteratur 
 
Litteraturförteckning Delkurs 3 - Sociologisk metod 7,5 hp 
 
Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter (Senaste upplagan). Handbok i 
kvalitativa metoder. 2., [utök. och aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber. 
 
Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran. (Senaste upplagan). Statistisk verktygslåda 0 - att 
förstå och förändra världen med siffror. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hagevi, Magnus & Viscovi, Dino (Senaste upplagan) Enkäter: Att formulera frågor och 
svar. Lund: Studentlitteratur 
 
Mills, C. Wright (Senaste upplagan). Den sociologiska visionen. 2., bearb. uppl. Lund: 
Arkiv. 
 
Artiklar tillkommer. Distribueras av kursansvarig 
 
Litteraturförteckning Delkurs 4 - Sociologiska tillämpningar II 7,5 hp 
 
Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2008) Att skriva en bra uppsats. 2. [rev. och 
uppdaterade] uppl. Malmö: Liber. ISBN: 9789147111510 
 
Artiklar tillkommer. Distribueras av kursansvarig lärare.


