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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:
 Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande
 Svenska 3/B och Engelska 5/A eller motsvarande
 30 hp på avancerad nivå i sociologi eller motsvarande

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l

l

l

l

Redogöra för central teoribildning inom relationell sociologi
Förklara vilken betydelse ett analytiskt perspektiv har inom relationell sociologi
och social nätverksanalys
Visa hur relationella teoretiska perspektiv kan användas vid studiet av sociala
fenomen, och i de specifika sätt varmed dessa perspektiv kan fördjupa vår
sociologiska förståelse för de studerade sociala fenomenen
Självständigt planera en mindre vetenskaplig studie med relationell teoretisk
ansats och social nätverksmetodologi
Redogöra för, motivera och kritiskt utvärdera sina teoretiska och metodologiska
val inom kursens kunskapsområden

Innehåll
Kursens övergripande mål är att introducera det relationella perspektivet inom sociologi,
med särskilt fokus på sociala nätverk, sociala mekanismer och social nätverksanalys.
Introduktionen till kunskapsområdet sker med utgångspunkt i ett för den analytiska
sociologin utpräglat synsätt. Studenterna erbjuds dels möjlighet att lära känna det
relationella perspektivets teoretiska särart inom samtida samhällsvetenskap, och dels
möjligheten att tillgodogöra sig de grundläggande metodfärdigheter som erfordras för att
de självständigt ska kunna planera en i relationell teoribildning välförankrad empirisk

Innehåll
Kursens övergripande mål är att introducera det relationella perspektivet inom sociologi,
med särskilt fokus på sociala nätverk, sociala mekanismer och social nätverksanalys.
Introduktionen till kunskapsområdet sker med utgångspunkt i ett för den analytiska
sociologin utpräglat synsätt. Studenterna erbjuds dels möjlighet att lära känna det
relationella perspektivets teoretiska särart inom samtida samhällsvetenskap, och dels
möjligheten att tillgodogöra sig de grundläggande metodfärdigheter som erfordras för att
de självständigt ska kunna planera en i relationell teoribildning välförankrad empirisk
studie.
Kursen innehåller:
l
l
l

relationella teorier inom sociologi, med särskilt fokus på social nätverksteori.
analytisk sociologi, med särskilt fokus på sociala mekanismer.
tillämpad social nätverksanalys, inom ett teoretiskt ramverk av relationell och
analytisk sociologi.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och datalaborationer.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen (U/G/VG) samt genomförandet av
tre laborativa moment och seminarier (U/G/VG).
För betyget Godkänt krävs att kursens mål är uppfyllda. För betyget Väl godkänt på hela
kursen krävs att både hemtentamen och de laborativa momenten bedömts med betyget
Väl godkänd.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärderingen ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Crossley, Nick. (2010). Towards Relational Sociology. London: Routledge. (228
sidor).
Hedström, Peter. (2008). Dissecting the Social: On the Principles of Analytical
Sociology. Cambridge: Cambridge University Press. (188 sidor).
Newman, Mark., Barabási, AlbertLászló., & Watts, Duncan. J. (2006). The Structure
and Dynamics of Networks. Princeton, NJ: Princeton University Press. (592 sidor).
Yang, Song., Keller, B. Franziska., & Zheng, L. (2016). Social Network Analysis:
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