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Grundläggande sociologisk teori 7,5 högskolepoäng
Basic Theory in Sociology

Grundnivå, S0015A
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G VG * Sociologi Sociologi

Ingår i huvudområde

Sociologi

Behörighet
Grundläggande behörighet + 
Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenterna ha kännedom om vad sociologi är för något i förhållande till andra 
samhällsvetenskapliga discipliner samt även ha kännedom om de grundläggande (klassiska) teorier som kan sägas 
känneteckna ämnet.  
 
Studenten ska kunna:  

beskriva och redogöra för vad sociologi är och överblicka ämnet.•
beskriva och problematisera det svenska samhällets historiska förändring, struktur och funktion ur ett 
makroperspektiv.

•

redogöra för och beskriva hur olika klassiska sociologer och traditioner betraktar samhället och sociala 
fenomen. I detta ligger att känna till läsarter.

•

börja tänka sociologiskt•

Kursinnehåll
Kursen ger en grundläggande introduktion till sociologin. Här behandlas ämnets särart i förhållande till andra 
samhällsvetenskapliga discipliner, dess framväxt samt teoretiska fundament. Frågor som skall besvaras är hur 
sociologin har vuxit fram och hur sociologer betraktar samhället och sociala fenomen. Tonvikt är lagd på de 
klassiska teorierna om samhällets förändring, struktur och funktion ur ett historiskt, immanent och retrospektivt 
perspektiv. Här beskrivs också sociologiskt hur det svenska samhället har förändrats under efterkrigstiden. I kursen 
ges också en översikt av den forskning som sociologer bedriver internationellt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och förutsätter aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier och 
ska ses som ett komplement till kurslitteraturen.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

 
Examinationen sker i form av två muntliga och skriftliga gruppuppgifter i seminarieform, en individuell uppsats och 
en individuell skriftlig tentamen. Seminarieförberedelser sker i grupp. Tentamen 4,0 hp, seminarieuppgift 1,5 hp, 
individuell uppsats 2 hp.  
 
I förekommande fall, i det fall den skriftliga examinationen (uppsatsen) inte bedöms nå G vid ordinarie 
examinationstillfälle ges möjlighet att utifrån kommentarer komplettera i närtid efter ordinarie examinationstillfälle. I 
det fall uppsatsen fortfarande inte når G erbjuds ytterligare ett examinationstillfälle innevarande år, då en reviderad 
version lämnas in. Om uppsatsen inte når G vid detta omexaminationstillfälle är nästa examinationstillfälle nästa 
gång kursen ges.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0010 Uppsats U G# 2 Obligatorisk H19

0011 Skriftlig tentamen U G VG * 4 Obligatorisk H22

0012 Seminarieuppgift U G# 1,5 Obligatorisk H22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2023-02-15

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-27
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