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1. Innehåll och allmän information 

Ämnet sociologi är å ena sidan intresserad av fenomen på makro nivå, det vill säga sociala 
strukturer och system, och å andra sidan av fenomen på mikro nivå, det vill säga sociala 
relationer, interaktion och aktörskap. I gränssnittet mellan dessa två nivåer kan det uppstå 
spänningar och konflikter som ofta betecknas som sociala problem eller samhällsproblem. I 
denna delkurs läggs fokus på hur samhällsproblem kan definieras ur ett sociologiskt 
perspektiv, samt hur de uppstår och i viss mån kommer det även behandlas vad som kan, 
respektive inte kan, göras för att åtgärda dem. Som verktyg för studierna om samhällsproblem 
ger delkursen en introduktion till konstruktivistiska ansatser inom sociologin. Vidare 
introducerar kursen några specifika samhällsproblem som forskare på sociologiska 
institutionen vid Stockholms Universitet är intresserade av.  

Delkursen ges som en del av kurserna Sociologi I och II. Delkursen kan endast räknas en gång 
inom Sociologi I eller II. 
 
 
2. Lärandemål 

Efter genomgången kurs skall studenten 
 kunna förklara hur man ur ett sociologiskt perspektiv kan definiera ett 

samhällsproblem; 
 kunna beskriva skillnaderna mellan en essentialistisk och en konstruktivistisk ansats 
 kunna analysera olika samhällsproblem utifrån en konstruktivistisk ansats samt 

förklara för de respektive samhällsproblem relevanta sammanhang mellan makro och 
mikro nivå; 

 kunna abstrahera kunskapen om essentialistiska och konstruktivistiska ansatser och 
kunna använda den på sociala fenomen rent generellt. 

 

  



3. Undervisning 

Föreläsningar 

Delkursen består av 7 föreläsningar. 

Föreläsning 1 ger en introduktion till sociologiska teorier som essentialismen, 
socialkonstruktivistiska ansatser och moralpanik samt hur man som sociolog kan använda sig 
av sådana ansatser för att tolka, förstå och analysera olika sociala problem och/eller fenomen.  

Föreläsningarna 2-6 handlar om konkreta samhällsproblem i Sverige och ges av olika forskare 
som jobbar med det respektive samhällsproblemet. Teman av de olika föreläsningarna 
representerar centrala forskningsområden på Stockholms Universitet. Dessa föreläsningar är 
ämnade åt att ge en inblick och introduktion i faktisk forskning om samhällsproblem och ska 
även fungera som utgångspunkt för att diskutera kopplingen mellan teori och empiri i 
seminarierna.  
 
 

Seminarier (obligatoriska) 

Utöver föreläsningarna består delkursen även av 3 seminarier. Seminarierna är ämnade åt att 
ge studenten möjlighet att fördjupa sig i centrala delar av kurslitteraturen, att få hjälp med att 
förstå och lära sig att hantera abstrakta teoretiska begrepp och resonemang samt att använda 
dessa på empiriskt material. 

I seminarierna läggs det särskilt mycket vikt på diskussioner i såväl mindre som i större 
grupper, samt utbyte av tankar och funderingar. Det är således viktigt att studenten är väl 
förberedd inför seminarierna, har läst kurslitteraturen, lyssnat på föreläsningarna och tar 
aktivt del i diskussioner. 

Detaljerade anvisningar kring seminarierna återfinns i det separata Seminarieinstruktioner.  
Vid seminarierna förväntas studenterna ge muntliga presentationer i grupp. 

Studenter blir automatiskt indelade i seminariegrupper A, B, C och D. Indelningen 
kommer att finnas tillgänglig på Mondo under fliken ”Section Info". I enstaka fall är det 
möjligt att byta seminariegrupp, dessa byten kan man göra på rasten under föreläsning 
1. I samband med samma föreläsning ska också studenterna inom varje 
seminariegrupp (A,B,C eller D) dela in sig i 4 mindre arbetsgrupper. 

Eftersom seminarierna är obligatoriska krävs det att studenter som inte kan närvara 
vid seminarier tar kontakt med sin seminarielärare så snart som möjligt. Studenter får 
missa max 2 seminarier som ersätts med kompletteringsuppgifter. Missar man fler än 
två seminarier krävs det att man skriver salstenta istället för hemtenta.  
 
Vid missat seminarium (max 2) måste studenten lämna in en restuppgift för att bli godkänd. 
Den består i att besvara fyra av de frågor (Fråga 1 och valfritt Fråga 2 eller 3) som gäller till 
seminariet. Svaren skall vara minst 500 ord långa per fråga; alltså totalt 2000 ord. Alla 
restuppgifter skall ha inkommit till seminarieläraren senast den dagen hemtentan skall vara 
inne.  
  
 
 
 
 
 
 
 



4. Examination 

Obligatoriska moment: 
 

 Seminarium: Förutom att få svar och förklaringar på frågor avser seminarierna att främja 
studenters diskussionsförmåga, speciellt i ett akademiskt sammanhang. Då denna form av 
kommunikation är en fast beståndsdel inom den akademiska världen ingår träning av just 
diskussion, debatt och kritiskt förhållningssätt i delkursens obligatoriska moment. Mer 
information om seminarier hittas ovan under 3. Undervisning. 
Deltagandet blir endast betygsatta med Godkänt eller Underkänt. 

 
 Hemtentamen: Examination av delkursen sker genom en hemtentamen och ska visa om 

studenterna har nått de lärandemålen som formulerades i delkursbeskrivningen (se 
ovan). Tentamen består av 4 essäfrågor och distribueras via Mondo. Hemtentamen 
kommer att läggas ut på Mondo på dagen av det sista seminariet kl 16:00. Den ska lämnas 
in i brevlådan vid studentexpeditionen senast den 7/5 kl 17:00.  
 
Betygskriterierna för hemtentamen delas ut tillsammans med hemtentamen. 
 
 

5. Hur undviker man plagiering?  

När du besvarar en hemtenta: 

 Hämta inte andras texter från andra digitala källor som internet, utan att ange detta. 
Tänk på att Universitetet har tillgång till verktyg för att undersöka detta. 
 

 Tänk på att plagiering även innefattar att skriva av en kurskamrat. 
 

 Det är ok att använda korta citat. I huvudsak bör dock en tentamen besvaras med egna 
ord och formuleringar. Därför bör citat hållas till ett minimum. 
 

 Om du använder citat var noga med att ange att det är ett citat. Dvs. då du använder dig 
av formuleringar från någon annan så måste detta noggrant anges och visas tydligt. 
När man använder citat räcker det INTE enbart med att ange källa, man måste även 
tydligt markera var citatet börjar och slutar så att det för läsaren inte råder någon 
tvekan om vad som är din egen text och vilken som är hämtad från en källa.    
 

 När du tydligt visat att det är ett citat så glöm inte att ange vilken källan är genom att 
ange en referens. 
 

 Tänk på att det är en stor skillnad på ett citat och ett referat. 
 

 När det gäller referat så ska man formulera redovisningen med egna ord och ange 
varifrån man hämtat idéerna. Det räcker alltså inte att ändra tempus på verben och 
flytta om ordningen på orden etc. Om du är osäker på hur man gör referat, använd 
någon av de många skrivguider som finns för studenter. 
 

 Språkverkstan är öppen för alla studenter på SU. Man kan ta med sin hemtenta dit och 
få hjälp med språk etc.  
 

 



6. Schema 

Dag Datum Tid Lokal Innehåll* Lärare 

Måndag 13/4 11-13 D9 Föreläsning1: 

Samhällsproblem och 

sociologisk teori  

(Uppsatsintroduktion 

för sociologi II)  

Tove Sohlberg
1
 

Tisdag 14/4 10.15-12 F11 Föreläsning 2: Familjen Ann-Zofie 

Duvander
2
 

Onsdag 15/4 13-15 F11 Föreläsning 3: Vräkningar Sten-Åke 

Stenberg
3
 

Fredag 17/4 10-12 

10-12 

13-15 

13-15 

F397 

F3154 

B307 

B315 

Seminariegrupp A 

Seminariegrupp B 

Seminariegrupp C 

Seminariegrupp D 

Tove 

Amir 

Tove 

Amir 

Måndag 20/4 10-12 D9 Föreläsning 4: Psykisk ohälsa Anne Denhov
4
 

Tisdag 21/4 13-15 B4 Föreläsning 5: Kriminalitet Amir Rostami
5
 

Torsdag 23/4 8-10 

8-10 

12-14 

12-14 

B413 

D397 

D307 

D397 

Seminariegrupp A 

Seminariegrupp B 

Seminariegrupp C 

Seminariegrupp D 

Tove 

Amir 

Tove 

Amir 

Fredag 24/4 10-12 F11 Föreläsning 6: Tobak/Alkohol Tove Sohlberg 

Måndag 27/4 13-15 B5 Föreläsning 7: Narkotika Josefin Månsson
6
 

Torsdag 30/4 9-11 

9-11 

12-14 

12-14 

 

D307 

D215 

B315 

D397 

 

Seminariegrupp A 

Seminariegrupp B 

Seminariegrupp C 

Seminariegrupp D 

Tove 

Amir 

Tove 

Amir 

Torsdag 30/4 16.00 Hemtentamen läggs ut på Mondo 

Torsdag 7/5 17.00 Sista tid för inlämning av hemtentamen 

 

Föreläsares hemvist: 

1. Sociologiska institutionen, Sthlms universitet 

2. Sociologiska institutionen, Sthlms universitet/Försäkringskassan 

3. Institutet för social forskning (SOFI), Sthlms universitet 

4. Institutionen för socialt arbete, Sthlms universitet/Psykiatri Södra, Stockholm 

5. Sociologiska institutionen, Sthlms universitet 

6. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Sthlms universitet 

Seminarielärare: 

Tove Sohlberg  (A,C)                          Amir Rostami (B,D)  

tove.sohlberg [at]sociology.su.se        amir.rostami [at]sociology.su.se          

 

Kursansvarig lärare, Tove Sohlberg, nås lättast och snabbast via mail.  



7. Litteratur 
 

Kurslitteraturen kommer att bestå av en kursbok (kommer att finnas tillgänglig på 
Akademibokhandeln) samt ett antal texter och artiklar som relaterar till de olika 
föreläsningarna. Några texter kommer att finnas på kursens Mondo-sida, andra kommer att 
listas med länkar under rubriken för respektive föreläsning i en reviderad upplaga av denna 
kursplan.   
 
 


