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Sociologiska institutionen 
 
Kursplan 
VT 2020 
 
Makrosociologi 
Samhället ur sociologiskt perspektiv: Från modernitet till globalisering  
 
Utbildningsnivå 
Kursen ges på grundnivå.  
 
Poäng 
Kursen omfattar 7,5 hp. 
 
Kurskod 
bestäms centralt 
 
Giltig fr.o.m 
2019 - 
 
Ansvarig lärare 
Kursansvarig: Prof. Vanessa Barker 
Föreläsare: Livia Oláh 
Seminarieledare: Anni Erlandsson och Max Thaning  
 
Kursens upplägg 
Kursens studietakt är 7,5 poäng på fem veckor indelat på 7 föreläsningar och 4 obligatoriska 
seminarier. Deltagarna träffas ca två-tre gånger per vecka.  
 
Kursens innehåll 
Kursen introducerar det mångfacetterade fält som utgör det sociologiska studiet av samhället. I fokus 
står studier av storskaliga sociala strukturer och långsiktiga förändringsprocesser, som därmed ökar 
studentens förståelse av vardagslivets institutionella inramning, igår och idag. Det moderna 
samhällets ekonomiska, sociokulturella och politiska utveckling analyseras från den industriella 
revolutionen till dagens globaliserade värld. Globala frågor om internationell samverkan, social, 
demografisk och ekologisk hållbarhet analyseras ur ett sociologiskt perspektiv. Ett relaterat tema 
inom sociologi är sammanhållning och konflikt. Frågor om hur samhällen hålls samman och hur 
konflikter mellan samhällsgrupper uppstår och hanteras är ständigt aktuella. Ett fjärde centralt tema 
inom sociologi är social skiktning. Social skiktning handlar om fördelning av materiella tillgångar men 
kan också handla om andra maktresurser. Under kursen introduceras social skiktning utifrån klass, 
kön, etnicitet och intersektionalitet i en svensk kontext men också utifrån ett globalt perspektiv.  
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Förväntade studieresultat 

 Ha kännedom om klassiska och moderna sociologiska teorier och begrepp.  

 Kunna redogöra för olika teorier om samhällsutveckling  

 Kunna redogöra för och förklara sociologiska frågor i relation till globalisering, miljöfrågor 
och befolkning, social sammanhållning och konflikt samt social stratifiering och ojämlikhet. 

 Kunna använda sociologiska begrepp och teorier för att på ett grundläggande sätt analysera 
aktuella samhällsfrågor 

 
Undervisning 
Undervisningen ges i form av 7 föreläsningar och 4 seminarier.  
 
Litteratur 
Anthony Giddens och Philip W. Sutton (2014). Sociologi. Femte svenska upplagan. Lund: 
Studentlitteratur.  
Ytterligare läsning publiceras på Athena 
 
Examination 
Kursen examineras genom seminarium, halvtidsdiagnos, och hemtentamen.  

 
Seminarier:  
Seminarierna är till för att befrämja förståelsen av litteraturen genom att fördjupa diskussionen av 
vissa aspekter av teorierna som kursen handlar om, hur de kan tillämpas och vad som skiljer dem åt 
respektive förenar dem. Avsikten är att du ska utnyttja dessa tillfällen för att ventilera din egen 
läsning av litteraturen genom diskussion och utbyte av olika tolkningar och synpunkter. 
För att seminarierna ska bli givande och intressanta är det därför mycket viktigt att du i förväg läst 
litteraturen. Din egen förberedelse inför och ditt engagemang under seminarierna är helt avgörande 
för diskussionernas innehåll och kvalitet. Studenterna diskuterar i mindre grupper och sedan blir det 
gruppdiskussion. 
 
Obligatorisk närvaro vid varje seminarium; särskild skriftlig inlämning vid frånvaro. Den som missat 
något seminarium kan lämna in kompletterande diskussionsuppgifter på Athena för att få slutbetyg 
för kursen. 

Halvtidsdiagnos: 7 februari på seminarium.  
Diagnos är ett verktyg för studenternas självbedömning. Studenterna kommer att skriva korta svar på 
frågor om definition, identifiering och förklaringar baserade på kursmaterial, föreläsningar, 
seminarier och lärobok. På seminariet kommer studenterna att utvärdera sina egna svar för att mäta 
sin inlärningsnivå. 
 
Den som missat Halvtidsdiagnosen kan lämna in kompletterande frågor på Athena för att få slutbetyg 
för kursen. 
 
Hemtenta: publicerad på Athena, 12 februari och inlämning på Studentexpedition och Athena, 19 
februari.  
Hemtentan måste lämnas in vid angivet datum och klockslag. Mindre förseningar pga legitima 
förhinder kan komma att accepteras: Hör av er så snart som möjligt till kursansvarig om det blir 
aktuellt. Vänligen observera att detta innebär automatisk plagieringskontroll. Betyg meddelas via 
LADOK. 
 
Betygssättningen utgår från i vilken grad den inlämnande texten visar kunskaper om och förståelse 
av de teorier och begrepp som tas upp i kursen, förmåga att jämföra dessa på ett sakligt och 
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konstruktivt sätt, samt förmåga att förhålla sig till deras tillämpning på olika problemområden. För 
ett bra betyg krävs utförliga svar som demonstrerar nyanserad kunskap och avancerad förståelse av 
den art som odlas vid seminarierna. Sidreferenser krävs vid direkta citat, och rekommenderas vid 
sammanfattningar.  
 

 

Betygskriterium och 
Bedömning 

Bra 

(3 poäng)  

 

Godkänt 

(2 poäng)  

 

Underkänt  

(1 poäng)  

 

Total 

Redogörelse av 
begrepp och 
antaganden 
 

Utförlig 
redogörelse 
av begrepp, 
teorier och 
antaganden 

Tydlig 
redogörelse av 
begrepp, teorier 
och antaganden 

Oklar 
redogörelse, 
centrala 
aspekter saknas 

 

Jämförelse av begrepp  

 

Klar, utförlig 
och 
analyserande 
jämförelse  

Tydligt försök 
att ange 
skillnader och 
likheter mellan 
begrepp  

Oklar 
jämförelse, 
centrala 
jämförelse- 
punkter saknas  

 

Tillämpning av 
begrepp  

Övertygande 
och 
självständig 
användning av 
begrepp 
 

Relevant och 
tydlig 
användning av 
begrepp  

 

Användning av 
irrelevanta 
begrepp, otydlig 
applicering  

 

 

Använd kursmaterialet  
(föreläsningar, 
seminarier, lärobok) 

integrerar 
detaljer om 
kursmaterialet 
 
 

referenser till 
kursmaterial 

inga referenser 
till kursmaterial 

 

 
A = Utmärkt  12 poäng 
B = Mycket bra  11 poäng 
C = Bra  10 poäng 
D = Tillfredsställande   9 poäng 
E = Tillräckligt  8 poäng 
Fx = Otillräckligt  6 poäng 
F = Helt otillräckligt   5 poäng eller lägre  

 
Omtenta:  
Studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå ytterligare examination så länge kursen 
ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad 
examination för högre betyg. 
 
Omtenta publiceras på Athena 6 april och inlämning på Studentexpedition och Athena 14 april.  
 
Studerande som fått betyget Fx eller F två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan 
examinator utses för att bestämma betyg. Framställan härom ska göras till studierektor. 
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Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter 
det att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor.  
 
Studie- och språkverkstaden:  
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studie-och-språkverkstaden 
 
Resursstudenter: 
Kontakta Maria Lind (maria.lind@sociology.su.se) angående dokumentation och hjälp 
 

Plagiering:  
Plagiering i bemärkelsen fusk betraktas vid Stockholms universitet som allvarligt och Sociologiska 
institutionen anmäler alla misstankar om plagiering till disciplinnämnden. Om du befinns skyldig kan 
du stängas av från alla dina studier vid Stockholms universitet. Vi har haft problem med plagiering 
tidigare terminer och anmält ett flertal studenter till disciplinnämnden. Samtliga dessa har funnits 
skyldiga och stängts av från sina studier vid universitetet. Ta därför denna varning på allvar – plagiera 

inte. 
 

https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studie-och-språkverkstaden
mailto:maria.lind@sociology.su.se
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Schema 
 

Dag  Datum Tid Lokal Undervisningsform  Innehåll och läsanvisningar  
Måndag 20 jan 9-12 Hörsal 10 

 

Föreläsning Sociological Imagination 
Giddens & Sutton: kap. 1, s 27-49 
Giddens & Sutton: kap. 2 på Athena  

Onsdag 22 jan 14-16 Hörsal 6 
 

Föreläsning Social sammanhållning och social 
konflikt 
Giddens & Sutton: kap. 2, s 51-81 

Fredag 24 jan 9-11  Seminarium G1 MT 

  9-11  Seminarium G2 AE 

  12-14  Seminarium G3 MT 

  12-14  Seminarium G4 AE 

  14-16  Seminarium G5 MT 

  15-17  Seminarium G6 AE 

Tisdag 28 jan 13-15 Hörsal 10 
 

Föreläsning Social organisation: från byråkrati till 
nätverk 
Giddens & Sutton: s 538-558 

Torsdag 30 jan 13-15 Hörsal 2 
 

Föreläsning Globalisering och hållbarhet (LO) 
Demografi, kap. 1, s. 15-38 på Athena 
Giddens & Sutton: s 238-244;  
Giddens & Sutton: kap. 4, s 109-142 

Fredag 31 jan 8-10  Seminarium G1 MT 

  9-11  Seminarium G2 AE 

  10-12  Seminarium G3 MT 

  12-14  Seminarium G4 AE 

  13-15  Seminarium G5 MT 

  14-16  Seminarium G6 AE 

Onsdag 5 feb 8-10 Hörsal 2 Föreläsning 
 

Globalisering och Migration  
Giddens & Sutton: s. 452-455 
Giddens & Sutton: kap. 14, s. 435-451 

Onsdag 5 feb 10-12 Hörsal 2 Föreläsning  Akademiskt skrivande 

Fredag 7 feb 8-10  Diagnos G1 MT 

  9-11  Diagnos G2 AE 

  10-12  Diagnos G3 MT 

  12-14  Diagnos G4 AE 

  13-15  Diagnos G5 MT 

  14-16  Diagnos G6 AE 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri16X065X40Z06Q6Z46g6Y00y6066Y30603gQY6Q55764560Y96657656455Q636XY7.html
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Schema forsatt 

 

Måndag 10 feb 13-15 G-salen 
 

Föreläsning Social skiktning och Olikhet 
Klass, kön, etnicitet, och sexualitet 
Giddens & Sutton: kap. 10, s. 307-333 
Giddens & Sutton: kap. 11, s. 335-363 
Social Stratification på Athena 

Tisdag 11 feb 10-12 G-salen 
 

Föreläsning Social förändring och Sociala 
rörelser: klimatförändringar 
Giddens & Sutton: kap. 20, s 637-684 
Giddens & Sutton: kap. 4, s. 109-142 

Onsdag 12 feb 8-10  Seminarium G1 MT 

  9-11  Seminarium G2 AE 

  10-12  Seminarium G3 MT 

  11-13  Seminarium G4 AE 

  13-15  Seminarium G5 MT 

  14-16  Seminarium G6 AE 

    Hemtenta Hemtenta publicerad på Athena kl 16 

Onsdag 19 feb  Kl 17  Hemtenta  Hemtenta lämnas in på 
Student Expeditionen och Athena  

 

 


