Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av forskarutbildningsutskottet vid Fakulteten för humaniora och
samhällsvetenskap 2014-03-11 och gäller från vt 2014 vid Karlstads universitet.
Forskarutbildningsämne
Sociologi
Kursnamn
Organisering, interaktion och samhälle.

Organizing, interaction and society.

Högskolepoäng
7,5 hp
Utbildningsnivå
Forskarutbildningsnivå
Undervisningsspråk
Svenska
Målgrupp och behörighetskrav
Kursen vänder sig till forskarstuderande. Behöriga att delta i kursen är antagna
forskarstuderande i samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskapliga ämnen.
Kursens mål
Efter genomgången kurs skall doktoranden kunna
− Visa hur de teoretiska perspektiven från Simmel och efterföljare (Nedelmann, Scott) kan
användas för att analysera olika typer av organisering
− Identifiera och förklara hur Whyte, Kanter och Jackall kan användas för att analysera
informell organisering i olika typer av organisationer.
− Applicera kursens teoretiska perspektiv på ett eget valt ”case”
− Kritiskt värdera hur kursens teoretiska utgångspunkter kan vidareutvecklas/ifrågasättas i
syfte att hitta relevanta redskap för att studera organisering i olika situationer
Kursens huvudsakliga innehåll
I kursen presenteras till att börja med ett simmelskt perspektiv på organisering. I syfte att göra
empiriska anknytningar till de teoretiska utgångspunkterna tas tre centrala sociologiska
fältstudier upp: Whytes Street Corner Society, Moss Kanters Men and Women of the
Corporation och Jackalls Moral Maze. The world of corporate managers. Poängen är att visa
hur Simmel kan användas inom olika empiriska fält. Det är sedan meningen att kursdeltagarna
ska hitta egna empiriska fält eller exempel (till exempel utifrån deras eget
avhandlingsskrivande) där de kan använda den sociologiska organiseringsteori vi diskuterar
fram på kursen.

Kurslitteraturlista och övriga läromedel
Se separat dokument. Nästa sida.
Examination
Aktivt deltagande vid kurstillfällena. Skriftlig examinationsuppgift som också redovisas
muntligt och diskuteras i seminarieform.
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Denna skall vara vägledande för utveckling och planering av kommande kurser.
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