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KURSPLAN
Socioanalys av utbildning och migration, 7,5 hp
(Socioanalysis of Education and Migration) 7,5 ECTS
Kursen ingår i forskarutbildningen i utbildningssociologi och är öppen för
forskarstuderande inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.
Kursplanen gäller från och med 2019-01-30
Mål
Ett socioanalytiskt angreppssätt omfattar en kontextualisering av de
sociologiska, geografiska och historiskt givna villkoren för individens
levnadsbana. Med inriktning mot Utbildning och migration syftar således
kursen att socioanalytiskt fördjupa migranters levnadsbana, där villkoren för
såväl emigrationen som immigration och utbildningens betydelse utgör fokus.
Efter genomgången kurs ska den forskarstuderande kunna:
 diskutera socioanalys inom sociologin
 använda socioanalys i studier av utbildning och migration,
 relatera och värdera metoden i förhållande till andra kvalitativa metoder

Innehåll
Kursens innehåll byggs upp på den litteratur som tillämpar socioanalytiska
angreppssätt och tar dessutom utgångspunkt i studenternas avhandlingsarbeten.
Genomförande
Kursens genomförande bygger på litteraturseminarier där lärare tillsammans
med studenterna diskuterar och problematiserar kursens litteratur i relation till
pågående avhandlingsarbeten. Inom seminarierna kan kortare
föresläsningsinslag förekomma. Ambitionen är även att erbjuda
undervisningstillfällen med inbjudna internationella forskare. Seminarieschema
skickas ut i förväg.

Examination
Kursen avslutas med en skriftlig examination. Betygen Godkänd eller
Underkänd tillämpas.
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