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Dnr
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Kursens benämning

”Tolkande sociologi”: interaktionism, social fenomenologi
och etnometodologi

Engelsk benämning

“Interpretative Sociology”: interactionism, social
phenomenology and ethnomethodology

Ämne

Sociologi

Högskolepoäng/
ECTS-poäng

7.5 hp

Beslutande organ

Dekanen för fakulteten för samhällsvetenskap

Beslutsdatum

2014-05-21

Kursplanens
giltighet

Från och med beslutsdatum

Kursens inplacering i Utbildning på forskarnivå
utbildningssystemet
Nivå

Forskarnivå

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande ska vara
antagen till studier på forskarnivå.

Undervisningsspråk

Svenska

Förväntade
läranderesultat

Efter slutförd kurs förväntas studenten visa förmåga att:
•
•
•
•

Förstå grundläggande kunskapsteoretiska skillnader
mellan interaktionism, social fenomenologi och
etnometodologi
Kunna diskutera hur centrala teoretiska begrepp i ovan
nämnda skolbildningar definierats
Visa utvecklad förmåga att reflektera över och jämföra
centrala begrepp i dessa olika skolbildningar
Reflektera över vilka konsekvenser dessa teoretiskta
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•

Innehåll

perspektiv har för empirisk tillämpning och tolkning
Visa utvecklad förmåga att självständigt planera för
samt leda en initierad vetenskaplig diskussion med
utgångspunkt från klassiska texter i ovan nämnda
teoretiska perspektiv och i relation till aktuell
vetenskaplig diskussion om dem.

Kursen behandlar klassiska vetenskapliga texter i
interaktionism, social fenomenologi samt etnometodologi,
men även aktuella diskussioner om likheter och skillnader
mellan dessa skolbildningar.
Vikt läggs vid reflektion över de ovan nämnda
skolbildningarnas kunskapsteoretiska grunder, centrala
begrepp och metodologiska utgångspunkter, överväganden
och konsekvenser.
Särskilt vikt läggs vid diskussion om skillnader och
likheter mellan skolbildningarna.

Undervisningsformer Seminarier. På kursen betonas studentaktiva arbetsformer.
Deltagande i examinerande seminarier är obligatoriskt.
Examinationsformer

Kursen examineras genom såväl muntliga som skriftliga
uppgifter i anslutning till seminarierna. De skriftliga
examinationsuppgifterna fokuserar på jämförelser mellan
olika teoretiska perspektiv i tolkande sociologi.
Muntliga examinationer avser aktivt deltagande vid
diskussionsseminarier, samt seminarieledning vid ett
kurstillfälle.
Vid betygssättning vägs de olika examinerande momenten
samman för kursbetyg.

Betygssättning

Vid betygssättning används betygen Godkänd eller
Underkänd.

Överlappning

Ingen överlappning.

Kursbevis

Godkänt resultat på kursen rapporteras in i LADOK.

Övrigt

Studerande anmäler sig till kursen efter samråd med sin
handledare och examinator.

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur
George Herbert Mead (1969) On Social Psychology.
Selected Papers. Edited and with an Introduction by
Anselm Strauss. Chicago: The University of Chicago
Press. (Introduction, Part II: The Nature of Scientific
Knowledge, Part V-VII Mind, Self, Society)
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Alfred Schutz (1973) On Phenomenology and Social
Relations. Selected Writings. Edited and with an
Introduction by Helmut R. Wagner. Chicago: The
University of Chicago Press.
Harold Garfinkel (2006) Seeing Sociologically. The
Routine Grounds of Social Action . Edited and
Introduced by Anne Warfield Rawls. London:
Paradigm Publishers.
Erving Goffman (2005) Interaction Ritual: essays in
the face-to-face behavior. With a new introduction by
Joel Best. New Brunswick, N.J: Aldine Transaction.
Lonnie Athens (2007) Radical Interactionism. Going
beyond Mead. Journal of the Theory of Social
Behavior 37 (2):137-165.
Lonnie Athens (2009)The Roots of Radical
Interactionism. Journal of the Theory of Social
Behavior 39(4): 387-414.
Thomas Eberle (2012) Phenomenological Life World
Analysis and Ethnomethodology’s Program. Human
Studies 35: 279-304.
Christian Etzrodt (2008) The Foundations of
Interpretative Sociology: A Critical View of the
Attempts of George H. Mead and Alfred Schutz.
Human Studies 31: 157-177.
Emirbayer, M. & D.W. Maynard (2010) “Pragmatism
and Ethnomethodology”, Qualitative Sociology
34:221-261.
Gregory W.H. Smith (2006) Enacted Others:
Specifying Goffman’s Phenomenological Omissions
and Sociological Accomplishments. Human Studies
28: 397-415.
Litteraturlistan kompletteras med valfri litteratur
individuellt i samråd med kursansvarig för
slutexamination.

3 (3)

