Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCB21, Sociologi: Vetenskapsteori, 7,5 högskolepoäng
Sociology: Theory of Science, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2011-03-04 att
gälla från och med 2011-03-04, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom kandidatprogram i samhällsplanering ' urban och
regional utveckling. Kursen ges termin 4.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap om:
• vetenskapsteoretiska problem i relation till samhällsvetenskaplig begreppsbildning
och metodologi samt kunna diskutera och redogöra för dessa
• den vetenskapsteoretiska idétraditionen inom samhällsvetenskapen och redogöra
för denna
• hur man gör en kritisk analys av samhällsplaneringens vetenskapsteoretiska
grundförutsättningar

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering i kunskaps- och vetenskapsteori
och avser att ge studenterna förutsättningar att kunna diskutera och kommunicera
över ämnesgränser och vetenskapstraditioner.
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Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Kursens examination
Examination sker genom skriftliga och muntliga prov i form av hemtentamen,
inlämningsuppgifter, två obligatoriska seminarier och grupparbete.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och om
nödvändigt ett uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två
ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänt krävs att studenten fullgör samtliga examinationsmoment och
uppfyller de lärandemål som anges för kursen. För betyget väl godkänt krävs
dessutom att studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytisk
förmåga.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller
Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)
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Prov/moment för kursen SOCB21, Sociologi: Vetenskapsteori
Gäller från V11
1101 Sociologi: Vetenskapsteori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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