Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCN04, Sociologi: Moderna klassiker, 15 högskolepoäng
Sociology: Modern Classics, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2011-12-08 att
gälla från och med 2012-01-19, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs inom huvudområdet sociologi.
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisning på engelska förekommer.
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten
• självständigt kunna identifiera och analysera sociala processer utifrån
socialantropologiska och sociologiska teorier
• kunna göra komparativa analyser, kunskapsöversikter och identifiera nytt
kunskapsbehov
• kunna kritiskt granska, utvärdera och diskutera teoretiska perspektiv,
metodologiska frågor och forskningsresultat
• kunna värdera och självständigt följa den teoretiska och metodologiska
utvecklingen i ämnet
• ha grundläggande kunskaper om vetenskaplig kommunikation, kunna bevaka
kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och behärska referenshantering

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i socialantropologisk och sociologisk
teoribildning med fokus på moderna klassiker inom de båda disciplinerna.
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Kurslitteraturen speglar dessa och är ämnade att inspirera kursdeltagarnas teoretiska
och analytiska förhållning till såväl skilda samhällsfenomen som teoribildningar.
Kursen behandlar modern sociologisk och socialantropologisk teoribildning. I kursen
ges insikt och orientering om moderna samhällsvetenskapliga strömningar som
avspeglar sig i tongivande diskussioner inom respektive discipliner. Fokus ligger på
texter som belyser globalisering, språkets betydelse, fenomenologi, identitet och
historieskrivning. Kurslitteraturen är vald med avseende att behandla texter som varit
teoriutvecklande och som stimulerat senare års forskning.
En del av litteraturen visar därför hur forskare argumenterar mot varandra. För
identifiering av centrala aspekter och för att uppmuntra till kritiska reflektioner ingår
som obligatoriska övningar i problemformulering, samt ett självständigt arbete som
diskuteras på seminarier.
Kursdeltagarna kan i viss mån välja litteratur bland verken i litteraturlistan;
litteraturomfånget medger att man väljer bort 2 böcker.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, handledning, seminarier och övningar.
Obligatoriska moment kan förekomma.

Kursens examination
Examination sker genom skriftligt eller muntligt prov. För studerande som inte blivit
godkänd vid ordinarie prov erbjuds ytterligare provtillfälle i samråd med kursansvarig
lärare samt en uppsamlingstentamen vid ett senare tillfälle.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid flera examinationsmoment sker sammanläggning av de olika momenten.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 150 högskolepoäng inklusive kandidatuppsats i
sociologi/motsvarande.
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Övrigt
Kuren motsvarar kursen SOCN11 Sociologi: Moderna klassiker 15 hp. Kursen kan inte
ingå i examen med SANN13 Socialantropologi: Moderna Klassiker 15 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SOCN04, Sociologi: Moderna klassiker
Gäller från V12
1101 Moderna klassiker, seminarium 1, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1102 Moderna klassiker, seminarium 2, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1103 Examination: Moderna klassiker, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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