Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCN03, Sociologi: Klassisk och modern teori, 15
högskolepoäng
Sociology: Classical and Contemporary Theory, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2011-11-17 att
gälla från och med 2012-01-19, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen kan ingå i en magister- eller masterexamen med sociologi som huvudområde.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

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

Kursens mål
Efter genomgången ska den studerande självständigt kunna
• identifiera och argumentera för vad som är centrala frågor inom sociologin,
• identifiera och formulera generella sociologiska frågeställningar tillämpa mer
avancerad kvalitativ och kvantitativ metod,
• redogöra för kvalificerade synpunkter och delta i ämnesrelevanta diskussioner,
både inom och utom universitetet,
• visa insikt om sociologins möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället,
• medverka i utveckling och förändring inom ämnesområdet,
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling,
• tillämpa sin kunskap i vetenskaplig kommunikation och identifiera
kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

Kursens innehåll
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Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av klassisk och modern sociologisk
teori. Stor vikt läggs vid läsningen av originaltexter, samt vid jämförelsen av olika
sociologiska begrepp och teoribildningar. Vidare eftersträvas att visa på sociologiska
teoriers relevans för förståelsen av de övergripande förändringsprocesser som
kännetecknar moderna samhällen.

Kursens genomförande
Undervisningen består av lektioner, gruppdiskussioner, handledning och seminarier.
Gruppdiskussioner och seminarier är obligatoriska.

Kursens examination
Prov anordnas vid slutet av kursen och är skriftligt. Prov kan även förekomma inom
ramen för undervisningen. Nytt prov anordnas inom en månad från ordinarie
provtillfälle. Ytterligare ett examinationstillfälle anordnas i slutet av terminen
Studenten äger rätt att deltaga i prov som anordnas under följande terminer, men då
på terminen gällande kursfordringar.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. 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.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 150 högskolepoäng inklusive kandidatuppsats i sociologi
eller motsvarande.

Övrigt
Kursen ersätter Sociologi: Klassisk och modern teori.
Kursen är fastställd av sociologiska institutionens styrelse 2011-12-08.
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Prov/moment för kursen SOCN03, Sociologi: Klassisk och modern teori
Gäller från V12
1101 Klassisk och modern teori, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

