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Kursens innehåll

Kursens syfte är att ge en orientering om modern sociologisk teori samt en fördjupad kunskap om vissa
utvalda teoretiker och/eller riktningar inom sociologin. Med "modern sociologisk teori" avses perioden efter
funktionalismens sammanbrott omkring 1960 och fram till 1990-talet. Från mitten av 1990-talet och fram till
idag har sociologin utvecklats i en mängd olika riktningar och bilden av sociologin framstår idag som mer
splittrad än tidigare. Det finns inte längre ett identifierbart antal sociologer som dominerar den teoretiska
diskussionen inom ämnet. Till de mer framträdande teoretikerna under perioden 1960-1995 hör Pierre
Bourdieu, Michel Foucault, Anthony Giddens, Erving Goffman och Jürgen Habermas. Listan är helt manlig
och speglar den hittillsvarande manliga dominansen inom sociologin. Denna dominans har dock utmanats på
bred front av feminismen, som under de senaste decennierna har gett starka impulser till en förändring av
sociologin. Andra viktiga riktningar inom sociologin under 80- och 90-talen är postmodernismen och
"rational choice". Av dessa har framförallt den första spelat en viktig roll även inom feminismen.
Förväntade studieresultat

Kunskaper och förståelse
Efter genomgången kurs ska den studerande:
- ha kännedom om huvudlinjerna i den moderna sociologins utveckling,
- kunna förstå innebörden i centrala begrepp och teorier i modern sociologi,
- kunna förstå likheter och skillnader mellan företrädare för den moderna sociologin,
- veta hur den moderna sociologin påverkas av den klassiska.
Färdigheter och kompetenser
Efter genomgången kurs ska den studerande:
- kunna använda relevanta delar av den moderna sociologin i egna analyser av sociala fenomen,
- kunna analysera innehållet i centrala texter av moderna sociologer på ett klart, välformulerat och
välargumenterat sätt.
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Värderingar och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- förhålla sig kritisk till den moderna sociologiska teorin; dess förtjänster och brister.
Undervisning

Undervisningen ges i form av kortare föreläsningar i kombination med seminarier om texterna i den
obligatoriska kurslitteraturen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras muntligt genom redogörelse för kurslitteraturen och aktivt deltagande vid
undervisningstillfällen. Kursen examineras även skriftlig genom inlämningsuppgifter före varje
undervisningstillfälle och genom en kortare uppsats som lämnas in ca en vecka efter avslutad kurs.
Närvaro vid undervisningstillfällena är obligatorisk. Vid frånvaro lämnas skriftlig komplettering för vad
föreläsningen har tagit upp, senast en vecka efter avslutad kurs.
Om kurspappret och eventuella kompletteringar inte lämnas in i tid ges omtentatillfälle nästkommande termin
eller i samband med inlämning vid nästa kurstillfälle.
b.Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro.
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
c. Studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå ytterligare examination så länge kursen ges för
att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre
betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator
utses för att bestämma betyg. Framställan härom ska göras till studierektor.
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den
upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor.
Plagiat, fusk och otillåtet samarbete
Som en del i ditt ansvar som student ingår att känna till de regler som finns för examination. Utförlig
information finns både på institutionens och Stockholms universitets hemsida www.su.se/regelboken Lärare
är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir
alltid ett disciplinärende och kan leda till avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan
ordagrant skriva av en text (gäller även enstaka meningar) utan att ange källan. Detta gäller även texter du
själv skrivit tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna hjälpmedel, som
mobiltelefon, på prov. Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men när det
kommer till examinationsuppgifter måste du vara noggrann med att arbeta själv (om inte annat tydligt anges)
för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet samarbete.
Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den
upphört att gälla. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar.
Begränsningar

Till kursen kan inte antas den som har godkänt resultat på kursen SO7020 Modern sociologisk teori 7,5 hp.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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