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Delkursplan för uppsats, ”Social organisering”, 6 hp, HT 2016
(6 ECTS, FL)
Utbildningsnivå
Delkursen ges som del av kursen Sociologi II
Poäng
Delkursen omfattar 6 hp
Giltig fr.o.m.
Höstterminen 2015
Lärare
Amir Rostami ( amir.rostami@sociology.su.se )
Hernan Mondani ( hernan.mondani@sociology.su.se )
Delkursens upplägg och innehåll
En mindre undersökning av en avgränsad frågeställning utförs, av en eller flera
studenter, i första hand med användning av befintliga källor.
Delkursen ger övning i reflekterande och kritisk tillämpning av teori och metod på en
avgränsad problemställning och i författandet av en kortare text i social
organisationsteori.
Undervisning
Undervisningen ges i form av handledning och seminarier.
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Delkursens lärandemål
1. Kunskaper och förståelse
 Efter genomgången kurs skall studenten ha kunskap om och förståelse av
centrala källor, data och litteratur som är relevanta för den valda
frågeställningen.
2. Färdigheter och kompetenser
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna
 tillämpa social organisationsteori på en aktuell frågeställning,
 tolka och dra slutsatser om relevant empiri,
 författa en text om social organisering,
 resonera kring kvalitativa och kvantitativa analyser.
3. Värderingar och förhållningssätt
 Efter genomgången kurs skall den studerande kunna kritiskt granska
studier och presentationer av studier om organisering och relatera dem
till relevanta teoribildningar och metodproblem.
Kunskapskontroll och examination
1. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium.
2. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala där:
A=Utmärkt, B=Mycket bra, C=Bra, D=Tillfredsställande, E=Tillräckligt,
Fx=Otillräckligt, F=Helt otillräckligt. För betygssättning av uppsatsarbetet
beaktas följande dimensioner:








Uppsatsens koppling till forskningsfältet.
Metod – val av, avgränsningar, genomförande, och tolkningar av resultat.
Kritiskt förhållningssätt (grad av reflektion över studier och
presentationer av sociala processer och mekanismer inom kursens
område).
Försvar av uppsatsen samt opponering på ett annat uppsatsarbete vid
slutseminarium.
Röd tråd – hur hänger de olika avsnitten ihop?
Redogörelse av tidigare forskning.
Formalia (se häftet ”Akademiskt skrivande” som används för sociologi l).
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Principen för examinering av uppsatserna är att betyg sätts för varje dimension i tre
steg:




Bra
Godkänt (vissa brister)
Underkänt

För betyget A inte får inte några brister avseende någon dimension finnas. För betyget B
tillåts vissa brister (godkänd nivå) för en dimension. För betyget C tillåts vissa brister
(godkänd nivå) för högst tre dimensioner. För betyget D tillåts vissa brister för högst
fem dimensioner. För betyget E tillåts vissa brister för samtliga dimensioner. Underkänt
för en dimension leder till betyget FX. Underkänt för flera dimensioner leder till betyget
F.
Studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå ytterligare prov så länge
kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på
inlämnad rapport får inte lämna in ny rapport för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på inlämnade rapporter två gånger av en
examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på
rapporten. Framställan härom ska göras till studierektor. Studerande kan begära att
examination enligt denna delkursplan genomförs högst tre terminer efter det att den
upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor.
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Schema för uppsatsmomentet av ”Social organisering” HT 2016
Momentansvariga: Amir Rostami, Hernan Mondani
E-mail: amir.rostami@sociology.su.se, hernan.mondani@sociology.su.se
Datum

Tid

Moment

Var/Hur

Torsdag 8/12

kl. 13-14

Introduktion

B900

Senast måndagen
12/12 (men gärna
tidigare)

kl. 12

Kontakta handledare och meddela
skriftligen ämnesval. Försök att
formulera så mycket som möjligt kring
forskningsfråga, data och metod

e-post

Torsdag 15/12

kl. 12

Maila PM till handledare

e-post

Enligt
gruppindelning

Enligt
gruppindelning

Handledningsmöte

B800/B900

Torsdag 5/1

kl. 9

Inlämning av uppsats till handledare

e-post

Onsdag 11/1

kl. 9

Inlämning av slutlig uppsats till Amir
och Hernan

e-post

Fredag 13/1

kl. 14-17

Uppsatsseminarium med opponering

B800

