
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kursplan för forskarutbildningen 

 
 

1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  HUUV005 
2. Kursens namn 

English titel 
Modern och postmodern samhällsteori, del II 
Modern and postmodern social theory; part II 

3. Högskolepoäng 7,5hp 
4. Beslutsuppgifter Fastställd 2016-01-20 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna.  

5. Ändringsuppgifter  
 
 

2. Allmänna uppgifter 
1. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kurs inom forskarutbildningen i utbildningsvetenskap vid 
Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds Universitet. 
Förutsätter att doktoranden examinerats och godkänts  
på  HUUV001. 

2. Undervisningsspråk Svenska 
 
 

3. Lärandemål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska doktoranden 
1. Kunskap och 

förståelse 
- kunna både på en övergripande och på en fördjupad nivå 
med hänsyn till specifika teman redogöra för moderna och 
postmoderna samhällsteorier samt kunna bedöma deras 
relevans och aktualitet i förhållande till valda teman 
 

2. Färdighet och 
förmåga 

- kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera, jämföra 
och tillämpa centrala teorier med hänsyn till olika relevanta 
problemområden 
- kunna på en avancerad nivå framställa moderna och 
postmoderna samhällsteoretiska diskussioner i skrift 
- kunna relatera de moderna och postmoderna samhällsteorier 
som kursen behandlar till diskussioner inom den egna 
disciplinen 
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3. Värderingsförmåga 
och förhållningssätt 

– självständigt och kritiskt kunna värdera och problematisera 
olika teoretiska och begreppsliga perspektiv inom modern och 
postmodern teoribildning. 
 

 
 
 
 
 

4. Kursinnehåll 
 
Kursen behandlar modern och postmodern samhällsteori med hänsyn till olika 
relevanta teman.  Under kursens gång författar doktoranden ett självständigt paper.  
Texten skall vara kvalificerad i termer av kritisk förmåga, reflektion och 
självständighet med hänsyn till modern och postmodern samhällsteori. Texten kan 
men måste inte relatera till doktorandens avhandlingstema.  
 

5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier 
Seminarierna är obligatoriska. 
 
 

2. Examinationsformer Kursen examineras:  
– genom ett självständigt paper som doktoranden författar 
och som presenteras på ett seminarium  
 
 
 
 

 
 

 
 

6. Betyg 
1. Betygsskala Godkänd och Underkänd 
2.  Grund för betyg på 

hel kurs 
 

3.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
7 Litteratur; se separat dokument 

 


