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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:
l
l
l

Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande
Svenska 3/B och Engelska 5/A eller motsvarande
30 hp på avancerad nivå i sociologi eller motsvarande

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

l

kritiskt reflektera över och jämföra de institutionella perspektivens begränsningar
och möjligheter i tillämpad forskning
tillämpa begrepp och centrala teoretiska idéer på ett specifikt forskningsområde
inom institutionella perspektiv
genomföra en kritisk analys av ett valt forskningsområde inom institutionella
perspektiv

Innehåll
Kursen behandlar det intellektuella arvet från institutionell organisationsteori och hur
institutionella perspektiv utvecklats och förändrats över tid. Fokus riktas mot
grundläggande idéer, centrala begrepp och empiriska tillämpningar. Kursen belyser
också den tidiga institutionella teorins utmaningar och begränsningar som har bidragit till
dess utveckling inom sociologisk organisationsforskning. Teoretiska idéer och empiriska
studier under utveckling inom institutionella perspektiv diskuteras.

Undervisningsformer
Undervisning består av föreläsningar och seminarier.

Examination

också den tidiga institutionella teorins utmaningar och begränsningar som har bidragit till
dess utveckling inom sociologisk organisationsforskning. Teoretiska idéer och empiriska
studier under utveckling inom institutionella perspektiv diskuteras.

Undervisningsformer
Undervisning består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom deltagande i fyra seminarier samt en skriftlig
inlämningsuppgift.
För betyget Godkänd krävs att kursens mål är uppfyllda. För betyget Väl godkänd på
hela kursen krävs att den skriftliga inlämningsuppgiften bedömts med betyget Väl
godkänd.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärderingen genomförs anonymt.
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