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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutionen för samhällsstudier

4SO408 Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
4SO408 Thesis, 15 credits

Huvudområde
Sociologi

Ämnesgrupp
Sociologi

Nivå
Avancerad nivå

Fördjupning
A1E

Fastställande
Fastställd 2009-07-15 
Senast reviderad 2019-09-05 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Förtydligande av 
kursmål. 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2020

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

Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande•
Svenska B och Engelska A eller motsvarande•

eller uppfylla kraven för antagning till fristående kurs efter individuell prövning.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en 
forskningsuppgift med adekvata metoder och teorier av relevans för 
teoribildningen på området och den valda problemställningen

•

Visa förmåga att göra bedömningar av eget och andras forskningsarbete med 
hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

•

Författa en vetenskaplig uppsats som ger ett bidrag till kunskapsområdet•
Offentligt försvara den egna uppsatsen•
Genomföra en opposition av en vetenskaplig uppsats•



Innehåll
Huvudmomentet är här författandet och försvarandet av en uppsats av begränsat 
omfång. Uppsatsen skall baseras på självständigt arbete och äga vetenskaplig relevans. 
Kursen rymmer också opposition på annan uppsats.

Undervisningsformer
Undervisningen består av handledning och seminarium.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Det självständiga arbetet 
examineras muntligen och skriftligen vid ett seminarium.

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

Övrigt
Kursen ingår på magisterprogrammet och masterprogrammet i sociologi samt som 
fristående kurs. 
 
Kursplanen gäller för antagna både till magister- och masterprogram samt till antagna 
som fristående kurs. 
 
Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen kan på begäran erhålla 
kursintyg.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Väljs i samråd med handledare. 
 


