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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutionen för statsvetenskap

5SK30E Självständigt arbete - masteruppsats, 30 högskolepoäng
5SK30E Master Thesis (two-year exam), 30 credits

Huvudområde
Statsvetenskap

Ämnesgrupp
Statsvetenskap

Nivå
Avancerad nivå

Fördjupning
A2E

Fastställande
Fastställd 2015-10-28 
Senast reviderad 2021-01-27 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Ingen revidering 
gjord senaste tre åren, nya standardformuleringar ersätter de gamla. 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2021

Förkunskaper
Minst 30hp på avancerad nivå inom statsvetenskap, samt minst 15hp metodkurser på 
avancerad nivå, eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

Självständigt formulera ett relevant statsvetenskapligt forskningsproblem som 
bidrar till kunskapsutveckling

•

Samla in, bearbeta och analysera ett empiriskt och teoretiskt material•
Visa fördjupad förmåga att kritiskt granska, värdera och ge konstruktiv kritik på 
andras examensarbeten

•

Visa fördjupad förmåga att självständigt och kreativt kunna genomföra ett 
vetenskapligt arbete.

•

Visa mycket god förmåga att både muntligt och skriftligt kunna redogöra för 
argument och slutsatser i dialog med lärare och andra studenter.

•

Visa färdighet att kunna delta i ett forskningssammanhang eller annan 
kvalificerad verksamhet.

•



Innehåll
Kursen innebär att den studerande utformar och genomför en självständig vetenskaplig 
undersökning. Den studerande ska identifiera ett relevant forskningsproblem, välja ut 
metoder, samt samla in, bearbeta och analysera teoretiskt och empiriskt material. 
Resultaten ska presenteras i skriftlig form. Uppsatsarbetet genomförs i samarbete med 
handledare som utses av institutionen.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självstudier och seminarier. 
Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Den studerande formulerar i ett tidigt skede 
tankar kring sitt forskningsproblem i en uppsatsplan. I undervisningen ingår också tid 
för enskilda samtal eller gruppsamtal med handledaren. Den färdiga uppsatsen granskas 
och diskuteras vid ett särskilt seminarium.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där 
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att 
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används 
endast då den studerande tillåts komplettera sin examination. 
 
För studerande som ej blivit godkänd (dvs. erhållit betyget F) vid ordinarie provtillfälle 
anordnas förnyad prövning i nära anslutning till ordinarie prov. 
 
Examinationen består av att vid ett seminarium dels opponera på en annan studerandes 
självständiga arbete, dels att försvara det egna arbetet. För betyget godkänd (E) krävs 
att samtliga examinationsuppgifter och lärandemål är uppnådda. Betygskriterier för AF-
skalan kommuniceras till den studerande via särskilt dokument. 
 
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 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 5SK540.

Övrigt
De studerande informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Litteratur väljs i samråd med handledare, 
 


