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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-19 och
senast reviderad 2016-03-08 av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2016-03-08, vårterminen 2016.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Inplacering

Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå. Kursen ges som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Europaprogrammet (S1EUR) och 2)
Europaprogrammet (SEURM)
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav och
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 75 högskolepoäng i sociologi, varav minst 30
högskolepoäng skall utgöras av kärnkurser, minst 30 högskolepoäng av
fördjupningskurser i sociologi och minst 15 högskolepoäng av metodkurs, eller
motsvarande kunskaper. För den som läst före 2007-07-01 gäller att minst 40 poäng i
sociologi, socialpsykologi eller kriminologi samt 15 högskolepoäng i fördjupningskurs i
sociologi ger behörighet.
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Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- Formulera en vetenskapligt förankrad problemställning inom det sociologiska fältet
- Redogöra för tidigare forskning om det valda undersökningsobjektet
- Identifiera och presentera ett passande teoretiskt ramverk
Färdigheter och förmåga

- Självständigt samla in, bearbeta och tolka ett relevant underlagsmaterial
- Kommunicera problemställning, metod och resultat i en skriven text
- Arbeta om den egna texten utifrån konstruktiva kommentarer
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Kritiskt värdera styrkor och svagheter i andras och eget examensarbete
- Förhålla sig till det egna behovet av ytterligare kunskap
- Beakta forskningsetiken i sammanhanget
Innehåll

Kursen går ut på att studenten ska författa en uppsats motsvarande 15 högskolepoäng.
Detta sker under överinseende av en handledare med lämplig kompetensprofil vid
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Handledningen sker genom möten där
studentens textunderlag diskuteras. I ett inledningsskede är handledaren även behjälplig
med uppsatsens problemställning och frågor om undersökningens allmänna design.
Kursen rymmer en mindre del gemensam undervisning där generella frågor i anslutning
till problemformulering, vetenskaplig akribi och argumentation behandlas.
Examensarbetet kan skrivas enskilt eller i grupper om två studenter.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsinslag på engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Examinationen sker i två steg. Först i form av ett
granskningsseminarium där uppsatsförfattaren muntligt får försvara sitt arbete, sedan
genom en reguljär bedömning av den inlämnade uppsatsen. Lärandemålen prövas även
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genom att varje student måste granska och opponera på en annan uppsats. Försvar och
opposition är alltså obligatoriska undervisningsinslag. Bedömningen av uppsatsen görs
alltid av en särskilt utsedd examinator. Kriterier för bedömning framgår av särskilt
utdelad mall. I de fall studenter skriver i par ska processen dokumenteras på ett sådant
sätt att enskilda prestationer kan urskiljas.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
(HF 6 kap 22§). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig institution.
Minst fem tillfällen ska erbjudas studenterna att genomgå prov för att få godkänt
resultat på en kurs eller del av en kurs.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning . Detta får
inte strida mot HF 6 kap 21 §.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betygskriterier framgår av särskilt utdelat mall och bedömningen meddelas i form av ett
skriftligt examinationsprotokoll.
Kursvärdering

Kursansvarig säkerställer att studenterna bereds tillfälle att göra en skriftlig
kursvärdering i anonymiserad form under kursens gång eller i slutet av kursen. I
möjligaste mån skall studenterna även beredas möjlighet till muntlig kursutvärdering.
En sammanfattning av resultatet, och eventuella förslag på förändringar, skall
tillgängliggöras för studenterna och behandlas i samband med kursintroduktionen vid
efterföljande kurstillfälle.

SC1502 Examensarbete för kandidat i sociologi, 15 högskolepoäng / Bachelor of Science - Thesis in
Sociology, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle

