Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCB22, Sociologi: Projektarbete, 15 högskolepoäng
Sociology: Project Work, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2011-03-03 att gälla
från och med 2011-09-05, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som valbar kurs under termin fem inom Kandidatprogrammet i
beteendevetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att
• välja ett för beteendevetare relevant kunskapsområde och inom detta avgränsa
en uppgift eller ett problem
• välja relevant material och metod för att lösa uppgiften eller problemet
• genomföra en självständig lösning av den valda uppgiften eller det valda
problemet
• skriftligt och muntligt redovisa av projektet
• självständigt och kritiskt bedöma ett projekt på ett kvalificerat sätt
• utföra ämnesrelaterade informationssökningar, värdera information och
behärska referenshantering.
• kommunicera och påvisa etiska konsekvenser av vetenskapligt arbete
• använda sin kunskap för att leda eller bidra till kvalitetsutveckling inom
arbetslivet
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Kursens innehåll
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla en förmåga att planera, strukturera,
genomföra och ta ansvar för ett projektarbete. Projektarbetet syftar också till att
tillämpa och fördjupa kunskaper inom det beteendevetenskapliga
kandidatprogrammet.
I projektarbetet ges studenterna möjligheter att kombinera teoretiska kunskaper med
kunskap om olika metoder som krävs för att arbeta med ett beteendevetenskapligt
problemområde. Studenterna planerar, genomför och rapporterar individuellt eller i
grupp ett mindre projektarbete. Projektarbetet är en fördjupning i en valfri
beteendevetenskaplig praktik.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, smågruppsarbete och
självstudier. Undervisningen bygger på ett arbetssätt som förutsätter ett aktivt
deltagande i kursens olika moment. Seminarier och handledningsträffar är
obligatoriska.

Kursens examination
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds ytterligare minst två
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsmoment och
uppfyller de lärandemål som anges för kursen. För betyget väl godkänd krävs
dessutom att studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytisk
förmåga.

Förkunskapskrav
Antagen till kandidatprogrammet i beteendevetenskap samt fullgjorda kursfordringar
om 90 högskolepoäng, inkluderande kursen BVGA01 och ytterligare kurser om 30 hp
inom studentens huvudområde (pedagogik, psykologi eller sociologi).
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Prov/moment för kursen SOCB22, Sociologi: Projektarbete
Gäller från H11
1101 Projektarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

