
 
 

   
    

 

Kursplan 

Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng 
Essay, 7,5 ECTS-credits 

Kod AA231R Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Allmänna ämnen och 

ämnesövergripande studier 
Fastställd 2011-03-15 

Nivå G2E, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp inom Teologi. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder och aktuellt 
forskningsläge inom någon del av området Teologi/Religionsvetenskap. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• med viss självständighet kunna identifiera, avgränsa, utforma och genomföra en forskningsuppgift på 
ett ämnesmässigt och metodiskt tillfredsställande sätt, 

• visa förmåga att tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter i en egen framställning och 
argumentation,  

• visa förmåga att skriftligt redovisa sina resultat, företrädesvis i form av en vetenskaplig uppsats,  

• visa förmåga att försvara sitt skrivna arbete muntligt på ett vetenskapligt sätt, samt 

• visa förmåga att granska och analysera andras texter samt genomföra en konstruktiv opposition på en 
medstudents självständiga arbete. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa kännedom om forskningsetiska frågor som relaterar till forskningsuppgiften, samt 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom Religionsvetenskap/Teologi. 

Innehåll och arbetsformer 
I kursen tränas vetenskapligt arbetssätt genom att studenten skriver en uppsats som läggs fram och 
diskuteras i seminarium. Uppsatsen skrivs företrädesvis tillsammans med en medstudent. Ämnar studenten 
ta ut en högskoleexamen skrivs uppsatsen dock individuellt. Arbetet genomförs med stöd av seminarier, 
individuell handledning samt relevant litteratur i samspel med handledaren. Studenterna opponerar på 
varandras arbeten. 



Examinationsformer 
* Uppsats: Genomförd uppsats, 8500 ord, och skriftligt dokumenterad opposition. (7,5 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Inga förändringar har genomförts. 
  



 
 

   
    

 

Litteratur 

Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng 
Essay, 7,5 ECTS-credits 

Kod AA231R Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Allmänna ämnen och 

ämnesövergripande studier 
Fastställd 2011-03-15 

Nivå G2E, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 
 
 
Rienecker, Lotte och Peter Stray Jørgensen. 2018. Att skriva en bra uppsats. 4:e uppl. Stockholm: Liber. 

ISBN: 9789147113644 
Skrivmanual: En handledning för formaliafrågor kring uppsatsskrivande. Örebro: ALT. (Digital text, läggs upp på 

itslearning). 
 
Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare. 
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