
Revidering av två FN-beslut gällande självständigt arbete 
 
Förkunskapskrav för kurs självständigt arbete:  
 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden beslutade 2006-06-07 att  
 
För tillträde till självständigt arbete på grundnivå krävs minst 135 högskolepoäng och för tillträde 
till självständigt arbete på avancerad nivå krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande samt 
minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. 
 
När beslutet fattades hade man sannolikt de självständiga arbeten som ingår i utbildningar med 
generell examen i åtanke även om det inte framgår av beslutsformuleringen.  På fakulteten finns också 
kurser för självständigt arbete som ingår program som leder till yrkesexamina (olika lärarexamina, 
sjukhusfysikerexamen). Placeringen av det självständiga arbetet i studiegången i sådana program 
påverkar möjligheten att ställa poängkrav, och i program som börjar på grundnivå men som leder till 
examen på avancerad nivå är det inte möjligt att ha kandidatexamen som krav för tillträde till 
självständigt arbete.  
 
Beslut:: För tillträde till självständigt arbete på grundnivå krävs minst 135 högskolepoäng och för 
tillträde till självständigt arbete på avancerad nivå krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande 
samt minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Grundutbildningsberedningen får medge undantag 
från dessa krav för självständiga arbeten som ingår i program som leder till yrkesexamen. 
 
Momentet Vetenskaplighet i självständiga arbeten på grundnivå 
Sedan ett antal år har det i ingått en seminarieserie om vetenskaplighet i samband med självständiga 
arbeten på grundnivå. Till en början var detta något som var obligatoriskt men inte poängsatt, men 
2010-10-27 fattades följande beslut om seminarieserien: 
 
Fakultetsnämnden beslutar att fr.o.m. ht 2011 ska seminarieserien ingå som ett moment 
omfattande 1,5 hp inom alla självständiga arbeten på grundnivå inom fakulteten. 
 
När beslutet fattades var formerna för undervisning och examination på momentet en 
seminarieserie med obligatorisk närvaro och diskussion i grupper. En förtjänst med formen var att 
studenter från olika delar av fakulteten möttes, vilket berikade förståelsen av de frågor som togs 
upp, och detta var ett argument för att kravet skulle gälla alla självständiga arbeten på grundnivå, 
oavsett om det tidigare i utbildningen funnits inslag som svarat mot innehållet i 
vetenskaplighetmomentet. Sedan dess har formerna ändrats: Det är inte längre obligatorisk 
närvaro, det är möjligt att på egen hand läsa in kurslitteraturen, och examinationen är skriftlig. Ett 
argument för att samma regel skulle gälla alla självständiga arbeten på grundnivå har alltså fallit 
och man kan tänka sig att substansen i momentet kommer studenterna tillgodo i andra kurser i 
utbildningen. Frågan har blivit aktuell genom två grundnivåkurser i självständigt arbete i 
grundlärarprogrammet. I de föreslagna kursplanerna finns inte vetenskaplighetsmomentet med, 
men å andra sidan är kursen Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7, 5 hp, som ges av 
Filosofiska institutionen ett förkunskapskrav. LUS och GB anser att med det förkunskapskravet 
uppnås syftet med fakultetsnämndens beslut om vetenskaplighetsmomentet, även om momentet 
saknas i kursen.  
 
Beslut Fakultetsnämnden beslutar att Vetenskaplighet ska ingå som ett moment omfattande 1,5 hp 
inom alla självständiga arbeten på grundnivå inom fakulteten. Grundutbildningsberedningen får 
medge undantag från detta krav om det i förkunskapskraven finns sådana krav att beredningen 
bedömer att syftet med momentet uppnås. 
 


