INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH
ARBETSVETENSKAP

XX5030

Uppsats arbetsvetenskap, 15 högskolepoäng

Essay Work Science, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2006-12-13 och senast
reviderad 2020-11-10 av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2021-01-18, vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.
Kursen innehåller examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap
och arbetsvetenskap med inriktning mot konfliktlösning.
Huvudområde

Fördjupning

Arbetsvetenskap med internationell
inriktning

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

Arbetsvetenskap

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

Arbetsvetenskap med inriktning mot
konfliktlösning

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

2/ 4
Förkunskapskrav

För tillträde till kursen fordras grundläggande behörighet och 60 hp inom
huvudområdet Arbetsvetenskap eller 60 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap med
inriktning mot konfliktlösning, samt en samhällsvetenskaplig metodkurs motsvarande
15 hp.
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
• formulera en vetenskapligt förankrad problemställning inom det
arbetsvetenskapliga området
• redogöra för och förhålla sig till tidigare forskning inom det valda
fördjupningsområdet samt
• att med vetenskaplig noggrannhet motivera och redovisa studiens tillvägagångssätt
Färdighet och förmåga
• självständigt samla in och analysera relevant datamaterial
• skriftligt kommunicera resultat och slutsatser i anslutning till den valda
problemställningen
• försvara sitt examensarbete vid ett seminarium samt opponera på ett annat
examensarbete
• genomföra examensarbetet inom en given tidsram
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förhålla sig kritisk till undersökningens vetenskapliga anspråk genom att kunna
påvisa dess styrka och svagheter
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
• värdera studiens forskningsetiska förutsättningar

Innehåll

I denna kurs fördjupar studenten sina kunskaper inom det arbetsvetenskapliga området
genom ett självständigt genomfört examensarbete. Examensarbetet redovisas skriftligen
i en uppsats samt på behandlas på ett seminarium där den studerande skall försvara sin
uppsats. I examensarbetet ingår också att opponera på en uppsats.
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Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Examination sker vid seminarium. Huvudsaklig betygsgrund är
uppsatsens/examensarbetets kvalitet men hänsyn tas även till muntligt försvar av
uppsatsen vid seminariebehandling, egen opposition på annan students uppsats och
aktivitet på seminariet.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen
och skall vara skriftlig.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Ett godkänt examensarbete introducerar ett relevant arbetsvetenskapligt
problemområde med ett avgränsat syfte och rimliga frågeställningar, som knyter an till
relevant teori och tidigare forskning. Studiens tillvägagångssätt skall motiveras och
redovisas med vetenskapligt noggrannhet. Resultaten skall vara tydligt redovisade och
analyserade samt med viss tolkning och diskussion. Examensarbetet skall vara
integrerad och korrekt framställd.
Ett väl godkänt examensarbete har en saklig och problematiserande inledning med
argumenterad relevans för huvudområdet. Syftet är självständigt och precist formulerat
med motiverade och relevanta frågeställningar med möjlighet till utökad kunskap i
huvudområdet. Examensarbetet innehåller flera relevanta och motiverade källor i teori
och tidigare forskning som diskuteras i förhållande till valt problemområde. Studenten
uppvisar metodologiskt medvetenhet och etisk reflektion. Resultaten är grundligt och
självständigt bearbetade och redovisade samt teoretiskt tolkade. Examensarbetet
innehåller välgrundade egna slutsatser som knyter an till tidigare forskning och med
stark relevans för arbetsvetenskap samt ett kritiskt förhållningssätt till den egna studien.
Examensarbetets olika delar är starkt integrerade och skriven i en korrekt och
värderingsfri vetenskaplig prosa och med noggrannhet i formalia.
Kursvärdering

Kursledaren ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten i utvärderingar i olika former ligger till grund
för kursens utformning. Kvalitetsbrister behandlas löpande under kursperioden, samt
på sikt i det att de tas upp av kursansvarig till diskussion och utvärdering inför
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kommande läsår.
Övrigt

Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna
kursplan inom ett år efter ändringen. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination
får göras enligt den äldre kursplanen.
Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen senast
givits. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.
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