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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-23 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska som andra språk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6 eller
motsvarande. Arbetsvetenskap 90 hp (eller motsvarande) samt minst 22,5 hp från tidigare kurser inom
Magisterprogram i arbetsvetenskap (SAABV).

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för metodologiska utgångspunkter och teorier som används i egna och andras
undersökningar,

Färdighet och förmåga
- planera och genomföra empiriska undersökningar med arbetsvetenskaplig relevans,
- redovisa resultaten från egna undersökningar enligt vetenskapliga riktlinjer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- försvara och motivera egna vetenskapliga arbeten och
- kritiskt värdera egna och andras vetenskapliga arbeten.

Innehåll
Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om och träning i att på egen hand genomföra eget
forskningsarbete på vetenskaplig nivå samt att kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten.

I kursen ingår att studenten självständigt under handledning planerar och genomför en empirisk
undersökning och redovisar resultaten i en uppsats. Denna skall därefter seminariebehandlas.



Kursen genomförs i samarbete med Högskolan i Borås och Göteborgs universitet, och vissa
föreläsningar och seminarier kan därför komma att förläggas till annan ort än Karlstad. Dessutom kan
viss del av undervisningen komma att ske på distans.

Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds
handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av det egna uppsatsarbetet, försvar
av arbetet i ett seminarium, opposition på en annan uppsats samt aktivt deltagande i övriga seminarier.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på kursen är begränsat till fem på grund av
begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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