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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-06-08
och gäller från höstterminen 2010 vid Karlstads universitet.

Kurskod: AVGC60
Arbetsvetenskap C, 30 hp
(Working Life Science C, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
Kurserna AVGA30 Arbetsvetenskap 30 hp och AVGB41 Arbetsvetenskap personalinriktning 30 hp, eller
motsvarande.

Huvudområde
ABA (Arbetsvetenskap)

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- orientera sig inom centrala arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier,

- genomföra informationssökningar i svenska och internationella datorbaserade informationssystem,

- formulera avgränsade arbetsvetenskapliga frågeställningar och självständigt tolka, förstå och diskutera
vetenskapliga undersökningar i relation till dessa,

- redogöra för och använda sig av olika vetenskapliga undersöknings- och analysmetoder på ett grundläggande
sätt,

- planera och genomföra arbetsvetenskapliga undersökningar och författa vetenskapliga uppsatser

Kursens huvudsakliga innehåll

Delkurs 1, arbetsvetenskaplig teori 7,5 hp
Kursen består av studier av centrala arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier. Studenten orienterar
sig inom aktuell nationell och internationell forskning samt övar sig i att söka efter relevanta forskningsresultat i
nationella och internationella databaser. Kursens innehåll ansluter till traditioner och frågeställningar inom till
exempel arbetspsykologi, arbetssociologi, arbetslivets pedagogik samt arbetslivets ekonomi och teknik.



Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier.

Delkurs 2, metod 7,5 hp
Kursen består av studier av etablerade vetenskapliga undersökningsmetoder gällande både kvantitativa och
kvalitativa ansatser, samt övningar i användandet av några av dem. Särskild vikt läggs vid att bearbeta och
analysera kvantitativa data med hjälp av olika statistiska beräkningar, samt att bearbeta och analysera
kvalitativa data med hjälp av befintliga teorier och teorigenerering på empirisk grund.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier.

Delkurs 3, uppsats 15 hp
Kursen består av att studenten genomför de undersökande och författande moment som ingår i arbetet med en
vetenskaplig uppsats. Studenten omsätter en arbetsvetenskaplig frågeställning till en faktisk undersökning och
redovisar den enligt regler för vetenskapliga rapporter/uppsatser. Uppsatsarbetet genomförs i grupper om två
studenter. Delkursen avslutas med att studenten försvarar sin egen rapport och opponerar på någon annans
rapport i ett öppet seminarium.

Undervisningen sker i form av handledning och självstudier. Handledning erbjuds bara under den tid delkursen
pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen för delkurs 1 och 2 sker genom muntliga och skriftliga redovisningar.

Examinationen för delkurs 3 sker genom att den vetenskapliga uppsatsen läggs fram och granskas vid ett
seminarium. För att få godkänt på kursen krävs också att studenten varit opponent på annan uppsats i kursen.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkursen är begränsat till fem.

I de fall prov för viss delkurs består av flera separata delar och någon del underkänts, måste komplettering med
denna del ske senast under nästkommande läsår. Därefter krävs nytt prov på alla delar.

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.



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