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Innehåll
Kunskap från tidigare teorikurser och undervisning i metod praktiseras och relateras till arbetsvetenskapliga frågeställningar i
form av en empirisk vetenskaplig undersökning.
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:








visa på förståelse för villkoren att utföra en avgränsad samhällsvetenskaplig datainsamling och analys
tillämpa grundläggande samhällsvetenskapliga metoder och analyser
självständigt genomföra en undersökning inom det arbetsvetenskapliga fältet och rapportera denna i en uppsats, där
såväl teoretiska, metodologiska som empiriska aspekter ingår och integreras
visa förmåga att skriftligt och muntligt rapportera och diskutera uppsatsens innehåll i dialog med olika grupper
visa förmåga att inom uppsatsens problemområde göra kritiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom forskningsområdet och i förekommande fall
professionsområdet
visa förmåga att värdera konsekvenserna av uppsatsens slutsatser för kommande yrkesroll

Undervisningsformer
Handledning och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Examinationsformer
Examination sker i form av manus för publikation, muntligt försvar av den egna studien (som respondent) samt granskning av
annan students uppsats (som opponent).
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur väljs i samråd med handledare.

Studentinflytande och utvärdering
Kursutvärdering genomförs enskilt och skriftligt, mot slutet av kursen. Studenterna inbjuds under kursens gång att kommentera
kursens upplägg och litteratur.
Övrigt
Innan uppsatshandledning påbörjas bör Samhällsvetenskaplig metod vara godkänd.
Kursen ingår i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.

