
KURSPLAN

Kurskod: UPB200

Uppsatsarbete, 7,5 hp
Thesis Work, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-03-26
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• visa färdighet i att söka, kritiskt granska, värdera och sammanställa relevant 

information,
• visa färdighet i att planera och författa en mindre uppsats,
• visa kunskap om forskningsetiska regler och hur dessa ska tillämpas,
• visa färdighet i att försvara eget arbete samt kritiskt granska andras arbeten.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ITP100-Introduktion till personalarbete eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom författande och försvar av eget uppsatsarbete samt opposition på 
annat uppsatsarbete.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
Överlappar helt med delkurs 2, uppsats 5 hp.

Nivå
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KURSPLAN

Kurskod: UPB200

Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Pedagogik, Psykologi
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KURSENS INNEHÅLL

Kurskod: UPB200

Uppsatsarbete, 7,5 hp
Thesis Work, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursen som ges på termin fyra, är en introduktionskurs i uppsatsskrivande. Kursen behandlar 
och ger färdighet i att författa en uppsats av god akademisk kvalitet. Uppsatsen centrala delar 
inledning, frågeställning, metod, resultat samt diskussion förklaras och exemplifieras.
 
Kursens placering i programmet samt relevans för utbildningen 
Samtliga studenter på personalvetarprogrammet läser under termin 4 denna kurs i 
uppsatsarbete. Uppsatsförfattandet är en viktig färdighet både inför det kommande 
examensarbetet och inför framtida författande av sammanfattningar, rapporter, uppsatser och 
vetenskapliga artiklar.
 
Undervisningsformer och AIL-koppling
Uppsatsen behandlar en frågeställning med relevans för det kommande arbetslivet. Under 
kursen ges konkret träning och färdighet i att författa en text som behandlar denna 
frågeställning i form av en uppsats som håller god akademisk kvalitet. Arbetet sker under 
handledning och kontinuerlig feedback på den framväxande uppsatstexten.
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