
 

 
Kurs 8. Uppsatsarbete  

 6 veckor 
 
Syfte med kursen är att studerande på ett vetenskapligt sätt med handledning ska genomföra en egen 
empirisk undersökning med hjälp av intervjuer och skriva ett självständigt arbete inom yrkesrelevant 
ämnesområde. Kursen syftar också till att ge studerande en förståelse för hur de behöver säkerställa kvalitet i 
det egna arbetet. Kursen bidrar delvis till utbildningens läranderesultat men arbetar med och knyter an till 
bredden av utbildningens innehåll. Kursen ger grunder till att kunna skriva ett självständigt arbete utifrån ett 
yrkesrelevant ämnesområde samt kunna förstå, använda och analysera vetenskapliga skrifter och 
redovisningar. 
 
Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska ha kunskaper och färdigheter 
utifrån rollen som socialpedagog att 
• förstå och använda vetenskapsteorier och metoder 
• utveckla förmågan till ett analytiskt och reflekterande arbetssätt 
• utföra ett självständigt skriftligt uppsatsarbete utifrån ett yrkesrelevant 
  ämnesområde 
• redogöra för arbetsprocessen och den införskaffade kunskapen 
• ventilera ett annat uppsatsarbete 
 
Examination sker genom att kursmålet bryts 
ner till betygskriterier för erhållande av betygsgrad G eller IG.  
 
För att uppnå G skall den studerande använda vetenskapligt beprövade metoder kring kunskapsinhämtning 
för datainsamling och bearbetning. Den skall även använda relevanta och adekvata referenser samt kunna 
beskriva, redogöra för och diskutera kring den införskaffade kunskapen. Genomföra en ventilering av ett 
annat uppsatsarbete.  
 
Uppnås ej betygskriterier enligt ovan, erhålls betyg IG. 
 
Examinerande lärare är ej densamme som den handledande läraren. 
 
Närvaro 
Utbildningen ses som en integrerad helhet och bygger på den enskilde studerandes aktiva medverkan. Den               
studerande träffar sin handledare regelbundet under uppsatsarbetets gång. 
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Övrig litteratur väljs av den studerande utifrån kompetens/ämnesområde.  
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