
För vem?
Den här kursen vänder sig till dig som redan har läst kurser som ingår i 
magister-/masterutbildningen Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV). Vid 
informationsmötet presenteras förutsättningarna för uppsats på magister- 
respektive masternivå. Vänligen tag med ditt registerutdrag över tagna 
kurspoäng redan till informationsmötet.

Kursens syfte
Syftet är att du självständigt ska kunna genomföra en större vetenskaplig 
undersökning och koppla en teoretisk referensram till undersökningens 
problem. Du ska presentera dina resultat och argumentera för deras giltighet. 
Du kommer också att analysera och diskutera andras vetenskapliga resultat. Ett 
viktigt examensmål är att stärka din ”informationskompetens”, dvs. förmågan 
att söka, värdera och använda information. Detta inbegriper kritisk granskning 
och användning av källor, liksom förmågan att följa utvecklingen inom 
kunskapsområdet.

Kursens innehåll
Du kommer att analysera, formulera och lösa ett större komplext problem. 
Uppsatsen ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt. Du väljer själv 
ämnesinnehåll inom området offentlig verksamhet . Uppsatsen är ett akademiskt 
prov, men arbetet är även ett kvalificerat utredningsarbete. Det är en fördel om 
du skriver kring en fråga som har bäring i den organisation du verkar, och det är 
viktigt att förankra uppsatsskrivandet i den egna hemmaorganisationen.

Kursen är inleds med ett introduktionsmöte. Du kommer att få en handledare 
för din uppsats. Sedan följer en serie seminarier som leder dig fram i arbetet. 
Några exempel på seminarieinnehåll:
• Upplägg på en studiemetodik
• Olika sätta att samla in information
• Från tanke till text
• Att skriva samman olika delar

Förkunskap
Akademisk examen på grundnivå.

Obs! Anmälan, beställning och betalning sker genom din arbetsgivare.

Magister-/Masteruppsats 
Verksamhetsutveckling i dagens komplexa organisationer utgår från ett evidens- och 
forskningsbaserat förhållningssätt.

Magister-/Masteruppsatsen ger dig möjlighet att använda ett sådant förhållningssätt för 
att självständigt analysera och lösa ett komplext problem. Du väljer ämne för din uppsats 
i samråd med din hemmaorganisation. Uppsatsen är en obligatorisk del för din examen.

Kursen arbetar med en pedagogik som 
kombinerar handledning, seminarier och 
erfarenhetsutbyte i smågrupper. Kursen ges i 
föreläsningssal på kvartsfart under dagtid 
läsåret 2022-2023 och ger 15 respektive 30 
högskolepoäng. Vissa deltagare kan ansluta 
online. Enstaka föreläsningar kan ske online för 
samtliga.

Kursdatum:
Kursintroduktion 16 mars 2022. I gruppen 
bestäms sedan datum för de seminarier som 
genomförs under hösten 2022.

För mer info se: 
https://www.guexed.com/custom-programmes/
ledarskap-i-offentlig-verksamhet/

liov@handels.gu.se 

Kontakta HR-avdelningen på din arbetsplats.

Informationsmöte
16 mars 2022, kl 15.00-17.00

Pris:
51 181 kr (15hp) 
97 244 kr (30hp)

Kursintroduktion: 
Bestäms senare

Kursansvarig 
och information:

Petra Adolfsson 
Universitetslektor, docent 
petra.adolfsson@gu.se 
Tel: 031-786 56 16
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