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Förkunskaper
90 hp i socialt arbete med genomförd 15 hpuppsats på kandidatnivå samt 4SA313
Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete, 15 hp eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
l

l

l

självständigt kunna identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar som
är relevanta inom ämnesområdet socialt arbete
självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt kunna söka vetenskaplig litteratur
inom kunskapsområdet och på ett kvalificerat sätt använda denna
självständigt och reflekterande kunna redogöra för teorier och tidigare forskning
av relevans för det valda forskningsproblemet

Färdigheter och förmåga
l

l

l

l

självständigt och kreativt kunna planera och med lämpliga vetenskapliga metoder
samla in och bearbeta ett empiriskt material
kunna genomföra en kvalificerad och stringent analys av insamlat datamaterial
med stöd i samhällsvetenskaplig teori och anknyta analysen till aktuellt
kunskapsläge inom ämnesområdet socialt arbete
kunna skriva ett vetenskapligt arbete som uppfyller akademiskt vedertagna krav
på formalia samt god språklig kvalitet
visa förmåga att identifiera brister och styrkor i det egna och andras
examensarbeten samt lämna väsentliga bidrag i en seminariediskussion

l

l

l

kunna genomföra en kvalificerad och stringent analys av insamlat datamaterial
med stöd i samhällsvetenskaplig teori och anknyta analysen till aktuellt
kunskapsläge inom ämnesområdet socialt arbete
kunna skriva ett vetenskapligt arbete som uppfyller akademiskt vedertagna krav
på formalia samt god språklig kvalitet
visa förmåga att identifiera brister och styrkor i det egna och andras
examensarbeten samt lämna väsentliga bidrag i en seminariediskussion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
l

utförligt redogöra för och kunna tillämpa forskningsetiska regler och
överenskommelser

Innehåll
Kursens huvudmoment är författandet av ett självständigt arbete/examensarbete av
vetenskaplig karaktär motsvarande 15 högskolepoäng inom ämnesområdet socialt
arbete. Examensarbetet kan med fördel relateras till något av de forskningsområden
som finns företrädda vid institutionen för Socialt arbete, Linnéuniversitetet.
Genom detta arbete skall studenten träna sig i att formulera en vetenskaplig
problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, sammanställa
och presentera resultatet samt redovisa uppgiften i skriftlig form och vid ett offentligt
seminarium försvara sitt examensarbete samt opponera på ett annat examensarbete.

Undervisningsformer
Undervisning består i huvudsak av regelbunden handledning och seminarier.
Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på kursen.
Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.
Undervisningen bygger på aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning.
De arbetsformer som kan förekomma är föreläsningar, gruppdiskussioner och
seminarier. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men examensarbetet kan
även författas på engelska.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs såväl ett godkänt examensarbete samt godkänd opposition av
annans examensarbete på avancerad nivå (magister eller master). Kursens slutbetyg
utfärdas först när samtliga undervisningsmoment är godkända.
För betyget väl godkänd krävs
i) visa fördjupad förmåga och färdighet att skriva ett vetenskapligt arbete genom att
formulera, analysera och reflektera över ett forskningsproblem samt besvara en
forskningsfråga på ett sätt som väl förhåller sig till kunskapsläget gällande metod, teori
och forskningsläget inom huvudområdet socialt arbete. Forskningsproblemet bör uppvisa
tydlig självständighet och reflektiv förmåga
ii) visa fördjupad förmåga att utifrån ett eller flera relevanta teoretiska perspektiv kunna
motivera och genomföra en välgjord och grundlig analys av eget insamlat empiriskt
material och kunna förhålla sig kritisk reflekterande till egna slutsatser, metodologiska
val samt valda teoretiska perspektiv
iii) visa att samtliga delar men också att uppsatsen som helhet håller en jämn och mycket
hög kvalitet (exempelvis att uppsatsens delar ska vara tydligt kopplade till syfte och
frågeställningar, där forskningsproblem, teori, metod, analys och resultat bildar en
sammanhållen och logisk helhet).
Examensarbetet kan antingen presenteras som en sammanhängande text i form av en
uppsats eller som en vetenskaplig artikel. Examensarbetet genomförs individuellt eller i
par. För godkänt krävs aktivt deltagande vid uppsatsseminarier.
Examination sker vid uppsatsseminarium som anordnas en gång per termin och omprov
erbjuds i nära anslutning till examinationstillfället. Ett uppsamlingsseminarium anordnas
en gång per år. Omtentamen (ny seminariebehandling) inkluderar opposition även om
godkänd opposition har genomförts tidigare.
Examensarbetet ska lämnas in i elektronisk form enligt institutionens anvisningar, för
publicering i open accessdatabas (DIVA) på server tillhörande Linnéuniversitetet. Vid

Examination sker vid uppsatsseminarium som anordnas en gång per termin och omprov
erbjuds i nära anslutning till examinationstillfället. Ett uppsamlingsseminarium anordnas
en gång per år. Omtentamen (ny seminariebehandling) inkluderar opposition även om
godkänd opposition har genomförts tidigare.
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Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs
och arkiveras av institutionen. Resultatet återkopplas till de studerande som gått kursen
samt presenteras tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder för de studerande nästa
gång kursen ges.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Litteratur för uppsatsarbetet fastställs i samråd med handledare och examinator utifrån
examensarbetets inriktning.

