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Avancerad nivå
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
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Huvudområde:
SAA (Socialt arbete)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-02-14 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Generell examen på grundnivå omfattande 180 hp med huvudområde socialt arbete, social
omsorgsvetenskap eller samhälls- eller betendeendevetenskap.
Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska som andra språk kurs B/3 samt Engelska kurs
A/6 eller motsvarande.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för centrala metodologier i samhällsvetenskapen och deras betydelse för
metodval och forskningsfokus,
2. redogöra för och kritiskt granska olika forskningsmetoders användningsområden,
3. redogöra för och reflektera kring möjligheter och begränsningar med kvalitativa och

kvantitativa metoder,
Färdighet och förmåga
4. självständigt identifiera och formulera frågeställningar för empiriska studier inom det
samhällsvetenskapliga fältet,
5. självständigt redogöra för samt tillämpa olika datainsamlingsmetoder inom det
samhällsvetenskapliga fältet,
6. med en hög grad av självständighet och på ett adekvat sätt analysera kvalitativt
datamaterial,
7. med en hög grad av självständighet och på ett adekvat sätt analysera kvantitativt
datamaterial med fokus på multivariat analys,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. självständigt värdera olika forskningsmetoder inom det samhällsvetenskapliga fältet och
9. identifiera och värdera forskningsetiska problem, samt argumentera för egna
forskningsetiska ställningstaganden.
Innehåll
Kursen innehåller:
- vetenskapsteoretiska positioner inom samhällsvetenskap.
- forskningsstrategier och datainsamlingsmetoder inom det samhällsvetenskapliga fältet.
- olika analytiska tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning.
- problematisering av forskningsetiska principer.
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, tillämpningsövningar samt
obligatoriska seminarier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Samtliga lärandemål examineras genom individuella skriftliga uppgifter som
seminariebehandlas.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen kräver tillgång till dator och Internet.

