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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-01-19 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
- Socialt arbete/social omsorgsvetenskap 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre
inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp. 
- 22,5 hp socialt arbete på avancerad nivå inklusive kurserna SMADTS, Teorier i socialt
arbete, 7,5 hp och SMADSM, Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp. 
- Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt
Engelska kurs 6 eller A. 
- Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. självständigt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar som är relevanta för
socialt arbete,



2. självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt söka vetenskaplig litteratur inom det
sociala kunskapsfältet och på ett kvalificerat sätt använda denna,
3. självständigt och reflekterande redogöra för tidigare forskning och teorier som är av vikt
för det valda syftet,

Färdighet och förmåga
4. självständigt planera och med lämpliga vetenskapliga metoder samla in och bearbeta ett
material för en empirisk studie,
5. på ett kvalificerat sätt analysera insamlat material med stöd i samhällsvetenskaplig teori
samt anknyta analysen till kunskapsläget i socialt arbete,
6. skriva ett vetenskapligt arbete som uppfyller akademiskt vedertagna krav på formalia
samt god språklig kvalitet,
7. identifiera brister och styrkor i eget och i andras examensarbeten samt lämna muntliga
väsentliga bidrag i en seminariediskussion och

Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. utförligt redogöra för och tillämpa forskningsetiska aspekter och regler.

Innehåll
Kursen omfattar ett vetenskapligt arbete utifrån valt fördjupningsområde och
problemställning. Arbetet innebär att studenten självständigt skall planera, genomföra och
skriftligt dokumentera samt försvara en empirisk studie inom valt område.

Kursen inleds med ett seminarium där studenternas planerade självständiga arbeten
avhandlas genom att kopplas till centrala metodologiska och teoretiska frågeställningar.
Handledning sker individuellt eller i grupp och under kursens gång organiseras ett
halvtidsseminarium. Kursen avslutas med ett oppositionsseminarium där de självständiga
arbetena diskuteras. 

Handledning erbjuds under den termin kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin
erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-8 examineras genom ett självständigt arbete som seminariebehandlas.
Lärandemål 7 examineras även genom opposition på annan students arbete.

Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på kursen är begränsat till fem,
på grund av begränsade resurser. 

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) och 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.

Om kursen ges på distans krävs dator med internetaccess. 


