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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2012-03-29
och gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SMGA06
Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete, 15.0 hp
(Theory of science and method in social work, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått terminerna 1-4 inom socionomprogrammet med
godkända betyg och att den studerande har genomgått termin 5.

Huvudområde
SAA (Socialt arbete)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för centrala vetenskapsteoretiska perspektiv och deras betydelse för forskningsdesign, teori- och
metodval och analys,
- analysera och värdera forskning inom socialt arbete utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter,
- ge exempel på aktuell forskning i socialt arbete,
- identifiera hur organisering och/eller relationer inom socialt arbete och socialt omsorgsarbete påverkas av
samverkande och komplexa maktstrukturer,
- redogöra för och reflektera över perspektiv på ett kunskaps- och evidensbaserat socialt arbete,
- identifiera och sammanfatta samhällsvetenskaplig kunskap och teorier samt motivera dess relevans för det
egna examensarbetet,
- självständigt identifiera forskningsetiska problem och formulera etiska överväganden i förhållande till
befintlig forskning och studentens egna forskningsprocess,
- utifrån en självständigt formulerad frågeställning välja adekvat datainsamlingsmetod och genomföra en
datainsamling,
- analysera empiriskt material med hjälp av lämplig kvalitativ och kvantitativ metod.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innefattar två kursmoment och dessa moment innehåller vetenskapsteori och teorier i socialt arbete
motsvarande 7,5 hp och vetenskaplig metod motsvarande 7,5 hp.

Kursens undervisningsformer i båda momenten består av föreläsningar, handledning, obligatoriska seminarier



och tillämpningsövningar.

Moment 1 Vetenskapsteori och teorier i socialt arbete
Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, om olika forskningsparadigm samt om ontologiska,
epistemologiska och metodologiska antaganden kopplade till paradigmen. I kursen behandlas litteratursökning
och kunskapssammanställning genom att studenten arbetar med vetenskapliga artiklar och avhandlingar under
kursens gång. Forskning vid avdelningen för sociala studier presenteras. Vikt läggs även till forskning och
teoribildningens betydelse för studentens formulering av forskningsfrågor i socialt arbete. Med utgångspunkt i
vetenskapsteoretiska positioner ska studenten söka, sammanställa samt skriftligen presentera kunskap och
teorier inom ett område som har relevans för det egna examensarbetet. Utifrån maktteoretiska perspektiv
analyseras mångfald och jämlikhet i förhållande till professionella och brukare/klienter inom social omsorg/
socialt arbete. Studenten påbörjar författandet av ett uppsats-PM.

Moment 2 Vetenskaplig metod
Utifrån för socialt arbete relevanta vetenskapsteoretiska perspektiv sker en fördjupning av kunskaper om
konstruktion av frågeställningar, forskningsdesign, samt metodval. Mot bakgrund av forskningsdesign och
metodval behandlas etiska ställningstaganden. Studenterna formulerar frågeställningar och genomför
datainsamling genom ett handlett fältarbete. Vad gäller forskningsprocessen läggs tonvikten på fördjupade
kunskaper om kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. Studenten färdigställer sitt uppsats-PM som en
förberedelse inför första handledningstillfället på nästa kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom muntliga examinationsuppgifter som genomförs i grupp, seminarier och skriftliga
examinationsuppgifter.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Betygskriterier för betyget väl godkänt framgår av studieanvisningar.

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Överlappning föreligger delvis med kurs SMGCE7. Kursen SMGA06 får ej samtidigt med kursen SMGCE7
ingå i examen.



Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår i socionomprogrammet.
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