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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-09-10 och gäller
från vårterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Särskild behörighet: Inom socionomprogrammet (SGGEN) godkända kurser i termin 1 (30 hp) och
genomgångna kurser i termin 2 (30 hp).

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

-redogöra för olika vetenskapliga metoder och deras tillämpning inom forskningsfältet socialt arbete,
-redogöra för olika faser i kvantitativa och kvalitativa forskningsprocesser,
-redogöra för centrala vetenskapsteoretiska begrepp,
-redogöra för etiska principer relevanta för forskning inom socialt arbete,
-tillämpa olika metoder för datainsamling, bearbetning och analys av datamaterial,
-genomföra fältstudier som utgår från centrala problemområden inom socialt arbete,
-presentera resultatet av egna fältstudier såväl muntligt som i skriftlig vetenskaplig rapportform,
-söka efter, värdera och sammanfatta forskningsstudier inom det sociala arbetets vetenskapliga fält och
-identifiera och beskriva centrala forskningsetiska ställningstaganden inom socialt arbete.

Innehåll
Kursen innebär att studenten vidareutvecklar och fördjupar sina kunskaper om den
samhällsvetenskapliga forskningens metoder och arbetssätt. Såväl kvalitativa som kvantitativa
metoder behandlas liksom forskningsprocessens olika faser och metodproblem. Kunskaper om
problemformulering, datainsamling, sammanställning av information och analys vidareutvecklas. I
kursen ingår en fältstudie inom det sociala arbetsfältet som redovisas i rapportform.



Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten, laborationer, fältstudier samt
seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom skriftliga tentamina, dels genom projektarbete i grupp som
redovisas muntligt och skriftligt vid ett obligatoriskt seminarium. I examinationen ingår även
opposition på annan grupps arbete.

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
Viss överlappning föreligger med kursen SMGBS2.
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i socionomprogrammet.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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