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

Kurskod: SMGB06
Uppsats - Examensarbete, 15.0 hp
(Paper - Degree, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen)

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 varit registrerad i kursen Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete, 15 hp, eller
motsvarande.

Huvudområde
SAA (Socialt arbete)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- självständigt avgränsa en problemformulering, identifiera och formulera syfte och frågeställning i socialt
arbete,
- utifrån syfte och frågeställning genomföra litteratursökning och med lämpliga vetenskapliga metoder
genomföra datainsamling samt analys av datamaterial,
- bedöma och tillämpa forskningsetiska aspekter under forskningsprocessen,
- i skriftlig form (uppsats) presentera metod, resultat och analys samt kritiskt diskutera resultat/analys ställt mot
tidigare forskning och/eller teorier inom området,
- muntligt försvara och diskutera examensarbetet,
- kritiskt granska och opponera andras skriftliga examensarbeten,
- använda ett vetenskapligt, klart och korrekt språk samt en tydlig disposition.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av introduktionsföreläsning, uppsatshandledning samt obligatoriska
seminarier. Kursen har nätbaserat stöd genom It's learning.

Kursen innehåller
Kursen inleds med en introduktionsföreläsning. Studenten skall självständigt planera, genomföra och skriftligt
dokumentera en empirisk studie med relevans för teoribildningen i socialt arbete. Ämnet för examensarbetet



och vetenskaplig metod utformas vidare i samråd med handledaren och handledning sker under kursens gång.
Kursen avslutas med ett seminarium där det egna arbetet försvaras, opposition ges på annans arbete tillsammans
med ett aktivt deltagande då övriga kursdeltagares arbeten ventileras.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras individuellt genom författandet av ett vetenskapligt arbete, försvar av detta och muntlig
opposition på annans självständiga arbete vid seminarier.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG): Betygskriterier för
betyget väl godkänd 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 SMGB06 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.
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