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Uppsats - Examensarbete
Paper - Degree

Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav, innehåller examensarbete för
kandidatexamen (G2E)

Huvudområde:
SAA (Socialt arbete)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-09-02 och
gäller från vårterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkänd termin 1, 2, 3 och 4 på Socionomprogrammet (SGGEN) samt registrerad på
SMGA06 Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete 15 hp.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. självständigt genomföra litteratursökningar för att avgränsa en problemformulering,
identifiera och formulera syfte och forskningsfrågor i socialt arbete,
2. beskriva och kontinuerligt diskutera forskningsetiska aspekter och avvägningar,
3. genomföra datainsamling och analys av datamaterial med hjälp av lämpliga vetenskapliga
metoder,
4. diskutera resultat i relation till tidigare forskning och teorier inom socialt arbete,



5. diskutera vetenskapliga arbetens metodologiska styrkor och svagheter inklusive
resultatens vetenskapliga trovärdighet,
6. diskutera ett vetenskapligt arbetes resultats praktiska implikationer för socialt arbete på
individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå,
7. presentera ett sammanhållet vetenskapligt arbete präglat av språklig klarhet och
stringens och med användande av vedertagen referensteknik, samt
8. kritiskt granska och diskutera egna och andras vetenskapliga arbeten både muntligt och
skriftligt.

Innehåll
Kursen inleds med en introduktionsföreläsning. Studenten ska självständigt planera,
genomföra och skriftligt dokumentera en empirisk eller teoretisk studie med relevans för
socialt arbete som ämnes- och verksamhetsområde. Ämnet för examensarbetet och
vetenskaplig metod utformas i samråd med handledaren och handledning ges under kursens
gång. I mitten av kursen erbjuds studenterna att träffas tillsammans med kursansvarig för
att kunna diskutera erfarenheter och utmaningar. Kursen avslutas med ett seminarium där
det egna examensarbetet försvaras, opposition ges på annans examensarbete samt aktivt
deltagande då övriga kursdeltagares examensarbeten ventileras.

Kursens undervisningsformer består av introduktionsföreläsning, uppsatshandledning samt
obligatoriskt uppsatsseminarium. Kursen har nätbaserat stöd genom lärplattform.
Handledning erbjuds under den tid 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 individuellt genom författandet av ett examensarbete, försvar
av detta och muntlig opposition på annans examensarbete vid ett obligatoriskt seminarium.
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) 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.

Överlappning föreligger delvis med kurs SMGCE7 Socialt arbete - fördjupningskurs 30 hp .



Kursen SMGB06 får ej samtidigt med kursen SMGCE7 ingå i examen.


