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Kursens mål
Efter kursen ska studenten:
• kunna identifiera och formulera forskningsrelevanta frågeställningar inom det 

socialvetenskapliga området, samt självständigt kunna avgränsa och utforma en 
forskningsdesign,

• kunna redovisa och motivera val av teorier och metoder, för datainsamling, 
bearbetning och analys i förhållande till forskningsfrågorna i det egna uppsatsarbetet 
samt diskutera dess möjligheter och begränsningar,

• visa förmåga att söka, samla, kritiskt granska och värdera relevant information för 
en problemställning samt visa medvetenhet om det aktuella kunskapsläget inom 
området och knyta an det egna uppsatsarbetet till tidigare forskning,

• kunna planera, genomföra, presentera och försvara ett vetenskapligt uppsatsarbete 
samt genomföra en opposition,

• visa medvetenhet om och på ett fördjupat sätt kunna reflektera över forskningens 
etiska dimensioner.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav 52,5 högskolepoäng inom 
huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik eller motsvarande kunskaper samt godkänt 
resultat på kursen Vetenskaplig metod och fältarbete, 9 hp, eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell redovisning, försvar och opposition av vetenskapligt 
examensarbete. Arbetet ska lämnas in i digital form (MS Word eller PDF) för bedömning av 
prestationen. Vid godkänt resultat på kursen kommer arbetet att arkiveras i DiVa.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är begränsade till fem (5).
Rätten till handledning gäller under den termin studenten går examensarbetskursen.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
ESC500

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2E  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller 
examensarbete för kandidatexamen

Huvudområde(n)
Socialt arbete och socialpedagogik
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