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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• utforma en problemformulering med tillhörande syfte och frågeställningar med 

relevans för socialt arbete,
• redovisa och motivera val av teoretiska begrepp och metoder för datainsamling, 

bearbetning och analys i förhållande till forskningsfrågorna i det egna vetenskapliga 
arbetet samt diskutera dess möjligheter och begränsningar,

• redogöra och förklara olika traditioner av analysmetoder,
• visa förmåga att reflektera över vetenskapligt arbete i förhållande till 

forskningsetiska krav,
• visa förmåga att planera, genomföra, författa och försvara ett vetenskapligt arbete, 

samt genomföra opposition.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i huvudområdet socialt arbete eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Individuell muntlig och skriftlig kritisk granskning av en vetenskaplig text (0,5 hp) 

(U/G)
• Individuellt muntligt och skriftligt opponentskap av ett vetenskapligt arbete (0,5 hp) 

(U/G)
• Individuell redovisning och försvar av ett vetenskapligt arbete (6,5 hp) (U/G/VG)

 
En student som inte helt uppfyller lärandemålen för samtliga examinerande moment men 
ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till 
komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i Kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.
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Kursens innehåll
Kursen bygger vidare på Introduktion till forskningsmetod i socialt arbete. Grundläggande 
kunskaper om vetenskaplig metod och forskningsprocessens olika delar behandlas.
Ett professionellt socialt arbete innebär bland annat att använda ett vetenskapligt 
förhållningsätt med förmåga att systematiskt analysera och kritiskt förhålla sig till 
socionomprofessionens yrkesutövning. Kursen ger grundläggande kunskaper om helheten i 
forskningsprocessen, från problemformulering till rapportering av resultat.
Där behandlas teorier om vetenskaplig metod med fokus på forskningshantverket och 
forskningsprocessens olika delar. Moment så som vetenskapligt skrivande, vetenskaplig 
metod, forskningsetiska principer, fältarbete, teori, analys och rapportering behandlas. Under 
den påföljande vårterminen fördjupas dessa olika delar inom ramen för metodkursen samt i 
relation till examensarbetet.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Antalet examinationstillfällen är begränsade till fem (5).

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Socialt arbete
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