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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/socialpedagogik,
•
kunna redovisa och motivera val av teorier och metoder, för datainsamling,
bearbetning och analys i förhållande till forskningsfrågorna i det egna fältarbetet
samt diskutera dess möjligheter och begränsningar,
•
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 med stöd av vetenskaplig teori och metod.
Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i huvudområdet,
socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik eller motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell redovisning, försvar och opposition av vetenskapligt
arbete.
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Begränsning av antalet examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är begränsade till fem (5).
Rätten till handledning gäller under den termin studenten går kursen.

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
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funktionsvariation har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.

Nivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Huvudområde(n)
Socialt arbete och socialpedagogik
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Kursens innehåll
•
Vetenskapligt skrivande
•
Vetenskaplig metod
•
Fältarbete
•
Etiska principer
•
Komplexitet i mötet med klienter/brukare i socialt arbete
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