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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva och kritiskt analysera möjligheter och begränsningar med olika
forskningsmetoder, teoretiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar av betydelse för
ämnet socialt arbete
2. självständigt söka efter, kritiskt granska och värdera kunskap, särskilt med fokus på hur
man verifierar eller falsifierar hypoteser och diskuterar trovärdighetsfrågor utifrån olika
forskningsdesigner, samt att sammanställa och presentera ett vetenskapligt material
3. planera ett strukturellt upplägg för ett examensarbete på avancerad nivå där man
undersöker och analyserar en eller flera forskningsfrågor

Kursens innehåll

- litteratursökning
- metodlitteraturstudier
- sammanställning och presentation
- teoriers betydelse i forskningsprocessen
- vetenskaplig prövning av teorier eller hypoteser
- kritisk granskning av vetenskapliga arbeten
- kvantitativa, kvalitativa och kombinerade metodstrategier

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

- vetenskapsteoretiska överväganden
- forskningsetik
- regler och praxis för utformning av vetenskapliga arbeten
- planering av uppsats- eller forskningsarbete
Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

Examinationsform

Lärandemål 1-2: Individuell skriftlig tentamen
Lärandemål 3: Författande av ett preliminärt uppsats-PM för masteruppsats som försvaras
under ett seminarium samt opposition av annan students uppsats-PM.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar

För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Masterprogrammet i socialt arbete. För information
om betygskriterier hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

