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Mål Efter avslutad kurs ska studenten självständigt  kunna: 
1.  identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar som är relevanta för socialt arbete
och som kan kopplas till hälsofrämjande arbetsliv.
2. söka vetenskaplig litteratur inom ett givet kunskapsområde och med ett kritiskt
förhållningsätt kunna använda denna.
3. redogöra för teorier och tidigare forskning av relevans för det valda forskningsproblemet
och för forskningsområdet hälsofrämjande arbetsliv
4. planera och med lämpliga vetenskapliga metoder samla in och bearbeta ett empiriskt
material.
5. genomföra en kvalificerad analys av insamlat material med stöd i samhällsvetenskaplig
teori och anknyta analysen till kunskapsläget i socialt arbete.
6. skriva ett vetenskapligt arbete som uppfyller akademiskt vedertagna krav på formalia samt
god språklig kvalitet.
7. visa förmåga att identifiera brister och styrkor i det egna och andras examensarbeten samt
lämna väsentliga bidrag i en seminariediskussion.
8. redogöra för och kunna tillämpa forskningsetiska regler och överenskommelser.
 

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SAA800&revisionId=4487&lang=sv
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Kursens innehåll - design och forskningsplanering
- forskningsmetod
- uppsatsskrivande
- opposition på och försvar  av ett vetenskapligt arbete

Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper Godkänt betyg i
Kvalitativa, kvantitativa och kombinerade forskningsmetoder i socialt arbete, 15 hp
Socialt arbete, hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv 15 hp

Examinationsform Individuell skriftlig och muntlig examination.

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

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

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i socialt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0030   Examensarbete i socialt arbete, masternivå.
(Lärandemål 1-8)

30 hp Betyg: AF


