
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2012-10-17 och
senast reviderad 2017-03-15. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-
03-15, höstterminen 2017.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och ingår i en
magisterexamen i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete. Kursen kan även
ges via Internet.  
Undervisningsspråk: Svenska
Inslag på engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
För att bli godkänd på kursen ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
- självständigt kunna identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar som är
relevanta för socialt arbete. 
- självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt kunna söka vetenskaplig litteratur
inom givet kunskapsområde och på ett kvalificerat sätt använda denna. 
- självständigt och reflekterande kunna redogöra för teorier och tidigare forskning av
relevans för det valda forskningsproblemet 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOAM20, Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen,
15 högskolepoäng

Social Work: Master (One Year) Thesis, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Socialt arbete A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen



 

Färdighet och förmåga
- självständigt kunna planera och med lämpliga vetenskapliga metoder samla in och
bearbeta ett empiriskt material. 
- på ett kvalificerat sätt kunna analysera insamlat material med stöd i
samhällsvetenskaplig teori och anknyta analysen till kunskapsläget i socialt arbete 
- kunna skriva ett vetenskapligt arbete som uppfyller akademiskt vedertagna krav på
formalia samt god språklig kvalitet. 
- visa förmåga att identifiera brister och styrkor i det egna och andras examensarbeten
samt lämna väsentliga bidrag i en seminariediskussion. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- utförligt redogöra för och kunna tillämpa forskningsetiska regler och
överenskommelser. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen syftar till att studenterna under handledning skall genomföra ett självständigt
arbete om 15 högskolepoäng rörande problemställning med relevans för ämnet
socialt arbete. Examensarbetet kan med fördel kopplas till något av de
forskningsområden som finns företrädda vid institutionen. Genom detta arbete skall
studenterna träna sig i att formulera en vetenskaplig problemställning, planera och
genomföra en vetenskaplig undersökning, sammanställa och presentera resultatet
samt redovisa uppgiften i skriftlig form och vid ett offentligt seminarium försvara sitt
arbete samt opponera på ett annat arbete. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning sker genom handledning. Handledningstiden är begränsad till den
termin studenten först registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl
föreligger. 

 

Kursens examination
 
För att bli godkänd på kursen krävs ett godkänt examensarbete samt godkänd
opposition av annans examensarbete på avancerad nivå (magister eller master).
Arbetet ska presenteras som en sammanhängande text i form av en uppsats.
Examensarbetet genomförs individuellt eller i par. För godkänt krävs aktivt deltagande
vid uppsatsseminarier. 
  
Examination sker vid uppsatsseminarium som anordnas en gång per termin.
Ytterligare två uppsatsseminarier erbjuds under läsåret. Ny seminariebehandling
inkluderar opposition även om godkänd opposition har genomförts tidigare. Inom ett
år efter att kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds minst två
ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan.
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Examensarbetet ska registreras i open access-databas på server tillhörande Lunds
universitet. I denna finns olika nivåer av publicering. Student väljer själv nivå av
publicering. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. 
  
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat. 
  
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 
  
Från betygsskalan ovan undantas oppositionsuppgiften och deltagande på seminarier.
Som betyg för dessa moment används någon av beteckningarna Godkänd eller
Underkänd. För betyget Godkänd ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat. 
  
Kursbetyget avgörs av studentens resultat på examensarbetet. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande,
fullgjorda kursfordringar omfattande minst 15 högskolepoäng i socialt arbete på
avancerad nivå (fördjupning inom huvudområdet) samt SOAN54 Socialt arbete:
Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete, 15 hp och SOAN55 Socialt arbete:
Vetenskapsteori, metod och analys, 15 hp. 

 

Övrigt
 
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SOAM01 Socialt arbete:
Examensarbete för magisterexamen, 15 hp. 
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Prov/moment för kursen SOAM20, Socialt arbete: Examensarbete för

magisterexamen
 

Gäller från H12

 
1201   Examensarbete för magisterexamen, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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