INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

Kursplan
Forskning och forskare i socialt arbete - en introduktion,
5 högskolepoäng
Research and researchers in Social Work -An introduction,
5 higher education credit
Forskarnivå/Third cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prefekt 2015-05-11, att gälla från och med höstterminen 2015.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap

Inplacering
Kursen är en obligatorisk kurs i forskarutbildningen vid institutionen för socialt arbete,
Göteborgs universitet. I mån av utrymme kan den även läsas som fristående kurs för
studerande på forskarnivå vid andra institutioner och universitet.

Förkunskapskrav
För behörighet till kursen krävs att sökande är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt
arbete eller näraliggande område.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
Kunskap och förståelse
•
•
•
•

Identifiera olika forskningsområden i socialt arbete
Förklara avhandlingens delar och faser
Redogöra för den kollegiala granskningens och seminariets roll för avhandlingen och
inom akademin i stort
Förklara handledningens förutsättningar utifrån doktorand-, handledar-, och
institutionsperspektiv

Institutionen för socialt arbete
Sprängkullsgatan 21-23, Box 720, 405 30 Göteborg
031-786 0000
www.socwork.gu.se
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Färdighet och förmåga
•
•
•

•

Identifiera olika teoretiska och metodologiska ansatser inom forskningen i socialt arbete
Använda den vetenskapliga referenspraktiken i det egna avhandlingsarbetet
Relatera det egna forskningsprojektet till forskningsämnet socialt arbete
Differentiera mellan avhandlingen som process och produkt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

Kritiskt granska akademin som arbetsplats och forskningsmiljö utifrån exempelvis
kön, klass, ålder, etnicitet och sexuell orientering
Förklara och motivera den egna ingången till forskarutbildningen och
avhandlingsämnet

Innehåll
•

Kursen består av föreläsningar och litteraturseminarier omkring fem teman:

•

Akademin som arbetsplats och forskningsmiljö

•

Forskarkarriärer: ingångar till forskningsfält, problemformulering, etc

•

Avhandlingen: Läsa, skriva och referera

•

Handledning: Samarbetet mellan handledare och doktorand

•

Forskning och forskningsområden i socialt arbete

Kurslitteratur
Se separat litteraturlista

Former för bedömning
Kursen examineras muntligen vid litteraturseminarier. För att bli godkänd på kursen krävs
förberedelse genom inläsning av anvisad litteratur samt aktivt deltagande vid
litteraturseminarierna. Vid frånvaro krävs igentagningsuppgift.

Betyg
Vid bedömning används Underkänd (U)) och Godkänd (G).

Kursutvärdering
Kursansvarig lärare ansvarar för att kursdeltagarna bereds tillfälle att göra en skriftlig
kursutvärdering i slutet av kursen.

Övrigt
Om antalet sökande understiger fem förbehåller sig institutionen att ge kursen i reducerat
format, t.ex. som läskurs med ev. tillhörande seminarier.
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