Information om förslag på uppsatsuppdrag
På termin 6 skriver socionomstudenter examensarbete på kandidatnivå (tidigare
kallad c-uppsats) på Högskolan i Gävle (HiG). Uppsatsen skrivs oftast i par, men
ibland även enskilt. Studenterna väljer själva uppsatsämne, men det finns
möjlighet att föreslå ett uppdrag. Uppdraget kan t.ex. vara ett avgränsat område
inom ramen för ett forskningsprojekt eller en forskningsfråga i socialt arbete som
väckts på fältet. Studenter på kandidatnivå kan inte ansvara för att genomföra en
utvärdering, men kan däremot undersöka en specifik frågeställning. Ett uppdrag
kan exempelvis handla om: intervjuer om arbetssätt, arbetsorganisation, ledarskap
eller samverkan; studera och jämföra domar eller att granska och sammanställa
rapporter. Uppsatshandledning från högskolan ingår.
Du som vill föreslå ett uppdrag ska skriva ner ditt förslag i wordfil på högst en
A4-sida och lämna in senast den 4 december. Skriv enligt följande struktur:


RUBRIK -Preliminär arbetsrubrik



KONTAKTPERSON och KONTAKTUPPGIFTER -Kontaktperson, arbetsplats
samt mailadress och telefonnummer. Beskriv även kontaktpersonens roll och möjlig
insats, t.ex. om du är behjälplig med att ta fram t.ex. registerdata eller informanter?



BESKRIVNING AV UPPDRAGET -Beskriv uppdraget kortfattat och så tydligt
som möjligt. Formulera ett syfte, gärna med några specificerade frågeställningar



METOD -Om du är forskare behöver du ange metodval och tillvägagångssätt. Som
uppdragsgivare från fältet behöver du inte det, men beskriv gärna din idé om du har en
sådan.



EV. UPPSATSHANDLEDARE -Ange om någon speciell uppsatshandledare är
tillfrågad på avd. för socialt arbete på HiG.



ÅTERKOPPLING Vilka förväntningar finns på återkoppling från studenterna? Hur
föreslår du att uppsatsen redovisas för uppdragsgivaren?

Tänk på att uppdraget ska vara möjligt att genomföra inom ramen för några
veckor. Uppdrag som är för tidskrävande, otydligt formulerade eller inte lämpar
sig för examensarbete på kandidatnivå sållas bort. Inkomna förslag på uppdrag
presenteras för studenterna på kursens introduktionstillfälle. Om studenter blir
intresserade av ett uppdrag hör de av sig till kontaktpersonen.
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