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1. Fastställande
Kursen har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-14 att gälla
från höstterminen 2007.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
2. Inplacering
Kursen är en metodkurs som ges som fristående kurs och kan ingå i en
kandidatexamen.
3. Förkunskaper
Grundläggande behörighet.
4. Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
A Kunskap och förståelse
-

Studenten ska ha tillägnat sig insikt om de vetenskapsteoretiska grunderna för olika
syn på kunskap samt om de kunskapsteoretiska förutsättningarna för några av de
inom samhällsvetenskap vanligaste använda metoderna och teknikerna.

B Förmåga
-

Studenten ska ha förmåga att välja och utforma vetenskapliga undersökningar samt
ha förståelse för relationen mellan metod och problem.

C Färdighet
-

Studenten ska ha färdighet i att tillämpa några av de vanligaste
vetenskapligt använda metoderna och teknikerna.

D Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

Studenten ska ha förmåga att värdera hur valet av metod samt övriga
faktorer och val präglar det vetenskapliga arbetet och hur det

möjliggör/begränsar de slutsatser det är möjligt att dra av en
undersökning.

5. Innehåll
Under kursen tränas studenten i grundläggande vetenskapliga
förhållningssätt. Kursen syftar till att ge insikter och förståelse för metoder
inom samhällsvetenskap samt färdigheter att tillämpa olika metoder i
självständigt genomförda undersökningar. Kursen tar också upp hur
forskning kan utvärderas samt frågor om forskningsetiska dilemman och
principer. Kursen innehåller följande huvudsakliga moment:
- Vetenskapsteoretiska grunder
- Undersökningsdesign
- Vetenskapliga metoder
- Kritisk granskning av vetenskaplig arbeten
Momenten behandlas både i föreläsningsform
övningsuppgifter som studenterna genomför.

och

konkreta

6. Litteratur
Se bilaga 1.
7. Former för bedömning
Kursen examineras såväl skriftligt som muntligt, individuellt och i grupp. Studerande
som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Studerande som underkänts i
prov två gånger har rätt att byta examinator. Sådan begäran ställs skriftligen till prefekt.
8. Betyg
Betyg ges i tregradig skala (Väl godkänd, Godkänd och Underkänd).
9. Kursvärdering
Kursen utvärderas, såväl muntligt som skriftligt, i sin helhet vid kursslut. Kursledningen
behandlar eventuella kvalitetsbrister i det löpande utvecklingsarbetet med kursen samt
återför information om kvalitetsutvecklingsarbetet till kommande studentgrupper.
10. Övrigt
För mer detaljerad information om kursen, se aktuell studieanvisning.
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