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Innehåll
Kursen omfattar två områden dels metodologi, dels metod. Dessa områden tas upp, granskas och analyseras med avseende på
vilken betydelse de har för forskningsprocessen och därmed också för forskningsresultaten. Kursen innehåller därmed
praktiska inslag vad gäller tillämpningen av kvalitativa och kvantitativa metoder, men även teoretiska och analytiska
inslag vad gäller olika typer av metodologiska utgångspunkter. Stor vikt läggs vid att relatera dessa områden till varandra och
därmed skapa en bredare och djupare förståelse för en central del i den (arbets)vetenskapliga kunskapsproduktionen.
Mål
Studenten ska kunna:
 visa på fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodologi
 redogöra för och förstå olika vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter
 redogöra för och förstå tillämpningen av både kvalitativa och kvantitativa metoder vad gäller såväl det praktiska
utförandet av dem som kopplingen till övergripande vetenskapsteoretiska och metodologiska spörsmål
 värdera och välja lämpliga undersökningsmetoder utifrån olika arbetsvetenskapliga studieobjekt
 tillämpa såväl kvalitativa som kvantitativa metoder på ett arbetsvetenskapligt problem
 relatera olika metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter till konkreta metodfrågor och med
utgångspunkt i detta ha insikter i förutsättningarna för och konsekvenserna av tillämpningen av olika metoder
 med utgångspunkt i frågeställningar och undersökningsobjekt välja den mest ändamålsenliga metoden
 kritiskt granska såväl sitt eget som andras vetenskapliga arbeten med avseende på både val av metod och
tillämpningen av den
 bedöma den vetenskapsteoretiska och metodologiska konsistensen i relation till frågeställningarnas och
undersökningsobjektets karaktär
Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar.
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Examinationsformer och betygsskala
Examination kan ske individuellt och/eller i grupp, i form av skriftliga och muntliga tentamina.
Student har rätt att genomgå maximalt fem (5) examinationstillfällen på den kursplan som studenten är antagen till. Varje
examination ska erbjudas vid minst tre (3) tillfällen inom loppet av ett (1) år.

Vid ny kursplan kommer ytterligare tre (3) examinationstillfällen att erbjudas under en övergångsperiod om ett (1) år från och
med att ny kursplan tillämpas.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna skall vara vägledande för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen skall
dokumenteras och redovisas för studenterna.
Övrigt
Kursen ingår i Magisterprogrammet i arbetsvetenskap och genomförs i samarbete med universiteten/högskolorna i Halmstad,
Göteborg och Karlstad. Vissa undervisningstillfällen kommer att förläggas till annan ort än Borås.
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