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Innehåll
Kursen behandlar samhällsvetenskapliga undersökningsmetoder ur kvantitativ och kvalitativ aspekt samt vikten av att göra
medvetna metodval. Centrala begrepp som validitet, reliabilitet samt hypotestestning diskuteras och sätts i ett sammanhang.
Vidare erbjuds möjlighet att utveckla färdighet i att genomföra och tolka statistiska analyser med hjälp av datorprogrammet
SPSS och att tolka utskrifter och skriftligt sammanställa resultat. Dessutom presenteras kvalitativ intervju samt
tillvägagångssätt för att kritiskt granska kvalitativ information. Inom kursen presenteras även olika teoretikers syn på
vetenskap och hur den bedrivs.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
 visa kunskap om utmärkande drag hos centrala kvantitativa forskningsmetoder och i vilka sammanhang de har sina
styrkor och svagheter
 visa kunskap om grundläggande statistisk analys av data med hjälp av statistikverktyget SPSS
Färdigheter och förmågor
 redogöra för och hantera de etiska forskningsproblem som är förknippade med samhällsvetenskaplig forskning oavsett
metodtradition
 redogöra för och problematisera hur man samlar in och tolkar kvalitativ och kvantitativ data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 kritiskt jämföra olika vetenskapsfilosofier
Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt seminarier.

För att få betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyg Väl godkänd på samtliga moment som är VG-grundande.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas muntligt vid kursråd under kursens gång och enskilt skriftligt vid kursens slut.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.
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