Kursplan

Samhällsvetenskaplig metod
Methods in social sciences
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: 11OA63
Version: 2.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2014-12-11
Gäller från: VT 2015
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Arbetsvetenskap (G2F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Förkunskapskrav: Helkursbetyg i samtliga kurser i termin 1, 2 och 3 inom ramen för programmet Organisations- och
personalutvecklare i samhället, 180 hp. Dessutom krävs helkursbetyg i Kvantitativ och kvalitativ metod 7,5 hp
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Innehåll
Studenten ges under kursens gång möjlighet att tillgodogöra sig teoretisk och praktisk kunskap om kvantitativa och kvalitativa
undersökningsmetoder i syfte att främja förmågan till såväl kritisk granskning av forsknings- och undersökningsresultat som
att själv genomföra och dokumentera undersökningar. Sammantaget skall kursens innehåll ge studenten möjlighet att utveckla
sådan praktisk kunskap som går att använda både vid uppsatsarbete inom utbildningen och i framtida arbetsuppgifter av
analytisk och utredande karaktär.
Mål
Studenten ska kunna:






redovisa kunskap om forskningsprocessens olika led från frågeställning till tolkning och diskussion av resultat
genom fördjupade kunskaper självständigt välja och motivera val av vetenskapliga teorier och metoder relevanta för
en egen genomförd vetenskaplig undersökning
tillämpa fördjupad kunskap om samhällsvetenskapliga metoder och analyser
påvisa och kritiskt reflektera kring analysverktygs brister och förtjänster i förhållande till valda frågeställningar
kritiskt granska vetenskapliga undersökningar

Undervisningsformer
Föreläsningar, övningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Examinationsformer och betygsskala
Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter, seminarier/övningar samt individuell skriftlig tentamen.
För att få betyget Väl godkänd på hel kurs krävs Väl godkänd på minst 51% av de poäng 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
Studenterna ges möjlighet att kommentera upplägg och innehåll under kursens gång. I kursen ingår en enskild skriftlig
utvärdering i slutet av kursen. Kursutvärderingen är vägledande för kommande kurser.
Övrigt
Kursen ingår i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.
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