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Kursens innehåll

Inom allt fler politikområden (t.ex. socialtjänst, hälso- och sjukvård, utbildning) blir det vanligare att insatser
för klienter/patienter/brukare/elever ska baseras på bästa tillgängliga vetenskap, insamlad och sammanställd
på ett systematiskt och genomskinligt sätt. En central metod för kunskapshantering i detta sammanhang är den
systematiska översikten. Kursen ger färdigheter i att planera, genomföra och kritiskt granska systematiska
översikter. Förutom att ge praktiska färdigheter i att göra synteser av framförallt kvantitativt orienterad
forskning (metaanalys) inkluderar kursen en diskussion om de möjligheter och utmaningar som är förenade
med användningen av systematiska översikter inom ramen för ett evidensbaserat beslutsfattande.
Förväntade studieresultat

Kunskaper och förståelse
Efter genomgången kurs skall den studerande:
•Ha god kännedom om de moment som ingår i den systematiska översiktsprocessen (problemformulering,
identifiering och urval av studier, dataextraktion, syntes).
•Ha god kännedom om de metoder/tekniker som är förknippade med systematiska översikter samt
grunderna för dessa metoder/tekniker.
•Kunna förstå innebörden av centrala begrepp som är förknippade med systematiskt översiktsarbete.
•Förstå de grundläggande problem som är relaterade till intern och extern validitet och dess konsekvenser
för att tillämpa resultat från socialvetenskaplig forskning i praktiken.
Färdigheter och kompetenser
Efter genomgången kurs skall den studerande:
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•Kunna bedöma och kritiskt granska resultat från publicerade systematiska översikter inom det
socialvetenskapliga området.
•Kunna utföra egna analyser och synteser av socialvetenskaplig forskning.
•Kunna välja lämpliga syntesmetoder på basis av tillgänglig data och de frågeställningar som finns.
•Kunna utföra metaanalyser med hjälp av programvaran Stata.
Värderingar och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
•Förhålla sig kritisk till den systematiska översikten som central metod för kunskapshantering inom ramen
för ett evidensbaserat beslutsfattande.
Undervisning

Kursen ges på helfart och omfattar 5 veckor. Undervisning ges i form av 9 föreläsningar/sammanträden.
För att kunna tillgodogöra sig undervisningen behöver tidigare förvärvade kunskaper i kvantitativ
socialvetenskaplig metod vara aktuella.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom sju inlämningsuppgifter, varav en är datorbaserad.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala där kriterierna framgår nedan:
A = Utmärkt. För att erhålla betyget krävs att kursdeltagaren visar prov på en djupgående förståelse av de
metoder som gås igenom i kursen. Kursdeltagaren skall kritiskt kunna jämföra olika metoders lämplighet,
givet datas karaktär och frågeställningar, samt förstå de problem som uppstår då villkoren för en viss metod
inte uppfylls och vilka åtgärder som är lämpliga för att handskas med dessa. Kursdeltagaren skall vidare på ett
självständigt sätt kunna utföra egna avancerade analyser/synteser samt på ett ingående sätt kunna kritiskt
granska och tolka andras resultat/synteser.
B = Mycket bra. För att erhålla betyget krävs att kursdeltagaren visar prov på en djupgående förståelse av de
metoder som gås igenom i kursen. Kursdeltagaren skall kritiskt kunna jämföra olika metoders lämplighet,
givet datas karaktär och frågeställningar, samt förstå de problem som uppstår då villkoren för en viss metod
inte uppfylls och vilka åtgärder som är lämpliga för att handskas med dessa. Kursdeltagaren skall vidare på ett
självständigt sätt kunna utföra egna relativt avancerade analyser/synteser samt kunna kritiskt granska och
tolka andras resultat/synteser.
C = Bra. För att erhålla betyget krävs att kursdeltagaren visar prov på en god förståelse av de metoder som
gås igenom i kursen. Kursdeltagaren skall kunna jämföra olika metoders lämplighet, givet datas karaktär och
frågeställningar, samt förstå de problem som uppstår då villkoren för en viss metod inte uppfylls och vilka
åtgärder som är lämpliga för att handskas med dessa. Kursdeltagaren skall vidare kunna utföra egna
analyser/synteser samt kunna kritiskt granska och tolka andras resultat/synteser.
D = Tillfredsställande. För att erhålla betyget krävs att kursdeltagaren visar sig ha en någorlunda god
förståelse av de metoder som gås igenom i kursen. Kursdeltagaren skall kunna jämföra olika metoders
lämplighet, givet datas karaktär och frågeställningar. Kursdeltagaren skall vidare kunna utföra egna
analyser/synteser samt nöjaktigt kunna granska och tolka andras resultat/synteser.
E = Tillräckligt. För att erhålla betyget krävs att kursdeltagaren visar sig ha en någorlunda god förståelse av
de metoder som gås igenom i kursen. Kursdeltagaren skall vidare kunna utföra egna analyser/synteser och
nöjaktigt förstå andras resultat/synteser.
Fx = Otillräckligt. För att erhålla betyget krävs att kursdeltagaren i viss mån kan utföra egna
analyser/synteser.
F = Helt Otillräckligt. Kursdeltagaren kan ej utföra egna analyser/synteser.
c. Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge
kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat
prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan
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examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till studierektor.
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den
upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor. Med prov jämställs också andra obligatoriska
kursdelar.
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den
upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor.
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+ Kompendium om meta-analys i Stata.
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