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Kursens innehåll

I kursen presenteras olika metodansatser inom samhällsvetenskaplig forskning samt vanligt förekommande
datainsamlingstekniker inom forskningsområdet. Kursen introducerar även grundläggande kunskaper i
vetenskapsteori, forskningsprocessen, vetenskapligt förhållningssätt och forskningsetiska aspekter. Här
behandlas även frågor om vilken typ av kunskap som är möjlig att nå med hjälp av olika metodansatser. I
kursen ingår att formulera forskningsfrågor samt att tillämpa kvantitativ ansats och kvantitativ analys genom
att konstruera en enkät samt att bearbeta och analysera ett redan insamlat material.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för och diskutera grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och kunskapsintressen,
- redogöra för och diskutera vad som är en adekvat frågeställning, forskningsdesign och datainsamlingsmetod
utifrån olika kunskapsintressen samt vilka kvalitetskrav och etiska aspekter som kan ställas på forskningen,
- identifiera och redogöra för kvantitativa såväl som kvalitativa datainsamlingsmetoder,
- identifiera en problemställning med relevans för pedagogikämnet och med den som utgångspunkt planera en
enkätundersökning,
- genomföra en grundläggande deskriptiv analys av ett datamaterial.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska lärarledda interaktiva litteraturseminarier och en
obligatorisk datalabb, självstudier, grupparbete (gruppexamination) samt ett enskilt skrivarbete. Missade
obligatoriska moment på kursen kompletteras skriftligen.
Kunskapskontroll och examination
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Kursen examineras genom en individuell skriftlig examination där sjugradig betygsskala tillämpas. Dessutom
en skriftlig grupprapport samt en muntlig redovisning om rapportens innehåll som bedöms enligt
en tvågradig betygsskala: G= godkänd, U= underkänd.
Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala och baseras på den individuella
examinationen:
Godkända betyg (i fallande ordning)
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
Vid Fx eller U erbjuds ett kompletteringstillfälle inom en vecka efter att kompletteringsuppgift har meddelats
av examinator.
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E på den individuella skriftliga examinationen samt
godkänd gruppexamination och fullgjorda obligatoriska delar.
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få
en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelse/prefekt.
Övergångsbestämmelser

När en kurs är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs,
vars innehåll överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart och görs tillgänglig på kursens hemsida
www.edu.su.se
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