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Benämning
Forskningsmetodik I

Högskolepoäng
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Kursens innehåll

Kursens mål är att öka deltagarnas förståelse för forskningsmetod, att ge de färdigheter som behövs för att
kritiskt utvärdera forskningsresultat, och att ge träning i att formulera relevanta och forskningsbara frågor.
Föreläsningar och seminarier behandlar bland annat styrkor och svagheter hos olika forskningsmetoder, samt
forskningsetik. Gruppövningar och individuella uppgifter involverar kritisk analys av forskningsartiklar, och
formulerandet av en forskningsfråga i relation till det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt forskningsfält.
Kursen täcker följande ämnen:
•Hur man formulerar en tydlig forskningsfråga
•Experimentella och icke-experimentella forskningsdesigner
•Probabilitet och statistisk inferens
•Intern validitet
•Mätning och generaliserbarhet
•Forskningsetik
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
1)förstå och bidra till teoretiska diskussioner kring forskningsmetod, inklusive etiska aspekter på
forsknings- och utvecklingsarbete.
2)kritiskt bedöma trovärdigheten och generaliserbarheten hos slutsatser från empiriska studier.
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3)i text och muntlig presentation sammanfatta och utvärdera kunskapsläget i ett specifikt forskningsfält,
samt formulera en relevant forskningsfråga som adresserar en lucka i nuvarande kunskap.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
Kurskrav/Obligatoriska delar: Muntlig presentation av den skriftliga rapporten vid ett seminarium enligt
examinators anvisningar. Student som ej uppfyller detta krav kan erbjudas kompensation genom att presentera
på ett uppsamlingsseminarium eller individuellt för kursledare.
Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.
Kunskapskontroll och examination

a. Examinationsformer
Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen samt skriftlig inlämningsuppgift i form av PM.
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
b. Betygsskala
Betygssättning av salstentamen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete behövs
F = Underkänd, mycket mer arbete behövs
Betygsättning av PM sker med tvågradig betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c. Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på skriftlig salstentamen och godkänt PM.
Dessutom krävs godkänt på alla obligatoriska delar av kursen.
e. Underkännande
För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år.
Det läsår kurstillfälle saknas ska minst ett examinationstillfälle erbjudas.
Studerande som underkänts på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom kan
göras till institutionsstyrelsen eller den tjänsteman styrelsen utser.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Kompletteringsuppgifter
Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges på denna kurs (gäller PM).
Kompletteringen ska inkomma före, av examinator angiven, tidpunkt.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.

Sidan 2/2

