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Mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
l

l

l

l
l

l

utifrån ämnesrelevant teori och tidigare forskning kunna formulera syfte och
forskningsfrågor samt beskriva metod inför en självständig vetenskaplig empirisk
undersökning,
kunna samla in, presentera och analysera empiriskt material som är relevant för
att uppfylla syftet och besvara ställda forskningsfrågor, genom att använda den
valda metoden,
kunna redovisa forskningsetiska överväganden i samband med genomförandet
och presentationen av undersökningen,
självständigt kunna författa en vetenskaplig rapport inom givna tidsramar,
kunna försvara den egna rapporten inom ramen för vetenskaplig
seminariebehandling, och
kunna agera som opponent på andra vetenskapliga rapporter.

Innehåll
Inom kursen planeras och genomförs en självständigt utformad vetenskaplig
undersökning som presenteras i form av en vetenskaplig rapport. Rapporten
seminariebehandlas genom oppositionsförfarande.

Undervisningsformer
Integration mellan teori och praktik som kan ske genom handledning, föreläsningar,
seminarier, laborationer och övningar.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda.
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För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda.
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, försvar av genomförd
vetenskaplig rapport och opponering av annan vetenskaplig rapport.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs skriftligt och
återkopplas till studenterna. Sammanställningen redovisas för aktuella organ samt
arkiveras av kursansvarig institution.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Backman, J. (Senaste upplaga) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur
Ekengren, A. & Hinnfors, J. (Senaste upplaga) Uppsatshandbok. Hur du lyckas med
din uppsats. Lund: Studentlitteratur.
Litteratur relaterad till den självständiga undersökningen (anpassas individuellt).
Referenslitteratur
Arvidson, P. & Rosengren, KE. (Senaste upplaga) Sociologisk metodik. Liber
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (Senaste upplaga)
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm:
Norstedts juridik.
Wahlgren, L. (Senaste upplaga) SPSS steg för steg. Studentlitteratur.
Övrig litteratur
Språkrådet (Senaste upplaga) Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.
Med reservation för ändringar i litteraturförteckningen

