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Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

MET1 Forskningsmetoder 7.5

Kursens innehåll

I kursen behandlas grundläggande forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteori. Mer specifikt tar kursen
upp problemformulering och syftesbeskrivning, litteratursökning, val av perspektiv och metodologiska
ansatser, operationalisering av forskningsfrågor samt grundläggande analysarbete.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för grunderna i kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder inom samhällsvetenskapen, särskilt
med avseende på problemformulering, datagenerering och analysmodeller,
- diskutera vetenskapligt analysarbete utifrån olika metodansatser och forskningsfrågor,
- formulera didaktiska forskningsfrågor som är koherenta med teoretiska perspektiv och metodologier,
- genomföra en systematisk litteratursökning och exemplifiera forskningsprocessen i en tänkt studie av ett
didaktiskt problem.

Undervisning

Undervisningen består av handledning och två frivilliga seminarier. Kursen kan genomföras på distans. För
mer detaljerad information hänvisas till studiehandledningen.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom tre individuella skriftliga uppgifter i form av utkast till synopsis som bedöms med
betygen godkänd (G) och underkänd (U), samt en individuell skriftlig uppgift i form av en synopsis som
bedöms med en sjugradig betygsskala.

Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
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Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala: 

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

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E (respektive G) på samtliga
examinationsuppgifter.

Inlämnandet tidigare obligatorisk uppgift är en förutsättning för att få delta i nästföljande examination.

F och Fx är underkända betyg och det krävs i båda fallen omexamination.

Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.

För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett
examinationstillfälle.

Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som fått betyget Fx eller F 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 om detta
ska göras till institutionsstyrelsen eller prefekt.

Övergångsbestämmelser

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

Övrigt

Kursen ges inom VAL.

Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två
månader före kursstart.
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