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Kurskod: SSM200

Samhällskunskap för ämneslärare: Samhällsvetenskaplig metodologi, 7,5 hp
Civics for Teachers: Methodology in Social Science, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2021-02-24
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att utveckla kunskaper om samhällskunskapsämnets vetenskapsteori och 
vetenskapliga metoder samt skapa förutsättningar för studenten att kunna genomföra en 
samhällsvetenskaplig studie.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. söka och systematisera tidigare forskning inom ett för samhällskunskap relevant och 
avgränsat område,

2. uppvisa kunskap om olika vetenskapsteoretiska perspektiv och vetenskapsteoretiska 
frågeställningar,

3. diskutera olika undersökningsdesign inom samhällsvetenskaplig forskning,
4. diskutera och problematisera användandet av olika forskningsmetoder.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
SIS100-Samhällskunskap för ämneslärare: Individ, samhälle och samhällskunskap eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Parvis skriftlig inlämning med individuell bedömning (lärandemål 1)
• Enskild hemtentamen (lärandemål 2, 3 och 4)
• Seminarium med enskild skriftlig inlämning (lärandemål 4)

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen behandlar i huvudsak två aspekter inom samhällsvetenskaplig forskning. En aspekt 
berör vetenskapsteoretiska frågeställningar och samhällsvetenskapernas förutsättningar, t.ex 
i jämförelse med naturvetenskap. Den andra aspekten berör hur en samhällsvetenskaplig 
studie kan designas, t.ex. hur den kan kopplas till tidigare forskning. I detta moment ingår bl.
a. att studenterna får söka och systematisera ett antal vetenskapliga artiklar inom ett 
avgränsat område och utifrån detta motivera en studie. Vidare berörs olika typer av design, t.
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ex. teoriprövande och teorikonsumerande studier, samt olika forskningsmetoder, t.ex. 
intervju, observation, textanalys, enkätstudier med mera.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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