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Kursens mål
Kursen syftar till att ge fördjupade insikter i vetenskapsteori, forskningsetik och metod i syfte 
att förbereda inför uppsatsarbetet.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. föra problematiserande resonemang kring användandet av olika vetenskapliga 
metoder,

2. visa förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska forskning baserad på 
kvantitativa såväl som kvalitativa metodansatser,

3. beskriva forskningsetiska regelverk och hur dessa kan tillämpas, särskilt i 
förhållande till barn och ungdomar,

4. visa förståelse för olika vetenskapsteoretiska perspektiv,
5. visa förmåga att utforma vetenskapliga undersökningar med fokus på relationen 

mellan problemformulering och metod,
6. föra kvalificerade resonemang om hur ett vetenskapligt förhållningssätt och 

skrivande kan användas för kontinuerlig yrkesmässig reflektion och 
verksamhetsutveckling.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• seminarier med enskilda skriftliga förberedelser och muntliga gruppredovisningar 

(lärandemål 1, 2, 3, 4, 5 och 6)
• individuellt författad opponering av vetenskapliga arbeten (lärandemål 1, 2, 3, 4 och 

6)
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även betyskriterier 
anges.
 
En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination men ligger nära 
gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering 
för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av 
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examinationen anpassas utifrån de lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska 
äga rum inom två veckor efter att den studerande meddelats examinationsresultatet och före 
nästa examinationstillfälle.

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
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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