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Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas de studerande:

Kunskap och förståelse

• Ha kunskap om hur databaser för informationssökning används

• Vara förtrogna med pedagogiska och psykologiska metoder för kvalitativ forskning

Färdighet och förmåga

• Kunna tillämpa intervju eller enkät för datainsamling

• Kunna genomföra en empirisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kritiskt granska och värdera vetenskapliga rapporter

• Visa förmåga i akademisk argumentation

Innehåll
Kursen syftar till att studenterna skall fördjupa sina kunskaper om forskning inom kunskapsfältet för per-
sonalvetenskap och dess vetenskapliga metoder. Tonvikt läggs vid datainsamling genom intervju. Inom
kursen ska studenterna i par genomföra och försvara ett uppsatsarbete i något för kunskapsfältet relevant
ämne. Vidare avser kursen att utveckla studenternas förmåga att kritiskt granska vetenskapliga texter och
att öva sin förmåga i akademisk argumentation, genom att opponera på en vetenskaplig uppsats och att
försvara sin egen. Vidare ska de i seminarieform träna sin förmåga att vara kritiskt granskande och att
argumentera för egna ståndpunkter. Valet av problemområde sker i samråd med handledare eller kursle-
dare. Studenterna väljer själva om uppsatsen ska skrivas i pedagogik eller psykologi.

Moment som ingår i kursen är:

• Kvalitativa forskningsmetoder relaterat till yrkesfältet

• Intervjuteknik för insamling av kvalitativa data

• Utarbetande av PM för uppsats

• Empirisk datainsamling och analys
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• Utformning av vetenskaplig dokumentation

• Kritisk granskning av vetenskapliga texter

• Akademisk argumentation

Undervisningsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier kring studenternas uppsatsmanus, grupphandled-
ning samt vid behov individuell handledning. Studenterna skriver uppsatsen parvis.

Förkunskapskrav
Godkända kurser om minst 75 hp från kurser inom Personalprogrammet (eller motsvarande kunskaper)

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinationen består av (fyra) olika delar: Studenterna författar en uppsats tillsammans med en stu-
diekamrat, försvarar sin uppsats, opponerar på studiekamraters uppsats samt är aktiva i diskussion kring
andras uppsatser vid slutseminarier. Detaljerade kriterier för de olika betygsstegen presenteras i separat
instruktion vid kursstart.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7.5 hp U/G/VG

Kursvärdering
Uppföljning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut via webbplattformen
Pingpong. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av kursansvarig lärare. Kursvärderingen ska
ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt
Kursen ges i Personalprogrammets fjärde termin. Studenterna skriver sin första uppsats på grundläggande
nivå, enligt tidigare terminologi benämnd som B-uppsats, och som generellt genomförs under termin
fyra. Kursen kan tillgodoräknas i en filosofie kandidatexamen i pedagogik eller psykologi.

Kurslitteratur
APA-manualen:
https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur s.208

Hegeland, Signe (2007). Akademisk argumentation. Att skriva
övertygande uppsatser. Malmö: Liber. s.54

Svenska skrivregler (1991). Utgivna av Språkrådet. Stockholm: Liber. s.144

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Stockholm: Vetenskapsrådet.

Dessutom tillkommer litteratur som berör ämnesområdet för uppsatsen

Övrig litteratur
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Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber
Ekonomi (Valda delar) ?

Trost, J. (1994). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur (Valda delar)


