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Mål Moment 0010 Litteratursökning och kvalitetsbedömning
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- Redogöra för den arbetshälsovetenskapliga publikationskulturen
 
- Självständigt genomföra strukturerade litteratursökningar i relevanta databaser
 
- Kritiskt diskutera sakkunniggranskning inom vetenskaplig publicering
 
- Kritiskt värdera publikationers kvalitet utifrån relevanta indikatorer och bedömningssystem
 
Moment 0020 Litteraturöversikt inom arbetshälsovetenskap
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- Identifiera ett forskningsområde av intresse inom arbetshälsovetenskap och beskriva de
teorier och de metoder varmed området studerats
 
- självständigt planera, genomföra, dokumentera, skriftligt rapportera och försvara en
litteraturöversikt av god vetenskaplig kvalitet inom ett avgränsat problemområde inom
arbetshälsovetenskap
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- Kritiskt värdera resultat och granskad litteratur i egna såväl som i andras litteraturöversikter
utifrån vetenskapliga kvalitetskriterier samt ur relevanta samhälleliga och etiska aspekter

Kursens innehåll - publiceringskultur
- litteratursökning och databaser
- bibliometri
- sakkunniggranskning
- kvalitetsindikatorer och kvalitetsbedömning
- litteraturöversikt

Undervisning Föreläsningar, seminarier, metodövningar, handledning

Förkunskaper Introduktion till arbetshälsovetenskap, 15 hp och Forskningsmetoder med relevans för
arbetshälsovetenskap, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Examinationsform Metodövningar, skriftlig tentamen, examinerande seminarier och uppsats i form av en
litteraturöversikt

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Litteratursökning och kvalitetsbedömning 5 hp Betyg: AF

0020   Litteraturöversikt inom arbetshälsovetenskap 10 hp Betyg: AF


