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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. identifiera och formulera forskningsfrågor samt kritiskt diskutera dessa
2. motivera studiedesign och planera datainsamling i relation till forskningsfrågor som kan
besvaras med kvantitativ metod
3. sammanställa, statistiskt beskriva, och analysera data i kvantitativa studier med flera
oberoende variabler och med beaktande av förväxlingsfaktorer
4.  dra slutsatser från resultat av kvantitativa analyser, och kritiskt diskutera slutsatserna
5. presentera och kritiskt diskutera resultat från kvantitativa studier i internationella
sammanhang 
6. identifiera och analysera etiska aspekter av forskning och de forskningsfaktorer som styr
forskningen inom arbetshälsovetenskap 
7. värdera och diskutera kvantitativa studiers kvalitet och betydelse för kunskapsutvecklingen
inom arbetshälsovetenskap

Kursens innehåll - vetenskapsteoretiska antaganden
- översikt över kvantitativa forskningsansatser och metoder
- modeller för formulering av forskningsfrågor
- design, datainsamling, analyser och resultatrapportering i kvantitativa studier
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- forskningsetik ur ett arbetshälsovetenskapligt forskningsperspektiv

Undervisning Föreläsningar, seminarier och metodövningar. 

Förkunskaper Minst 30 hp på Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap i vilket ska ingå kursen
Forskningsmetoder med relevans för arbetshälsovetenskap, 15 hp

Examinationsform Skriftliga individuella uppgifter, muntliga uppgifter individuellt och i grupp, metodövningar.

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst 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 studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång. 

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap, 120 hp.

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

Moment 
0010   Skriftliga individuella uppgifter, muntliga
uppgifter individuellt och i grupp, metodövningar
(lärandemål 1-7)

7,5 hp Betyg: AF


