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Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 70.0 %
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. individuellt och skriftligt förklara vetenskapsteoretiska begrepp och dess relation till
forskning
2. individuellt och skriftligt förklara olika begrepp och tillämpa olika kvalitativa och
kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskaplig  forskning.
3. identifiera och förklara styrkor och begränsningar i kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder
4. analysera orsaker till hälsa/ohälsa med utgångspunkt i epidemiologisk forskning
5. tillämpa kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder genom att designa, samla,
analysera och tolka datamaterial

Kursens innehåll - vetenskapsteori
- forskningsprocessen
- forskningsetik
- epidemiologi och forskningsdesign
- kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap
- datainsamling
- kvalitativa och kvantitativa analysmetoder
- grundläggande statistik
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- kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
- SPSS

Undervisning  Föreläsningar,  seminarier, praktiska metodövningar och datalaborationer 

Förkunskaper Årskurs 1 i programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

Examinationsform Skriftlig tentamen, seminarier, skriftliga och muntliga gruppexaminationer.

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare två examinationstillfällen i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska studenten erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordiarie tillfället)

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som obligatorisk campuskurs i programmet: Folkhälsostrateg för hållbar
utveckling. Kursen ges på svenska. Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller
alternativ examination för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig individuell tentamen (lärandemål 1,2,4) 8 hp Betyg: AF

0020   Skriftliga gruppuppgifter för kvalitativa
forsknings- och analysmetoder (lärandemål 3,5)

2 hp Betyg: AF

0030   Kvalitativa metodövningar (lärandemål 3,5) 1,5 hp Betyg: AF

0040   Individuella skriftliga kvantitativa
räkneuppgifter (lärandemål 3,5)

2 hp Betyg: AF

0050   Kvantitativa metodövningar (lärandemål 3,5) 1,5 hp Betyg: AF


