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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
1. förklara grunder i olika forskningsmetoder för datainsamling och analys. 
2. förklara teoriers betydelse i forskningsprocessen.
3. formulera metodologiska och teoretiskt motiverade tillvägagångssätt och analysstrategier
för enkla forskningsproblem.
4. välja lämplig(a) metod(er) till en given problemformulering och försvara sina val.
5. tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder.
6. tillämpa grunder i vetenskaplig rapportskrivning.
7. redogöra för hur vetenskaplig teori och metod kan vara relevant i socionomers praktiska
arbete.

Kursens innehåll - grunder i teori och vetenskapsfilosofi i forskningsprocessen
- grunder i kvalitativa metoder
- grunder i kvantitativa metoder

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SAG024&revisionId=3266&lang=sv
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- forskningsprocessen
- forskningsetik
- informations- och litteratursökning

Undervisning Föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.

Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper fordras utöver programmets behörighetskrav

Examinationsform Lärandemål 1, 2 och 3: Individuell tentamen
Lärandemål 4, 5 och 6: Hemskrivning
Lärandemål 7: Intervjuövning som redovisas muntligt och kopplas till den egna
studiegruppen.

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 Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet.
 
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0001   Grunder i teori och forskningsmetoder i socialt
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