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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2008-09-10
och gäller från höstterminen 2008 vid Karlstads universitet.

Kurskod: AVAD87
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen, 15 hp
(Research Methods within Working Life Science, 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression: D

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska men vissa moment kan ges på engelska.

Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs B eller Svenska som andra språk kurs B samt Engelska kurs A eller motsvarande.
Arbetsvetenskap 90 hp eller motsvarande kunskaper.

Huvudområde
Arbetsvetenskap

Kursens mål

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om vetenskaplig metodologi och att vidareutveckla
studentens förmåga att värdera och välja lämpliga undersökningsmetoder utifrån olika arbetsvetenskapliga
studieobjekt. Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna

Kunskap och förståelse
- redogöra för och förstå olika vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter och
- redogöra för olika kvalitativa och kvantitativa metoder och motivera val av metod för en viss tillämpning
utifrån en vetenskaplig, metodologisk utgångspunkt.

Färdighet och förmåga
- tillämpa såväl kvalitativa som kvantitativa metoder på ett arbetsvetenskapligt problem och
- relatera olika metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter till konkreta metodfrågor och med
utgångspunkt i detta ha insikter i förutsättningarna för och konsekvenserna av tillämpningen av olika metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska egna och andras vetenskapliga arbeten med avseende på både val och metod och
tillämpningen av den och
- i vetenskapliga arbeten bedöma den vetenskapsteoretiska och metodologiska konsistensen i relation till
frågeställningarnas och undersökningsobjektets karaktär.

Kursens huvudsakliga innehåll



Kursen omfattar två områden: metodologi och metod. Dessa områden granskas och analyseras med avseende på
vilken betydelse de har för forskningsprocessen och därmed också för forskningsresultaten. Kursen innehåller
praktiska inslag vad gäller tillämpningen av kvalitativa och kvantitativa metoder, men även teoretiska och
analytiska inslag vad gäller olika typer av metodologiska utgångspunkter. Stor vikt läggs vid att relatera dessa
områden till varandra och därmed skapa en bredare och djupare förståelse för en central del i den
arbetsvetenskapliga kunskapsproduktionen.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och gruppövningar.

Kursen genomförs i samarbete med Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad, och
vissa föreläsningar och seminarier kan därför komma att förläggas till annan ort än Karlstad. Dessutom kan viss
del av undervisningen komma att ske på distans.

Kurslitteraturlista och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examination sker genom tentamina samt muntliga redovisningar och diskussioner.

Betygsgrader

Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess främsta syfte
är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för granskningen,
och inhämtas med hjälp av kursvärderingsdiskussioner i grupp. Studenterna informeras om resultaten och
eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet, Dnr C2007/368, reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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