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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-02-15 och gäller från
höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. beskriva forskningsansatsernas utgångspunkter i kvalitativ- respektive kvantitativ metod
2. förstå grundläggande insamlingsmetoder och analysmetoder inom kvalitativ metod
3. förstå grundläggande insamlingsmetoder och analysmetoder inom kvantitativ metod

Färdighet och förmåga
4. planera och tillämpa grundläggande kvalitativa forskningsmetoder
5. planera och tillämpa grundläggande kvantitativa forskningsmetoder
6. tillämpa grundläggande analysmetoder inom kvalitativ metod
7. tillämpa grundläggande analysmetoder inom kvantitativ metod
8. använda bibliotekskataloger och databaser för att söka systematiskt efter ämne
9. tyda och skriva korrekta referenser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. reflektera över grundläggande forskningsetiska frågor och kunskap utifrån ett
folkhälsovetenskapligt perspektiv



Innehåll
- forskningsprocessens steg inklusive databassökning
- kvalitativ metod och metoder för datainsamling
- kvantitativ metod och metoder för datainsamling
- kvalitativ metod och innehållsanalys
- kvantitativ metod och beskrivande statistik
- forskningsetiska principer
- referenshantering

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom; individuella skriftliga uppgifter och genom seminarier.

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

Kvalitetsuppföljning
Under och 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 i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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