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1. Kursens syfte  
Kursen är den första av tre kurser på Studie- och yrkesvägledarprogrammet som handlar om 
vetenskaplig teori och forskningsmetod. I kursen introduceras vetenskapsteoretiska begrepp och 
olika former av forskningsmetoder. I kursen introduceras också olika steg i en forskningsprocess och 
sätt att värdera dessa olika steg med stöd av kvalitetskriterier och forskningsetiska principer. Syftet 
med kursen är att deltagarna ska tillägna sig en grundläggande förståelse för olika forskningsansatser 
och centrala vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp. Här behandlas frågor om vilken typ 
av kunskap som är möjlig att nå med hjälp av olika metodansatser inom samhälls- och 
beteendevetenskaplig forskning. Kursen ger övning i att med ett vetenskapligt förhållningsätt 
formulera forskningsfrågor samt att planera och utforma en vetenskapligt grundad undersökning. De 
två metodkurser som följer senare under programmet har inriktning mot att analysera empiriska 
material, mätning och statistik, intervjumetodik respektive uppsatsskrivande.  
 

1.1 Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  

• redogöra för och diskutera grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och 
kunskapsintressen, 

• redogöra för och diskutera vad som är en lämplig forskningsfråga, forskningsdesign och 
datainsamlingsmetod utifrån olika kunskapsintressen samt förstå vilka kvalitetskrav som kan 
ställas på forskning,  

• identifiera en problemställning samt formulera syfte och frågeställningar med relevans för 
ämnesfältet studie- och yrkesvägledning och med den som utgångspunkt planera en 
undersökning. 
 

1.2 Kontaktuppgifter  

Marie Beckeman  grundnivapedagogik@edu.su.se  (kursadministratör) 
Staffan Nilsson  staffan.nilsson@edu.su.se  (kursansvarig campus) 
Robert Ohlsson   robert.ohlsson@edu.su.se  (kursansvarig distans)  
Katarina Sipos  katarina.sipos@edu.su.se 
 
  

mailto:grundnivapedagogik@edu.su.se
mailto:staffan.nilsson@edu.su.se
mailto:robert.ohlsson@edu.su.se
mailto:katarina.sipos@edu.su.se
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2. Former för undervisning  
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete. 
 

2.1 Föreläsningar 

Inledningsvis ges föreläsningar om vad som kännetecknar vetenskaplig kunskap och vad som 
karakteriserar olika forskningstraditioner, om vetenskapliga metoder samt hur forskning kan 
värderas utifrån olika kvalitetsaspekter och forskningsetiska riktlinjer. Kursens undervisning 
behandlar olika typer av forskningsansatser och forskningsprocessen – med ett särskilt fokus på 
design, urval och datainsamling.  

2.2 Seminarium och resurstid 

Kursens seminarier ägnas åt den gruppuppgift som genomförs under kursens gång vilken handlar om 
att skriva en forskningsplan. Inför det första seminariet ska gruppen diskutera fram ett förslag på 
syfte och frågeställningar som sedan presenteras och diskuteras vid seminariet.  

Under vecka 9 genomförs seminarier där grupperna ges handledning i arbetet med sina 
forskningsplaner. Ett detaljerat schema för dessa resurstider kommer att läggas upp på Athena.  

Det avslutande seminariet är ett ventileringsseminarium där varje grupp får presentera sin 
forskningsplan och kommentera en annan grupps forskningsplan.  

 

2.3 Grupparbete – forskningsplan  

Ett av de examinerande momenten i kursen är ett grupparbete där ni får öva på att planera en 
forskningsstudie. Gruppens arbete består i att skriva en forskningsplan i vilken ni beskriver ett 
problemområde med relevans för ämnesfältet studie- och yrkesvägledning, formulerar syfte och 
frågeställningar för en studie, redogör för studiens förutsättningar och vetenskapsteoretiska grunder, 
samt beskriver den tänkta studiens upplägg (design, urval och datainsamling). Forskningsplanen ska 
också innehålla en diskussion av styrkor och svagheter (kvalitetskriterier) i relation till det planerade 
upplägget.  

Forskningsplanerna kommer att bestå av en beskrivning eller planering för ett tänkt 
forskningsprojekt. Ni kommer alltså inte samla in egen empiri, men förväntas presentera och 
problematisera hela arbetsgången från problemformulering till vilken typ av kunskap det planerade 
projektet kan tänkas generera. Forskningsplanen ska omfatta 4-5 sidor och kommer att genomgå en 
kollegial kritisk vetenskaplig granskning av era medstudenter vid ett ventilationsseminarium. 

Instruktioner för gruppuppgiften finns på Athena och mer information om hur denna genomförs ges 
också vid kursintroduktionen. 

 



 

4 
 

3. Examination  

3.1 Gruppexamination 

Den skriftliga delen av gruppexaminationen består av forskningsplanen som ska lämnas in på Athena 
senast den 12 mars kl. 16.00. Det räcker att en deltagare i gruppen lämnar in uppgiften och varje 
grupp får komma överens om vem som ska ansvara för detta. Ange för- och efternamn på samtliga 
aktiva deltagare i gruppen i dokumentet. Döp dokumentet till ert gruppnamn och spara det som .doc 
eller .docx alternativt .pdf.  

Den skriftliga planen presenteras och diskuteras sedan i tvärgrupper den 17 mars (schema för denna 
dag publiceras efter gruppernas inlämning den 12/3). Vid frånvaro kommer ett 
uppsamlingsseminarium erbjuds som aviseras i Athena efter det ordinarie seminariet.  

Syftet med kollegiegranskningen under seminariet är att skapa ett lärtillfälle för forskningsplanens 
författare, granskarna och övriga seminariedeltagare. Det kan finnas en mängd svårigheter med att 
genomföra en studie och olika uppfattningar om alternativa sätt att tackla ett och samma problem. 
Därför är det viktigt att granskningen görs i en konstruktiv anda. Att kritiskt granska betyder inte att 
leta ”fel”, utan snarare att reflektera över textens innehåll och form. 

3.2 Individuell examination 

Den individuella examinationen består av en hemtentamen som fokuserar på de två första 
förväntade studieresultaten. Uppgiften publiceras på Athena onsdagen den 18 mars kl. 09:00 och ska 
lämnas in på Athena senast den 23 mars kl. 23:59. Döp dokumentet till ditt eget namn och spara det 
som .doc eller docx. Glöm inte att skriva namn och personnummer i dokumentet.  

4. God referenshantering, fusk och plagiat 
Det är givetvis tillåtet att citera källor i examinationsuppgifter, men såväl direkta citat som indirekta 
referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller 
skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det 
betraktas som plagiat. Exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text 
(detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. 
Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din 
egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en 
studiekamrats hemtentamen. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i 
andra kurser, s.k. självplagiat. Om du är osäker på vad skillnaden är mellan att referera och att 
plagiera ta gärna del av Linköpings universitets självstudieguide om du är osäker: 
http://noplagiat.bibl.liu.se/ 

Texter som lämnas in granskas av både lärare och textjämförelsesystemet Urkund. Lärare är skyldig 
att anmäla grundad misstanke om plagiat till rektor och Stockholms universitets disciplinnämnd. 
Påföljden kan bli varning eller avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms 
universitets regler för examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida 
www.su.se/regelboken.   

http://noplagiat.bibl.liu.se/
http://www.su.se/regelboken
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5. Betygsättning 

5.1 Betygssättning av gruppuppgift  

På gruppexaminationen ges betyget Godkänd, eller så får gruppen komplettera. Den som inte aktivt 
deltar i grupparbetet blir underkänd på momentet och får göra en individuell komplettering.  
 
5.2 Betygskriterier för individuell tentamen  

A   Texten redogör med stor säkerhet och tydlighet för grundläggande vetenskapsteoretiska och 
metodologiska begrepp samt diskuterar insiktsfullt och nyanserat metoder och 
utgångspunkter i olika kunskapsintressen. Texten är väldisponerad och präglas genomgående 
av mycket tydliga, innehållsrika och nyanserade resonemang om det problem som 
presenteras i uppgiften. Texten anknyter till stora delar av den anvisade kurslitteraturen på 
ett tillfredställande sätt utan formella brister. 

B  Texten håller högre kvalitet än vad som krävs för C men når inte upp till vad som krävs för A. 

C  Texten redogör tydligt för grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp 
samt diskuterar insiktsfullt metoder och utgångspunkter i olika kunskapsintressen med 
utgångspunkt i det problem som presenteras i uppgiften. Texten är innehållsrik och anknyter 
till stora delar av den anvisade kurslitteraturen på ett vedertaget sätt utan formella brister. 

D  Texten håller högre kvalitet än vad som krävs för E men når inte upp till vad som krävs för C. 

E   I texten redogörs för och diskuteras vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp och 
ansatser på ett grundläggande sätt, och det redogörs för metoder och utgångspunkter i olika 
kunskapsintressen. Texten anknyter till kurslitteraturen och på ett vedertaget sätt med 
smärre brister i formalia. 

Fx   Vissa delar av texten behöver tydliggöras beträffande vissa oklarheter eller felaktigheter. Vad 
som behöver tydliggöras framgår av givna instruktioner av ansvarig lärare. Kompletteringen 
ska lämnas in inom fem (5) arbetsdagar efter meddelat betyg. 

F   Examinationsuppgiften motsvarar inte kriterierna för godkänt betyg och en ny hemtentamen 
måste göras vid det andra provtillfället.  

  

Utöver angivna kriterier ingår i bedömningen för godkänt betyg att skriva utifrån vedertagna 
pedagogiska krav på akribi. I betygsättningen vägs det även in hur examinationsuppgifterna visar att 
studenten har tillgodogjort sig den anvisade kurslitteraturen som helhet. 

Har du godkänts i prov, det vill säga fått minst betyget E, får du inte göra ett nytt prov för högre 
betyg. Det är endast möjligt att ompröva för godkänt resultat fyra gånger och inom tre terminer från 
första registrering på delkursen.   
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6. Övrig information 

6.1 Athena 

Lärplattformen Athena används i kursen, vilket innebär att du måste ha användarnamn och lösenord 
för Athena. Athena är den plats där du tar del av information som kontinuerligt kommer att läggas ut 
under kursen angående t.ex. uppgifter och eventuella schemaförändringar. På Athenasidan publiceras 
aktuell information. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad via kursens hemsida på Athena. 
Om du har frågor vars svar är av intresse även för övriga studenter eller vill diskutera eller dela med 
dig av funderingar till övriga kursdeltagare så gör du det i mappen Fråga kursansvarig under 
Planeringar. Har du frågor till kursens lärare vänder du dig direkt till dem via mail (se kontaktuppgifter 
ovan). Undvik att ställa frågor via meddelande-/chatfunktionerna på Athena. 

Om du behöver hjälp eller får problem med Athena kontaktar du studentsupport antingen via mail: 
studentsupport@it.su.se eller via telefon: 08- 674 70 10. 
 

6.2 Stöd i studierna 

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning, t.ex. dyslexi, ska du kontakta Sektionen för 
studentstöd för att komma överens om vilken typ av stöd i studierna du behöver. Exempel på 
stödinsatser kan vara anteckningshjälp, talböcker, förlängd tentamenstid, teckenspråkstolkning, etc.  
Se www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsattning för kontaktinformation till Sektionen för 
studentstöd. Intyget från Studentstöd lämnar du sedan till Eva Ahlzén som är studievägledare på 
Institutionen för pedagogik och didaktik, som i sin tur informerar lärarna på kursen. Det är sedan ditt 
ansvar som student att komma överens med läraren om t.ex. vilka tider som gäller vid examination. 

Studievägledare: Eva Ahlzén: eva.ahlzen@edu.su.se (08-16 31 45) 
 

6.3 Språkstöd 

Till Språkverkstaden kan du som student vända dig för stöd i skrivande på svenska. Språkverkstaden 
håller också seminarier i akademiskt skrivande. 
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-språkverkstaden 
 

6.4 Mitt universitet 

Genom att logga in på http://mitt.su.se får du som student b.la. tillgång till detta: 

Athena:    Här kan du som student logga in på kommunikationsplattformen Athena. 

Mina studier:   Här kan du som student se dina betyg, registreringar och möjlighet att skriva ut 
intyg. 

Webbmail:   Kommunikation sker via mail – se till att studentmail är kopplad till aktuell privat 
mailaddress. 

Universitetskort:  Aktivera/beställa Universitetskort, för t.ex. Stockholms universitetsbibliotek, 
Printomat mm 

 

mailto:studentsupport@it.su.se
mailto:studentsupport@it.su.se
http://www.su.se/
http://www.su.se/
mailto:eva.ahlzen@edu.su.se
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden
http://mitt.su.se/
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7. Kurslitteratur 
Jacobsen, D.I. (2017). Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed.  
 
På Athena finns även material och länkar till resurser som kompletterar kurslitteraturen. 
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