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Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:  
 

beskriva och resonera kring grundläggande begrepp inom samhällsvetenskaplig metodik och forskning•
redogöra för likheter och skillnader mellan utredning och forskning•
skilja mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign och empirisk insamling•

 
planera och genomföra ett mindre samhällsvetenskapligt projekt där fokus ligger på att kunna:  
 
a) välja och motivera val av metod för ett givet undersökningsproblem  
b) samla in information på ett systematiskt och strukturerat sätt givet det undersökningsproblem som föreligger  
c) analysera och värdera eget och andra kursdeltagares samhällsvetenskapliga projekt  
d) presentera resultatet av sitt projekt i skrift på ett tydligt, vetenskapligt och professionellt sätt

Kursinnehåll
Kursen är en grundläggande kurs i vetenskaplig metod för självständigt arbete inom samhällsvetenskap. Den riktar 
sig till den som vill lära sig mer om grund¬läggande vetenskaplig metod relaterad till samhällsvetenskaplig forskning. 
Kursen behandlar forskningsprocessens olika steg och de val som genomförandet av studier av detta slag behöver.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen består av föreläsningar och seminarier.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga inlämningsuppgifter har genomförts på ett godkänt sätt samt att den 
återkoppling på andras arbeten som ingår i inlämningsuppgifterna har genomförts på ett godkänt sätt.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Lind, R. (2014) Vidga vetandet – En introduktion till samhällsvetenskaplig forskning, Lund: Studentlitteratur. 
 
David, M. & Sutton, C.D. (2016) Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur. 
 
Övrigt material

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Obligatoriska uppgifter 7,5 TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15
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