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Forskningsmetodik - en introduktion inriktning litteraturstudie
Obligatoriska moment
Nedan presenteras de obligatoriska uppgifterna som ingår i kursen.
För godkänd kurs krävs att varje enskilt moment är uppfyllt.
Följande kursmoment bedöms individuellt:
 Närvaro

 Peer-to-peer bedömning
av andras
projektplaner/litteraturöversikter

 Den egna litteraturöversikten
inklusive referenslista

 PowerPoint-presentation
 Muntlig presentation

A. Närvaro
För godkänd kurs är närvaro obligatorisk vid alla kursseminarier (11 st). Vid all
frånvaro, oavsett orsak, ska igentagning ske enligt anvisningar av kursansvarig.
B. Litteraturöversikt
Under kurstiden ska du planera och genomföra en litteraturöversikt. Använd typsnitt
Times New Roman, storlek 12 punkter och radavstånd 2,0. Titel och följande rubriker
ska finnas med: Sammanfattning, Bakgrund, Syfte, Metod, Resultat, Diskussion,
samt Referenslista (förteckning över de publikationer som du hänvisar till).
Metoddelen bör vara detaljerad och gärna med underrubriker. Språket måste vara
korrekt – ta hjälp om du behöver. Den färdiga litteraturöversikten bör vara 12-15 A4sidor exkl. titelsida, sammanfattning, innehållsförteckning och referenser.
Inlämning av 1:a versionen av litteraturöversikten inför kursseminarium 9
Litteraturöversikten ska mailas till alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se med
filnamnsmodell EfternamnFörnamn_littstudie1.docx senast 4 maj 2020 kl. 12.00 inför
kursseminarium 9. Alla deltagare fördelas i grupper om ca 5 personer.
Gruppindelning av kursdeltagare och gruppens alla projektplaner/litteraturöversikter
skickas via mail till alla inom respektive grupp + till seminariegruppledaren 5 maj
2020. Vid seminarium 9 ska alla deltagare göra en 10-minuters presentation av sitt
projekt utan PowerPoint. Läs in dig på samtliga gruppdeltagares
projektplaner/litteraturöversikter för peer-to-peer diskussion av egen och andra
kursdeltagares projektplaner/litteraturöversikter tillsammans med
seminariegruppledaren. Ta med utskrivna exemplar av din egen grupps
projektplaner/litteraturöversikter till seminariet eller om du vill ha det tillgängligt
elektroniskt ta med egen dator. Läs mer i opponeringsinformation som återfinns på
kursdagens webb-information. Tid beräknas till ca 45 minuter per kursdeltagare.
Inlämning av slutlig litteraturöversikt inför kursseminarium 11
Den färdiga litteraturöversikten mailas till alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se med
filnamnsmodell EfternamnFörnamn_littstudie.docx senast 1 juni 2020, kl. 12.00
inför kursseminarium (examination) 11. Den 2 juni 2020 mailas
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projektplaner/litteraturöversikter ut till alla deltagare i respektive grupp, som är
densamma som vid kursseminarium 9, för inläsning.
Inlämning av färdig PowerPoint-presentation inför kursseminarium 11
Den färdiga powerpointpresentationen mailas till alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se
med filnamnsmodell EfternamnFörnamn_pres2.docx senast 8 juni 2020, kl.12.00.
Vid kursseminarium 11 presenterar alla kursdeltagare sin projektplan/litteraturöversikt
under 10 minuter med sin PowerPoint-presentation. Läs in dig på samtliga
gruppdeltagares projektplaner/litteraturöversikter som förberedelse på opponering.
Du ska alltså kunna opponera på vilken som av gruppdeltagarnas
projektplaner/litteraturöversikter. Ta med utskrivna exemplar av din egen grupps
projektplaner/litteraturöversikter till seminariet eller elektronisk i egen dator. Läs mer i
opponeringsinformation som återfinns på kursdagens webb-information. Övriga i
gruppen får ställa frågor och slutligen ställer seminariegruppledare sina frågor.
Tid beräknas till ca 30 minuter per kursdeltagare.

Med förhoppning om en givande kurs!

2 (2).

