Videnskabelig metode (10 ECTS)
Kvalifikationsbeskrivelse
Formålet med dette fag er at kvalificere den studerende til at planlægge, gennemføre og afrapportere
videnskabelige undersøgelser inden for erhvervssprog og -kommunikation.

Indhold
For at opfylde dette mål skal den studerende tilegne sig følgende kvalifikationer:
a) Viden om:
•

identifikation af videnskabelige problemer inden for erhvervssprog og -kommunikation

•

udformning og gennemførsel af videnskabelige undersøgelser inden for uddannelsens område

•

relevante kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og -strategier, omfattende metoder til såvel
indsamling som analyse af videnskabelige data, samt dertil knyttede videnskabsteoretiske positioner

b) Færdigheder i at:
• reflektere over, kritisk vurdere og diskutere de gennemgåede forskningsmetoder, -strategier og

videnskabsteoretiske positioner
• identificere videnskabelige problemer inden for erhvervssprog og -kommunikation
• udforme et relevant undersøgelsesdesign i relation til et givent videnskabeligt problem, herunder

udvælge hensigtsmæssige forskningsmetoder og -strategier under hensyntagen til relevante
videnskabsteoretiske tilgange
• gennemføre og afrapportere videnskabelige undersøgelser inden for uddannelsens område
• reflektere over, kritisk vurdere og diskutere de trufne design- og metodevalg

Undervisningsformer
Forelæsninger, holdundervisning

Kommentarer til undervisningsform
Forelæsninger og øvelsestimer i kollokvieform baseret på cases, studenterfremlæggelser og
klassediskussioner.

Eksamensoplysninger
Prøveform: Portfolio, fri opgave med mundtligt forsvar
Varighed af den mundtlige prøve: 30 min. inkl. votering og meddelelse af karakter.

Censur: Intern censur
Bedømmelse: 7-trinsskala
Hjælpemidler: Alle

Bemærkninger
Prøven tager udgangspunkt i en skriftlig portfolio-opgave, som udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. Ud
fra anvist litteratur skal de studerende identificere et videnskabeligt problem og herudfra udforme et
undersøgelsesdesign, som kan anvendes til at undersøge det identificerede problem, samt gennemføre en
del af den valgte undersøgelse. Opgaven skal indeholde en motiveret problemformulering, et overblik over
det valgte undersøgelsesdesign, herunder dataindsamlings- og analysemetoder, samt en afrapportering af
den gennemførte del af undersøgelsen. Opgaven udarbejdes i den sidste halvdel af semesteret og drøftes
løbende med medstuderende og underviser i forbindelse med holdundervisningen. Den skal have et
omfang på max. 8 normalsider og afleveres senest to uger før den mundtlige prøve.
Portfolio-opgaven forsvares individuelt ved en mundtlig prøve. Med udgangspunkt i fagets pensum består
prøven af en samtale om de i opgaven trufne metodevalg, de metode- og videnskabsteoretiske overvejelser
bag disse samt de konsekvenser, de valgte metoder har for den viden, undersøgelsen kan finde frem til.

Evalueringskriterier
Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges der især vægt på følgende
elementer:
•

teoretisk indsigt i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og -strategier og deres
videnskabsteoretiske grundlag

•

evne til at reflektere over, kritisk vurdere og diskutere metoderne

•

evne til at identificere et videnskabeligt problem inden for erhvervssprog og -kommunikation

•

evne til at udforme et for problemet relevant undersøgelsesdesign, herunder evne til at træffe
metodevalg på basis af videnskabsteoretiske overvejelser

•

evne til at gennemføre og afrapportere dele af en videnskabelig undersøgelse inden for uddannelsens
område, herunder indsamle og analysere videnskabelige data

•

beherskelse af almindelige principper for akademisk argumentation og præsentation samt evne til at
udtrykke sig præcist og korrekt under anvendelse af metodeteoretisk terminologi

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.

Karakterbeskrivelser
12 Fremragende
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få
uvæsentlige mangler.
Uddybende:
Den studerende udviser indgående kendskab til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder samt
overbevisende evne til at anvende disse til dels at udforme et relevant undersøgelsesdesign i relation til et
selvidentificeret videnskabeligt problem, dels at gennemføre og afrapportere dele af en videnskabelig
undersøgelse. Derudover udviser den studerende sikker evne til at redegøre for, reflektere over, kritisk
vurdere og diskutere sine metodevalg under inddragelse af videnskabsteoretiske overvejelser. Den
studerende demonstrerer sikker beherskelse af almindelige principper for akademisk argumentation og
præsentation samt evne til at udtrykke sig præcist og korrekt under anvendelse af metodeteoretisk
terminologi.
02 Tilstrækkelig
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
Uddybende:
Den studerende udviser basalt kendskab til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder samt basal evne
til at anvende disse til dels at udforme et relevant undersøgelsesdesign i relation til et selvidentificeret
videnskabeligt problem, dels at gennemføre og afrapportere dele af en videnskabelig undersøgelse, men er
samtidig usikker i sin refleksion over og kritiske vurdering af metoderne og i sine videnskabsteoretiske
overvejelser. Den studerende demonstrerer en rimelig beherskelse af almindelige principper for akademisk
argumentation og præsentation samt en rimelig evne til at udtrykke sig præcist og korrekt under
anvendelse af metodeteoretisk terminologi.

Reeksamen: Fri skriftlig opgave med mundtligt forsvar (individuel)
Prøven tager udgangspunkt i en individuelt udarbejdet skriftlig opgave af et omfang på max. 8 normalsider.
Ud fra et selvvalgt videnskabeligt problem skal den studerende udforme et undersøgelsesdesign, som kan
anvendes til at undersøge problemet, samt gennemføre en del af den valgte undersøgelse. Opgaven skal
indeholde en motiveret problemformulering, et overblik over det valgte undersøgelsesdesign, herunder
dataindsamlings- og analysemetoder, samt en afrapportering af den gennemførte del af undersøgelsen.
Opgaven skal afleveres senest to uger før den mundtlige prøve.

Den skriftlige opgave forsvares ved en mundtlig prøve af en varighed på 30 minutter. Med udgangspunkt i
fagets pensum består prøven af en samtale om de i opgaven trufne metodevalg, de metode- og
videnskabsteoretiske overvejelser bag disse samt de konsekvenser, de valgte metoder har for den viden,
undersøgelsen kan finde frem til.

