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Lärandemål
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs inom områdena
Kunskap och förståelse kunna:
 översiktligt beskriva utvecklingen av olika kvalitativa ansatser ur ett vetenskapsteoretiskt och
historiskt perspektiv
 beskriva när olika kvalitativa ansatser är lämpliga att använda
Färdighet och förmåga kunna:
 identifiera och formulera frågeställningar utifrån de olika kvalitativa ansatserna
 tillämpa olika kvalitativa ansatser utifrån uppställda frågeställningar
 identifiera lämpliga datainsamlingsmetoder utifrån fastställd/a frågeställning/ar och kvalitativ
ansats
Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 argumentera för och klargöra definitioner av fenomenet som skall studeras
 reflektera över analysens bredd och djup utifrån de olika kvalitativa ansatserna
 bedöma trovärdighets- och giltighetsanspråk utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

Innehåll
Kursen behandlar:
- kvalitativ forskningsmetodik
- de vetenskapsfilosofiska grunderna till kvalitativa ansatser, hur forskningsfrågor styr val av
ansats, datainsamlingsmetod och dataanalys
- kritisk granskning av metodlitteratur utifrån ett forskningsetiskt/metodologiskt perspektiv.
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Arbetsformer
Kursen genomförs som campusförlagd kurs i form av föreläsningar och seminarier.

Särskilda förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå inkl. examensarbete 15 hp.

Kurstyp och urval
Kurstyp: Forskarutbildningskurs
Urval: 1. Studenter registrerade i Forskarskolan Hälsa och Välfärd (valbart)
2. Studenter registrerade i forskarutbildning från annat lärosäte (fristående)
3. Övriga sökande; högskolepoäng (vid lika poäng, lottning)

Examination
Kursen examineras individuellt genom en skriftlig inlämningsuppgift och ett opponentskap som är
relaterade till kursmålen. Inlämningsuppgifterna skall bedömas med något av betygen godkänd och
underkänd.
Kursen examineras av docent eller professor.

Övrigt
Närvarobestämmelser: obligatorisk närvaro vid seminarium.
Studietakt: kursen bedrivs på halvfart.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Grbich C. Qualitative data analysis; an introduction,. London: Sage, 2013.
Selektivt urval av metodartiklar/böcker relaterade till de kvalitativa ansatserna.
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

