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Lärandemål
De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och
förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt
Kunskap och förståelse
•
•
•

Visa fördjupad förståelse av några olika kvalitativa forskningsansatser
Kunna redogöra för relationer mellan forskningsansatser, insamling och bearbetning av data
Visa förståelse för hur validitet och reliabilitet uppnås i kvalitativa studier

Färdighet och förmåga
•
•
•

Självständigt insamla och kvalitativt bearbeta ett begränsat datamaterial samt
sammanställa resultatet av bearbetningen
Visa god förmåga i vetenskaplig argumentation såväl muntligt som skriftligt
Kunna självständigt kritiskt granska några olika studier avseende relationen
forskningsansats, sätt att samla in och bearbeta data samt presentation av forskningsresultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•

Utveckla fördjupad insikt i några olika forskningsansatser och metoders möjligheter och begränsningar

Innehåll
Kursen utgör en grundkurs i kvalitativa forskningsmetoder. De olika momenten handlar
om
•
•
•
•
•

Fördjupning i några skilda forskningsansatser
Insamling och analys av kvalitativ data
Relationen forskningsobjekt, forskningsansatser, datainsamlingstekniker, bearbetning samt resultatsammanställningar
Vetenskaplig argumentation
Validitet och reliabilitet

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, några samläses med Utbildningsvetenskaplig metod 15 hp. Närvaro på minst tre högre seminarier/disputationer med
kvalitativ forskningsansats krävs.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning.

Examination och betyg
Examinationen sker genom individuella skriftliga och muntliga redovisningar. Vid bedömning används godkänt och underkänt.

Kursvärdering
Kursen utvärderas fortlöpande, både muntligt och skriftligt samt efter avslutad kurs.

Övrigt
Kursen vänder sig främst till doktorander inom forskarskolan men kan även läsas av
andra doktorander som vill fördjupa sig inom området för kursen. Kursen samläses i viss
mån med studerande på Utbildningsvetenskaplig metod 15 hp inom masterprogrammet
Utbildningsvetenskap.
Kursen ges på svenska.
För närmare beskrivning av schema etc. hänvisas till separat bilaga.
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