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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna planera en kvalitativ studie,
• kunna förklara och tillämpa olika former av kvalitativa datainsamlings- och 

analysmetoder,
• visa förmåga att analysera och värdera kvalitativa studier utifrån vetenskapliga 

kriterier.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 60 hp inom huvudområdet psykologi/pedagogik eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- Individuell skriftlig hemtentamen
- Seminarieuppgifter med individuella skriftliga inlämningar
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterierna anges.

Kursens innehåll
I kursen fokuseras kvalitativ metodansats, fenomenologi, hermeneutik, textanalys/
dokumentanalys, innehållsanalys, etnografi, avancerad informationssökning, vetenskapligt 
skrivande. 
Vidare färdighet och förståelse rörande utformning av syfte och forskningsfrågor kopplat till 
relevant metodansats samt datainsamlings- och analysmetod inom det kvalitativa området
I kursen finns tillfällen för tillämpning av förvärvad teoretisk kunskap, vilket är en viktig del 
av kursens arbetsmetoder. Tanken med tillämpningsövningar är att utveckla både 
hantverksskicklighet och teoretisk förståelse.
Studenterna ska efter fullgjord kurs kunna planera och genomföra en kvalitativ studie, så 
som examensarbete eller ett mindre projekt i kommande arbetliv.
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Kursens placering i programmet samt relevans för utbildningen 
Kursen är en fördjupning av tidigare kurs Vetenskapsteori och forskningsmetodik (VET402). 
För att förankra tidigare kunskaper och fördjupa sig i nya är praktiska övningar en viktig del 
av kursens arbetsmetoder. Fokus ligger på tillämpning och ska ge förutsättningar att bidra till 
egen utveckling vad gäller planering och genomförande av en kvalitativ studie. Kunskapen 
från kursen är också tänkt att komma till direkt användning i uppsatsarbetet, vilket ligger i 
efterföljande examenskurs (EXP).
 
Undervisningsformer och AIL-koppling
De examinerande momenten består av uppsatsgranskning, pilotstudie och hemtentamen. 
Samtliga mål är kopplade till de examinerande momenten och kursaktiviteterna nedan, vilket 
ytterligare framgår av beskrivningarna nedan. 
De undervisningsformer som används för integration av teori och praktik visar på hur AIL 
tillämpas som pedagogisk form i kursen. Momenten innehåller teoretiska, analytiska och 
praktiska inslag där olika angreppssätt och analysmöjligheter diskuteras, vilket ger möjlighet 
till en utvecklingsprocess av erfarenhetsbaserat lärande enl. Kobs lärcirkel (1984).
• Konkret upplevelse – via workshops/praktiska övningar testar studenterna sina 

färdigheter.
• Reflekterande observationer tillsammans med andra – genom diskussioner. Ansvar 

för att reflektera över egen kunskap ligger i skrivprocessen och de olika faserna.
• Abstrakt generalisering – genom att erfarenhet integreras i undervisning/där ren 

föreläsningsform eller seminarier används.
• Aktiv prövning – – genom grupparbeten och individuella uppgifter: pilotstudie, 

uppsatsgranskning och artikelsökning.
Kursen har en struktur och uppbyggnad likt forskningsarbete, vilket innebär att studenterna 
följer den logik som ett arbete i praktiken kan innebära (gällande planering och 
genomförande av en studie). 
Kursens sociala dimension består av praktiska övningar där möjlighet ges till samarbete och 
utveckling av egen förståelse – erfarenhetsutbyte och reflektion. Den innehållslig 
dimensionen bidrar till att kunskap, färdighet och förståelse utvecklas. För att öka 
studenternas förståelse för varför just detta är bra att kunna integreras teori med praktik. 
Integreringen är grunden för individuell motivation och socialt samspel, vilket gynnar alla 
kursdeltagare – utifrån olika erfarenheter (både från arbetsliv och tidigare kurser). Utbytet är 
en tillgång i den pedagogiska utvecklingsprocessen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.
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Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Pedagogik, Psykologi
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