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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
•
redogöra för och jämföra vetenskapsteoretiska förhållningssätt inom socialt arbete
och socialpedagogik,
•
visa förmåga att använda kvalitativa forskningsmetoder för insamling och analys av
data inom socialt arbete och socialpedagogik,
•
identifiera och kritiskt analysera forskningsetiska förhållningssätt i relation till
metodval inom socialt arbete och socialpedagogik.
Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i huvudområdet,
socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik eller motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
•
individuell skriftlig uppgift.
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: 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
funktionsvariation har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.
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KURSENS INNEHÅLL
Kurskod: KLM401

Kvalitativ metod, 5 hp

Qualitative methodology, 5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder inom socialt arbete och
socialpedagogik
• Kvalitativa metoder för datainsamling genom intervju
• Problemformulering, skapa intervjuguide, intervjua, transkribera
• Analys genom kodning
• Vetenskapsteoretiska perspektiv
• Etik i forskning om socialt arbete och socialpedagogik
Studenterna skall utifrån den kvalitativa forskningsmetoden praktiskt arbeta med tema,
problematisera detta tema, skapa en intervjuguide utifrån temat, genomföra intervju,
transkribera och analysera materialet genom övningar
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