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Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2016-03-10 och gäller från
höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Särskild behörighet.
Akademisk grundexamen om minst 180 hp med valfritt huvudområde.
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande.
Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- beskriva den kvalitativa forskningsprocessens olika steg
- redogöra för särdragen hos ett urval av kvalitativa metoder
- visa förtrogenhet med hur trovärdighet bedöms i kvalitativa studier
Färdigheter och förmågor:
- välja och argumentera för lämplig kvalitativ metod och arbetssätt med hänsyn till frågeställning och
sammanhang
- beskriva ett kvalitativt metodavsnitt med alla dess delar för eget planerat examensarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- bedöma forskningsetiska problem och överväganden som kan förekomma inom kvalitativ forskning

Innehåll
Undervisningen sker på modifierad distans via en webbaserad elektronisk undervisningsplattform och
två kortare perioder förlagda till campus KaU i början respektive slutet av kursen. Undervisningen vid
campus består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier.
Kursen innehåller den kvalitativa forskningsprocessens olika steg med fokus på datainsamling,
forskningsetiska överväganden, analys av data och vetenskaplig dokumentation. De kvalitativa
metoder som behandlas är främst kvalitativ innehållsanalys, Grounded Theory, deskriptiv och tolkande
fenomenologi, narrativ metod och diskursanalys. Vidare behandlas kvalitet, samstämmighet,
överförbarhet och trovärdighet i kvalitativ forskning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker genom skriftliga individuella uppgifter samt muntliga presentationer och
diskussioner vid seminarier.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i masterprogrammen Riskhantering i samhället (SARHS) samt
VAMAS-programmet med inriktning folkhälsovetenskap. Kursen ges även som fristående kurs.

