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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-02-26 och gäller från höstterminen 2014 vid
Karlstads universitet.

Kurskod: PAAUT7
Kvalitativa metoder i systematisk kunskapsbildning, 15.0 hp
(Qualitative methods in systematic knowledge construction, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska och/eller engelska.

Behörighetskrav
Godkända studier från magisterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling, eller motsvarande.
Genomgångna studier från Skolan som lärande organisation, 15 hp (PAAUT5) och Skolutvecklingens teori och
praktik, 15 hp (PAAUT6) inom masterprogrammet i Utbildningsledning och skolutveckling, eller motsvarande.

Huvudområde
PGA (Pedagogiskt arbete)

Lärandemål

Kursen syftar till att studerande skall fördjupa sin förståelse för kvalitativa forskningsmetoder och tillämpa
dessa i en empirisk studie inom skolors verksamheter rörande lärande, undervisning och/eller ledarskap.

Efter avslutad kurs skall studerande kunna:
- På ett fördjupat sätt kunna problematisera och förklara kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoders
utgångspunkter och dess tillämpbarhet vid olika typer av forskningsfrågor.
- Tillämpa kvalitativa metoder i en masteruppsats knutet till skolors verksamhet och deras kvalitetsarbete.
- Kritiskt granska, bedöma och göra forskningsetiska ställningstaganden i förhållande till metodval,
databearbetning, analys och presentation av resultat.
- Analysera och abstrahera kvalitativa data och presentera resultat utifrån en sådan analys.
- Kritiskt granska, bedöma och ta ställning till analysens och resultatens tillförlitlighet.
- Relatera sina egna forskningsresultat till det såväl nationella som internationella relevanta forskningsfältet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll fokuseras på kvalitativa metoders ontologiska och epistemologiska utgångspunkter,
vetenskaplig problematisering av kvalitativa forskningsfrågor, operationalisering och ett urval av kvalitativa
datainsamlingsmetoder. Olika perspektiv på kvalitativ dataanalys fokuseras också och prövas i praktisk
tillämpning. Kvalitativa forskningsetiska problem samt frågor rörande kvalitativa forskningsstudiers validitet
och tillförlitlighet kommer att löpa som en röd tråd genom kursen. Ett eget arbete kan komma att ingå som en
del av lärprocessen.



Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av individuellt arbete i form av en tillämpningsuppgift i den egna
vardagsverksamheten i en skola. Alla examinerande moment är obligatoriska.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsgraderna 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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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