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Kursplan: Kvalitativ analys & teoriutveckling, 8-12
hp
Qualitative analysis and theory development
Kurskod: 7FIEI02

Kursens syfte

Öka kunskap om kvalitativ analys av empiriska data och hur
empirigrundade kategorier och teorier kan genereras. Öka kunskap om
teoribegreppet, teoretisering samt grundning av teorier och andra
närliggande kunskapsformer.

Kursmål

Efter genomgången kurs ska den studerande
• Förstå vad ett kvalitativt förhållningssätt vid forskning innebär
• Förstå och kunna tillämpa kvalitativ analys av empiriska data enligt
Grounded Theory (GT)-metoden och Multi-Grounded Theory (MGT) metoden
• Förstå och kunna arbeta med begreppsbildning genom olika sätt att
definiera
• Förstå och tillämpa grundning av teorier i olika kunskapskällor i
samband med kvalitativ forskning
• Förstå teorikonstruktion i samband med kvalitativ forskning

Innehåll
•
•
•

•
•
•
•
•

Kvalitativt förhållningssätt vid urval, insamling och analys av empiriska
data
Grounded Theory (GT) som metodologiskt angreppssätt för kvalitativ
analys av olika typer av empiriska data
Arbetssätt vid Grounded Theory; olika kodningsprinciper som öppen
kodning, axial kodning, selektiv kodning; generering av kategorier och
teorier; teoribaserat urval.
Varianter av GT
Kritik mot GT
Alternativ till GT: Multi-Grounded Theory (MGT); principer och
arbetssätt
Olika processer för kunskapsgrundning; argumentativ rationalitet
Välgrundad teoriutveckling; välgrundad metodutveckling
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•
•
•
•
•
•

Induktion vs deduktion vs abduktion
Teoribegreppet
Olika typer av teorier
Konstruktion av teorier
Begreppsanalys; definitioner
Kunskapsmodellering (av kategorier och teorier)

Förkunskaper

Antagen till forskarutbildning. Grundläggande kunskaper i kunskapsteori
och forskningsmetodik.

Målgrupp

Doktorander med intresse för kvalitativa undersöknings- och
analysmetoder.

Undervisning

Föreläsningar med inslag av övningar och diskussioner. Eget arbete med
tillämpningsuppgift. Seminarier.

Litteratur

Anges vid kursstart.

Examination

Inlämningsuppgifterna betygssätts med godkänt eller underkänt.

Övrigt

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som
studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför
utbildningen.
Schema fastställs i annan ordning.

Kursutvärdering ska göras av kursansvarig efter varje kurstillfälle.
Resultatet av kursutvärderingen ska kommuniceras till deltagarna samt
forskarutbildningsrådet vid IEI.
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