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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Psykologiska Institutionen 2017-09-15 att gälla från och med höstterminen
2017.
Förkunskapskrav
Antagen till utbildning på forskarnivå samt minst 5 hp utbildning i kvalitativa metoder på
forskarutbildningsnivå. Om antalet sökande överskrider antalet platser på kursen ges företräde till
studenter som redan har insamlade data som lämpar sig för att analysera med kvalitativa metoder.

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse
 Redogöra för hur en kvalitativ studie kan genomföras från formulering av frågeställning till
publicerad artikel.
Färdighet och förmåga
 Formulera en frågeställning och välja en för frågeställningen lämplig datainsamlings- och
analysmetod med utgångpunkt i kvalitativa metoder.
 Analysera datamaterial med lämplig kvalitativ analysmetod.
 Sammanfatta och presentera tillvägagångssätt och resultat kortfattat i muntlig och skriftlig form.
 Tillämpa ett etiskt förhållningssätt igenom hela forskningsprocessen.
 Färdigställa ett vetenskapligt manuskript utifrån egen insamlad data som lever upp till
kvalitetskriterier för kvalitativa forskningsmetoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 Kritiskt granska andra forskares manuskript och ge konstruktiv kritik.
 Revidera ett manuskript utifrån granskares kommentarer.
Innehåll
Kursen är en fördjupning i kvalitativa analysmetoder som används i psykologisk forskning. Under
kursen skall deltagarna uppnå självständighet och erfarenhet av analysarbete, artikelskrivande och
granskning av andras manuskript. Deltagarna formulerar en forskningsfråga/syfte och analyserar eget
insamlat material med lämplig kvalitativ metod. Arbetet presenteras i artikelform och granskas av
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kursdeltagare och examinator och revideras därefter. Målet med kursen är att deltagaren skall ha
färdigställt ett manuskript i en form som lever upp till kvalitetskriterier för forskning med kvalitativa
metoder och därmed är möjlig att skicka till tidskrift och som kan ingå i deltagarens
doktorsavhandling. Kursen avslutas med en gemensam konferens där varje arbete presenteras.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i forma av föreläsningar, seminarier, handledning, kamratrespons och
presentationer.
Undervisningsspråk:
Undervisningsspråket är svenska, men kursen kan vid behov ges på engelska.
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Former för bedömning
Examination sker genom inlämning av individuellt skriftligt artikelmanuskript reviderat utifrån
kursdeltagares och examinatorns kommentarer, samt aktivt deltagande vid seminarier,
handledningstillfällen och presentationer. För godkänt betyg krävs även att studenten läst övriga
kursdelagares manuskript och lämnat skriftlig konstruktiv kritik på dessa.
Närvaro är obligatorisk vid övningar och seminarier. Frånvaro skall tas igen enligt överenskommelse
med kursansvarig.
Kursvärdering
Kursansvarig bereder deltagarna tillfälle att göra en kursvärdering i slutet av kursen samt tillser att
kursvärderingen sammanställs och redovisas i FUB.
Övrigt
Anmälan till kursen görs till Psykologiska institutionens forskautbildningshandläggare.
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