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Ämnesgrupp Arbetsvetenskap och ergonomi

Utbildningsområde Vårdområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. identifiera och formulera forskningsfrågor samt kritiskt diskutera dessa
2. motivera studiedesign och planera datainsamling i relation till forskningsfrågor som kan
besvaras med kvalitativ metod
3. sammanställa, beskriva, analysera, tolka och presentera data i kvalitativa studier med olika
ontologisk och epistemologisk grundsyn
4. utifrån resultat av kvalitativa analyser dra slutsatser i relation till forskningsfrågor och
kritiskt diskutera slutsatserna
5. muntligt såväl som skriftligt presentera och kritiskt diskutera resultat från kvalitativa
studier med olika målgrupper, även i internationella sammanhang
6. identifiera etiska aspekter på forskning inom arbetshälsovetenskap och göra bedömningar
med hänsyn till relevanta etiska aspekter
7. värdera och diskutera kvalitativa studiers kvalitet och betydelse för kunskapsutvecklingen
inom arbetshälsovetenskap

Kursens innehåll - vetenskapsteoretiska antaganden
- översikt över kvalitativa forskningsansatser och metoder
- modeller för utformning av forskningsfrågor
- design, datainsamling, analyser och resultatrapportering i kvalitativa studier
- forskningsetik ur ett arbetshälsovetenskapligt forskningsperspektiv



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier och metodövningar

Förkunskaper Minst 30 hp inom Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap i vilket ska ingå kursen
Forskningsmetoder med relevans för arbetshälsovetenskap, 15 hp

Examinationsform Lärandemål 1-7: Portföljexamination i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig
redovisning vid seminarier 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap 120 hp.

Moment 
0010   Kvalitativa forskningsmetoder för
arbetshälsovetenskap

7,5 hp Betyg: AF


