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Kurslitteratur
Modul 1
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Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (Tredje upplagan). Malmö: Liber. sidor:
690
Rienecker, L. (2016). Problemformulering. Malmö: Liber. sidor: 64
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Studentlitteratur . sidor: 220
Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed.
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Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (Red.) (2014). Förskollärarens metod och
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Tillkommer ca 500 sidor i samråd med handledare
Referenslitteratur
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. sidor: 223
Carlgren, I., Lilja, A., Johansson, E. & Marton, F. (2009). Lärarna i kunskapssamhället flexibla kunskapsarbetare eller professionella yrkesutövare?. Forskning om undervisning och
lärande: Tema: Den forskande läraren - med ansvar för yrkets kunskapsbildning, 2, 9 - 24.
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Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Chaiklin, S. (2010). Educational research and educational practice: Why can’t we be friends?
. I Eriksson, I., Lindberg, V. & Österlind, E. (Red.), Uppdrag undervisning: kunskap och
lärande. Lund: Studentlitteratur.
Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den
delen: : Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik. . Pedagogisk forskning i
Sverige, 6 (4), , 270 - 292.

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

