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Qualitative research methods for the Social Sciences 
with focus on Grounded theory and Discourse analysis 
 
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna med 
fokus på grundad teori och diskursanalys 
 

Högskolepoäng: 7,5 hp 
Ansvarig institution: Sociologi 
Huvudområden: Samhällsvetenskap 
Nivå: Forskarutbildningsnivå 
Ämnesområde: Social science 
Betygsgrader: U (underkänd), G (godkänd) 

Fastställande  

Kursplanen är fastställd av dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå 
universitet, 2016-11-07, och gäller från och med 2016-11-07.  

Innehåll  

Kursen ger fördjupade kunskaper i grundad teori och diskursanalys, där ett urval av 
inriktningar inom de två forskningstraditionerna presenteras och diskuteras. Särskilt 
fokus ligger på analys av empiriska material, samt presentation av analys, resultat 
och slutsatser. Deltagarna ges också tillfälle att kritiskt granska och diskutera 
vetenskapliga artiklar inom de två forskningstraditionerna. Kursen omfattar tre 
delar.  
 

Del ett: Grundad teori  
Under den första delen behandlas de grundläggande principerna inom grundad teori 
samt några av de olika inriktningar som utvecklats över tid. Praktiska analysövningar 
varvas med presentationer och diskussioner kring kodning och analys samt kritiska 
granskningar av vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i olika tillämpningar av 
grundad teori.   
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Del två: Diskursanalys 
Under den andra delen behandlas de grundläggande principerna inom diskursteori 
samt några av de mest tillämpade inriktningarna. Praktiska analysövningar varvas 
med presentationer och diskussioner kring kodning och analys samt kritiska 
granskningar av vetenskapliga artiklar som tar sin utgångspunkt i olika tillämpningar 
av diskursanalys.  
 
Del tre: Att skriva och presentera data  
Under den tredje delen är fokus på presentation av analys, resultat och slutsatser 
inom de forskningstraditioner som behandlas under kursen. Deltagarna genomför 
praktiska övningar där de övar på att presentera analys, resultat och slutsatser på ett 
tydligt och övertygande sätt. Deltagarna diskuterar och problematiserar även dessa 
aspekter i andras kvalitativa studier.  

 

Förväntade studieresultat 

Kunskap och förståelse  

 Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:  

 
- Visa förtrogenhet med de grundläggande principerna inom grundad teori 

respektive diskursanalys.  
 
- Kritisk granska och bedöma trovärdigheten av kvalitativa analyser som 

baseras på grundad teori och diskursanalys 
   

Färdighet och förmåga  

Efter genomgången kurs ska doktoranden:  

 
- Självständigt kunna analysera kvalitativa datamaterial utifrån de 

forskningstraditioner som kursen behandlar samt presentera resultat av 
sådana analyser såväl muntligt som skriftligt. 
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- Visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes genom att presentera och 

diskutera, muntligt och skriftligt, resultaten av egna och andra forskares 
tillämpning av grundad teori och diskursanalys.  

 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:  

-  Självständigt kritiskt granska och värdera förhållningssätt och 
kvalitetskriterier för dataanalys och presentation av resultat i vetenskapliga 
undersökningar baserade på de två forskningstraditionerna 

 
- Visa fördjupad insikt om forskningstraditionernas möjligheter, begränsningar 

och användningsområden.  

 

Behörighet 

Doktorander antagna till forskarutbildning vid samhällsvetenskaplig fakultet, vid 
Umeå universitet. Om det finns platser kan studenter från andra fakulteter också ges 
behörighet till kursen.  

Undervisningen 

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska uppgifter och seminarier. De 
praktiska övningarna genomförs individuellt och i grupp. Alla seminarier är 
obligatoriska. Undervisningen ges på engelska om inte alla deltagare är 
svenskspråkiga. Kursen ges på halvfart. 

Examination  
Examinationen består av aktivt deltagande i litteratur- och analysseminarier och 
genomförande av individuella seminarieuppgifter. På all delar av examinationen sätts 
betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen sätts betygen underkänd 
(U) eller godkänd (G). Om deltagare missar obligatoriska tillfällen eller uppgifter 
krävs fullgörande av kompletteringsuppgifter. För att bli godkänd på hela kursen 
krävs att samtliga delar av examinationen är godkända.  
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Uppgifterna för del ett och två omfattar praktisk analys baserad på de två 
forskningstraditionerna samt muntliga och skriftliga presentationer och diskussioner 
av analys, resultat och slutsatser. Den tredje uppgiften fokuserar på framställning av 
analys och resultat i skriftlig form. Inför denna uppgift väljer deltagarna att skriva 
inom en av de två forskningstraditionerna. Samtliga uppgifter omfattar kritiska 
reflektioner och diskussioner av kurslitteraturen. Mer detaljerade instruktioner och 
litteraturhänvisningar, utövar de kursböcker som presenteras nedan, ges vid kursens 
start.  

Tillgodoräknande 

Tillgodoräknande görs alltid individuellt.  

 

Kurslitteratur  

Bryant, Antony & Charmaz, Kathy (2010) The Sage Handbook of Grounded Theory. 
London: Sage  (valda delar) 

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2011) The Sage Handbook of Qualitative 
Research. London: Sage (valda delar) 

Holliday, Adrian (2016) Doing and Writing Qualitative Research. London: Sage 

Manchin, David & Mayr, Andrea(2012) How to do Critical Discourse Analysis.  Los 
Angeles: Sage.  

Artiklar och övrig litteratur tillkommer.  
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