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Inledning 

Välkommen till kursen! 
 
Kursen ger fördjupning i hälsopedagogik samt fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Kursen består av 2 delar: Del 1 Pedagogikens forskningsfält (5 hp) och Del 2 Vetenskaplig teori och 
metod III (10 hp). Undervisningen utgörs av seminarier och handledning.  
 
Kontaktuppgifter 

Kursansvarig är universitetslektor Marianne Teräs som nås enklast via email: 
marianne.teras@edu.su.se 
Tel: 072-147 1276 
 
Kursadministratör är Ian Henshaw som kan nås via email: grundnivapedagogik.edu@su.se 
 
Förväntade studieresultat 

Delkurs 1 Pedagogikens forskningsfält  
Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 
- formulera och motivera en egen forskningsfråga och problemställning med relevans inom 
hälsopedagogik,  
- kartlägga och redogöra för forskningsfrågans forskningsfält, 
- diskutera vad den egna forskningsfrågan kan bidra med inom befintligt forskningsfält. 
 
Delkurs 2 Vetenskaplig teori och metod III 
Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 
- diskutera relationen mellan vetenskapsteori, problemställning och forskningsfråga samt 
metodansatser avseende datainsamling och dataanalys, 
- redogöra för centrala begrepp inom olika metodansatser, 
- analysera tillhandahållet empiriskt material utifrån olika metodansatser, 
- reflektera över forskarens roll och etiska dilemman inom olika metodansatser, 
- motivera ett eget val av metodansats i relation till en forskningsfråga. 
 
Kursens upplägg och innehåll 

Delkurs 1 Pedagogikens forskningsfält (5 hp)  
 
Pedagogikens forskningsfält är den första delkursen i Hälsopedagogik III. Delkursen syftar till att du 
inför det självständiga arbetet ger övning i att såväl formulera en egen forskningsfråga och 
problemställning som att genomföra en forskningsorientering. Kursen innehåller två sammanlänkade 
delar: 1) dels en uppsatsplan/PM och 2) dels en individuell forskningsöversikt.  
 
1) Före första seminariet (senast 9/9) lämna in din första uppsatsplan/PM i Mondo/Forum. Den är 
en skiss (ungefär en halv A4 sida) om din kommande uppsats. Skriv t.ex. vilket ämne kan din uppsats 
handla om,  vad är ditt intresse för ämnet, varför är det viktigt att forska detta ämne, finns det några 
kunskapsluckor, har du upptäckt några problem. Skriv även vad vet du om detta ämne och vad vill du 
veta om ämnet.  Under det första seminariet ska du presentera din skiss och vi ska diskutera om och 
ge feedback till varandras skisser.  
 
2) Litteraturöversikten ska ha det egna kommande uppsatsarbetet i fokus och ska kunna utgöra en 
grund för ett avsnitt om tidigare forskning i din kommande uppsats. Översikten ska leda fram till en 
egen problemställning/syfte och ett antal forskningsfrågor med relevans för hälsopedagogik  
 
Omfattning ca 5 sidor. Inlämning datum:  29/10 i Mondo/Uppgifter  
 

mailto:marianne.teras@edu.su.se
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Obligatorisk litteratur (ingår också i delkurs 2) 
 
Ahrne, G., & Svensson, P. (red) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. (Kapitel 14)  
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (Kapitel 3) 
 
Dessutom tillkommer en forskningsöversikt om 3 olika avhandlingar och 3 vetenskapliga artiklar 
med det kommande uppsatsområdet i fokus. 
 
Delkurs 2: Vetenskaplig teori och metod III (10 hp) 

Delkursen behandlar olika metodansatser avseende vetenskapsfilosofiska och teoretiska 
utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och 
forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på övning av analysarbete inom olika metodansatser. Kritisk 
jämförelse samt utveckling av självständigt förhållningssätt ges ett betydande utrymme i kursen.  
 
Din uppgift är att författa en metodredovisning på ca 8-10 sidor text. Utgå från din planerade uppsats 
inriktning och syfte. Det du ska göra är att diskutera val av metod för uppsatsen. Välj 3 olika 
alternativa metoder och diskutera fördelar och nackdelar med dessa förhållanden till  din kommande 
uppsats inriktning. 
 
1. Börja med att presentera din inriktning på uppsatsen och syftet med den. 
2. Vilka alternativa metoder är möjliga. Vad är fördelarna med dem utifrån ditt syfte. Ägna ca 25% 
vardera av utrymmet åt 2 av metodansatserna och resterande utrymme  (50%) åt den metod du 
tänker välja. 
 
Lämna en skiss av din metodredovisning 12/12 Mondo/Forum, i seminariet 17/12 vi ska diskutera 
om din skiss och ge återkoppling till varandras skisser.  

Omfattning ca 8-10 sidor. Inlämning av slutlig versionen 20/1 2019 i Mondo/Uppgifter 
 
Ahrne, G., & Svensson, P. (red) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber (Kapitel 6, 15, och 22) 
 
Karlsson, G. (2005). Om empirisk fenomenologisk-hermeneutisk forskning. I A. Gustavsson & 
P-J. Ödman (red), Den trankellska vändningen. Ett levande hermeneutiskt arv. (Texten 
tillhandahålles) 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur.  
 

Schemat 
 

DATUM TID SAL/UTRYMME UPPGIFT 

Sö 9/9 23:59 Mondo/Forum Uppsats skiss/PM 

Ti 11/9 13.00-16.00 2431 
Frescativägen 54 

Seminariet 
Kursintroduktion  
Diskussion om PM 
och feedback  

Må 29/10 23:59  Mondo/Uppgifter Litteraturöversikt 

Må 5/11 9.00-12.00 2531 Seminariet 
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Ons 12/12 23.59 Mondo/Forum Skiss 
Metodredovisning 

Må 17/12 13.00-16.00 2531 Seminariet 

Sö 20/1 23:59 Mondo/Uppgifter Final versionen av 
Metodredovisning  

 

Examination och betygsättning  

 
Studenternas studieprestationer bedöms genom två skriftliga uppgifter: En litteraturöversikt och en 
metodredovisning.   
 
Betygskriterier 

 
A  
Med utgångspunkt i en mycket väl motiverad samt självständigt formulerad forskningsfråga och 
problemställning kartläggs och redogörs forskningsfältet i en mycket väl genomförd 
forskningsorientering. Den genomförda litteratursökningen visar på mycket god förmåga att 
kartlägga och redogöra för forskning inom det valda området. I texten visas en mycket god förmåga 
att diskutera och reflektera över den egna forskningsfrågans relevans i relation till befintligt 
forskningsfält.  
 
B  
Med utgångspunkt i en mycket välformulerad och motiverad forskningsfråga och problemställning 
kartläggs och redogörs forskningsfältet i en väl genomförd forskningsorientering. Den genomförda 
litteratursökningen visar på mycket god förmåga att kartlägga och redogöra för forskning inom det 
valda området. I texten visas en mycket god förmåga att diskutera och reflektera över den egna 
forskningsfrågans relevans i relation till befintligt forskningsfält.  
C  
Med utgångspunkt i en välformulerad och motiverad forskningsfråga och problemställning kartläggs 
och redogörs forskningsfältet i en väl genomförd forskningsorientering. Den genomförda 
litteratursökningen visar på god förmåga att kartlägga och redogöra för forskning inom det valda 
området. I texten visas god förmåga att diskutera och reflektera över den egna forskningsfrågans 
relevans i relation till befintligt forskningsfält.  
D  
Med utgångspunkt i en formulerad och motiverad forskningsfråga och problemställning kartläggs och 
redogörs forskningsfältet i en genomförd forskningsorientering. Den genomförda litteratursökningen 
visar på förmåga att kartlägga och redogöra för forskning inom det valda området. I texten visas 
förmåga att diskutera och reflektera över den egna forskningsfrågans relevans i relation till befintligt 
forskningsfält.  
E  
Med utgångspunkt i en formulerad forskningsfråga och problemställning kartläggs och redogörs 
forskningsfältet i en genomförd forskningsorientering. Den genomförda litteratursökningen redogör 
för forskning inom det valda området. Viss diskussion av den egna forskningsfrågans relevans i 
relation till befintligt forskningsfält.  
------------------  
Fx  
Texten behöver tydliggöras med avseende på formulering av forskningsfråga och problemställning 
Forskningsorienteringen kartläggs och redogörs inte nöjaktigt. Diskussion av den egna 
forskningsfrågans relevans i relation till befintligt forskningsfält brister.  
F  
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Texten redogör inte för forskningsfråga och problemställning. Forskningsorientering är inte 
genomförd. Diskussion av den egna forskningsfrågans relevans i relation till befintligt forskningsfält 
saknas. Texten är språkligt och formellt bristfällig.  

 
Plagiat 
Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid 
vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare 
eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som 
plagiat. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i andra kurser, sk. 
självplagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta 
innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat 
kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. 
Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en 
studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en 
etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras 
texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till 
avstängning. Vid SU kontrolleras texterna mot en databas.  

Fusk  
Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar 
ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja 
resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot 
student som:  
 

 med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 
studieprestation annars ska bedömas, 

 stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.  

Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller 
avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets regler för 
examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida www.su.se/regelboken. 
Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor och disciplinnämnden. 
 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas genom en digital enkät som blir tillgänglig vid kursens slut. Länk till 
kursvärderingen läggs antingen ut på Mondo eller skickas på mejl till samtliga registrerade studenter. 
 

Kurslitteratur 
Ahrne, G., & Svensson, P. (red) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber.   
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber (Kapitel 6, 15, och 22) 
 
Karlsson, G. (2005). Om empirisk fenomenologisk-hermeneutisk forskning. I A. Gustavsson & 
P-J. Ödman (red), Den trankellska vändningen. Ett levande hermeneutiskt arv. (Texten 
tillhandahålles) 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Dessutom tillkommer en forskningsöversikt om 3 olika avhandlingar och 3 artiklar med det 
kommande uppsatsområdet i fokus. 
 
Uppsatser som tidigare skrivits inom ämnesområdet pedagogik på institutionen (se. DIVA). 
http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-667   

http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-667

