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Kursplan: Analys av kvalitativa data 
 
1.  Identifikationsuppgifter 

 
- Kurskod: KOMP003 
- Engelsk benämning: Analysis of qualitative data 
- Nivå: Forskarnivå 
- Högskolepoäng: 7,5 hp 
- Fastställd av Dekan 2016-05-24 

Gällande från 2016-07-01 
- Institution: Musiklärarutbildningen, Musikhögskolan i Malmö, institutionskod 8502  

 
Kursen ingår som en av de två grundläggande metodkurserna i forskarutbildningen i musikpedagogik 
(se Allmän studieplan i musikpedagogik). Kursen riktar sig främst till doktorander i musikpedagogik 
men är öppen för forskarstuderande i musik eller andra ämnen vid konstnärliga fakulteten.  

 
2. Mål för kursen 
Efter avslutad kurs skall den studerande: 

• kunna självständigt hantera och diskutera metodologiska frågor i kvalitativa forskningsprojekt, 
• kunna tillämpa en vald metod i praktiskt analysarbete, 
• kunna beskriva och värdera förhållandet mellan kvalitativa analysresultat och metodval, samt 
• kunna förhålla sig kritiskt reflekterande till vetenskapliga ansatser som beskrivs i 

kurslitteraturen. 
 
3. Kursinnehåll 

• Metodologiska utgångspunkter för val av metoder för datainsamling och analys inom 
musikpedagogisk forskning, 

• kunskapsteoretiska och ontologiska frågor, 
• relation mellan design och forskningsstrategi, 
• reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning, 
• olika dokument som datakälla, 
• orientering om dataprogram för analys av kvalitativa, multimediala data, samt 
• Analys av kvalitativa data. 

 
4. Undervisning och examination 
 
Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Den skriftliga 
examinationsuppgiften (3.000 – 4.000 ord) består i att utifrån ett gemensamt datamaterial (till exempel 
intervjuutskrifter, videosekvenser eller material från sociala medier och internet) (a) välja en 
metodologisk ingång och en metod utifrån det som behandlats vid seminarierna och i litteraturen samt 
(b) presentera resultatet av analysen. 
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5. Undervisningsspråk  
Svenska 
 
6. Betygsskala  

Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på kursen 
ska den studerande ha uppnått de ovan beskrivna målen. 
 
7. Förkunskapskrav 

Deltagarna förväntas ha kunskaper motsvarande de som krävs för antagning till forskarutbildning i 
Musikpedagogik.  

 
8. Litteratur och övriga läromedel 
Se särskild litteraturlista för kursen.  
 
9. Former för kursutvärdering 
De olika momenten i kursen utvärderas såväl summativt som formativt. Hela kursen utvärderas 
summativt vid kursens slut. Frågor kring mål, kursinnehåll och undervisningsformer är därvid centrala. 
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp nästa gång kursen ges. 

 


