Försvarshögskolan och
Högskolen i Innlandet erbjuder
forskarutbildningskursen

Klassisk Grounded
Theory - Teori och
praktik (7,5 hp)
Försvarshögskolan och Högskolen i Innlandet, erbjuder vårterminen 2018 en forskarutbildningskurs i Grundad teori, (GT), som är en av de dominerande metoderna inom
kvalitativ social- och hälsovetenskaplig forskning. Kursens målsättning är att deltagarna
efter genomförd kurs har fått såväl fördjupad teoretisk kunskap om Grundad teori som
förmåga att tillämpa metoden i praktiken.
MÅLGRUPP OCH BEHÖRIGHETSKRAV
Kursen vänder sig i första hand till
forskarstuderande, som är antagna till
forskarutbildning vid ett nordiskt
universitet. I mån av plats kan även
behöriga att antas till forskarutbildning
söka kursen.
INNEHÅLL
• Filosofierna bakom GT
• GT i teori och praktik
• Vad passar GT för?
• Från data till teori
• Kodning, komparation och kategorisering
• Begrepp och indikatorer
• Övningsmoment och goda exempel
GENOMFÖRANDE
Kursen genomförs under perioden januari
till juni 2018 med fem närträffar (och
distansträffar via videolänk) vid
Försvarshögskolan i Karlstad. Kursen leds
av ett tvärdisciplinärt lärarlag: Professor i
socialt arbete, Bengt Starrin, professor i
psykologi Gerry Larsson och docent i
ledarskap under påfrestande förhållanden
inriktning sociologi, Aida Alvinius, som
också är kursansvarig och examinator för
kursen.
Kursen ges på kvartsfart med föreläsningar,
workshops och seminarier. Deltagarna
förväntas däremellan arbeta med
kursuppgifter och inläsning av material.

Det är en fördel om deltagarna har eget
datamaterial att bearbeta under kursen.
Kursen examineras i form av obligatoriska
praktiska moment samt skriftliga
inlämningsuppgifter, som seminariebehandlas.
TRÄFFAR PÅ FÖRSVARSHÖGSKOLAN
I KARLSTAD
Träff 1: Kursstart och obligatorisk närvaro
15 - 16 januari 2018, 12.00 till 12.00
Gemensam middag 15 januari
Träff 2: 23 januari 2018, 10.00-15.00
Träff 3: 20 mars 2018, 10.00-15.00
Träff 4: 15 maj 2018, 10.00-15.00
Träff 5: Slutseminarier med obligatorisk
närvaro, 13 - 14 juni 2018, 12.00 till 12.00
Gemensam middag 13 juni
Träffarna 2-4 genomförs i videolänkform
med Högskolen i Innlandet, Elverum
ANMÄLAN
Anmälan görs via e-post till
aida.alvinius@fhs.se
Max 12 deltagare i Karlstad och 8 i
Elverum. FÖRST TILL KVARN!
KONTAKT
Docent Aida Alvinius (kursansvarig och
examinator), aida.alvinius@fhs.se
Professor emeritus Bengt Starrin,
bengt.starrin@kau.se
Professor Gerry Larsson,
gerry.larsson@fhs.se

