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Obligatorisk bok  

J. Bell i samarbete med S. Waters (2015 eller senare) Introduktion till forskningsmetodik. 

Studentlitteratur.  

Obligatoriska uppsatser 

Kandidatuppsatser enligt anvisning på kurssidan i GUL, finns att hämta i mapp med material om 

uppsatsdiskussion i GUL. 

Nyttigt och användbart  

Ett "virtuellt kompendium" bestående av artiklar på engelska som mer i detalj belyser och 

exemplifierar olika viktiga aspekter av metodologier och datainsamlingsmetoder. Publiceras i GUL. 

Extensiv litteratur 

Exempel på bra metodböcker som tillägg i kursen som även i högsta grad är användbara under 

uppsatsskrivandet: 

P. Repstad (olika år): Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Studentlitteratur. 

S. Kvale (olika år) : Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur.  

Denscombe, M. (2018) Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. 

Ekengren, A-M & Hinnfors, J. (2014 och senare tryckningar).  Uppsatshandbok. Studentlitteratur. 

 

Ytterligare litteratur i mindre omfattning kan tillkomma. Om du har en dokumenterad läsnedsättning, 

vänligen kontakta studievägledaren på institutionen för tillämpad informationsteknologi 
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(studievagledning@ait.gu.se) så att vi kan planera eventuella tillägg till litteraturlistan med hänsyn till 

detta. 

Om du har en läsnedsättning kan du också vända dig till universitetsbiblioteket för att få tillgång till 

anpassad kurslitteratur. Anpassad kurslitteratur är till exempel talböcker, e-textbok eller punktskrift. 

Du intygar själv att läsförmågan är nedsatt. Myndigheten för tillgängliga medier läser in och 

producerar anpassad kurslitteratur. Det tar tid att producera anpassad kurslitteratur, därför är det 

viktigt att du tar kontakt med universitetsbiblioteket i god tid innan kursen. 
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