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INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK 

PDAX51, Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik II, 15 
högskolepoäng  
Theories and  Methods in Educational and Didactical Research II, 15 credits  
Avancerad nivå/Second Cycle   

  
Litteraturlista 

Obligatorisk litteratur  

Delkurs 1: Vetenskapliga teorier, perspektiv och ansatser 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008/2017). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Studentlitteratur. (554 s.) 

Två doktorsavhandlingar (500-600 sidor) inom området pedagogik och didaktik väljs i samråd 
mellan kursdeltagare och lärare. 

Vetenskapliga artiklar (100-200 sidor) på svenska och engelska väljs i samråd mellan kursdeltagare 
och lärare. 

Delkurs 2: Vetenskapliga metoder 

Litteratur väljs enskilt och i samverkan mellan handledare och forskningsmiljö så att den 
metodologiskt och teoretiskt stödjer den egna, planerade undersökningen. Det är svårt att kvantifiera 
kraven på den enskilt valda litteraturens omfattning, men runt 1000 textsidor är ett rimligt krav. 

Utvald litteraturlista skall presenteras för kursledningen.’ 

 

Referenslitteratur  

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008/2017). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Studentlitteratur. (554 s.) 

alternativt: 

Alwood, C. M., & Erikson, M. G. (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra 
samhällsvetenskaper. Studentlitteratur. (495s) 

Barmark, M., & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra 
världen med siffror. (1. uppl.) Studentlitteratur. 
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Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga Metoder, (upplaga 2:2). Liber AB. 

Bengtsson, J. (2005). En livsvärldsansats för pedagogisk forskning, i Jan Bengtsson (Red.). Med 
livsvärlden som grund. Bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk 
forskning (s. 9–58). (2:a omarbetade uppl.). Studentlitteratur. 

Bergström, G., & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. Studentlitteratur. (344 s i urval) 

Byström, J. (2003/2011). Grundkurs i statistik. Natur och kultur. (302 s)  

Etiska regler inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet  

Fangen, K. (2004). Deltagande observation. Liber. (314 s) 

Gilje, N., & Grimen, H. (1996). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Daidalos. (320 s)  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur (370 s)  

Trost, J. (1994). Enkätboken. Studentlitteratur. (148 s) 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur. 

Stukat, S. (2005/11). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Studentlitteratur. 

 

 


