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Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- visa kännedom om och diskutera vetenskapsteori och forskningsmetoder inom det
utbildningsvetenskapliga området
- visa kännedom om och diskutera vetenskaplighet i termer av exempelvis vetenskaplig
trovärdighet och forskningsetik
- visa kunskap om innebörden av ett kritiskt/vetenskapligt förhållningssätt
Färdighet och förmåga
- använda databaser för att söka vetenskapliga artiklar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera forskningsmetoder utifrån etiska och utbildningsvetenskapliga aspekter

Kursens innehåll

Utbildningsvetenskapliga frågor i förhållande till skilda vetenskapliga normer och traditioner
samt förhållningssätt, exempelvis avseende kvalitativ och kvantitativ ansats, behandlas i
kursen. Förhållandet mellan teori och metod samt förhållandet mellan teori och den
pedagogiska praktiken tas upp i kursen. Vidare i kursen introduceras vetenskaplig

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

begreppsbildning som är relevant för det utbildningsvetenskapliga området. Forskningsetik
behandlas.
Undervisning

Föreläsningar, seminarier

Förkunskaper

Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A eller
Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a-U)
Undantag ges för kravet på Engelska B/Engelska 6.

Examinationsform

Muntlig och skriftlig examination

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Introduktion till vetenskapsteori och
forskningsmetodik

3 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

