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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för centrala idéer i vetenskapsteori och pedagogisk filosofi
- identifiera och värdera olika vetenskapliga paradigm och positioner inom det pedagogiska
fältet
- redogöra för relevant pedagogisk forskning för ett valt forskningsområde
- värdera och tillämpa teorier, metodologiska angreppssätt, analysmetoder och
framställningsformer
- tillämpa forskningsetiska riktlinjer
- argumentera för sitt vetenskapliga resonemang och utförande
- självständigt planera, genomföra, rapportera, utvärdera och försvara ett vetenskapligt
examensarbete
- kritiskt granska ett examensarbete på vetenskaplig grund

Kursens innehåll Moment 0010 Pedagogisk filosofi och idéhistoria, 7,5 hp
Momentet ger en fördjupning i vetenskapsteoretiska resonemang och centrala idéer i
idéhistorien i relation till pedagogik som filosofi och vetenskap.
 
Moment 0020 Pedagogisk teori, metodologi, analys och presentation, 7,5 hp

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=PEA700&revisionId=68&lang=sv
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Momentet syftar till att träna vetenskapliga tankeprocesser och ger en fördjupning i
ontologiska, epistemologiska och metodologiska resonemang och överväganden. Vidare ges
exempel på olika forskningsdesigner och presentationsformer i vetenskapligt arbete. Centrala
forskningsetiska frågor problematiseras.
 
Moment 0030 Examensarbete, 15 hp
Momentet syftar till att träna framställande av vetenskaplig produktion på ett för disciplinen
vedertaget sätt. Forskningsetiska riktlinjer tillämpas.

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper Pedagogik 61-90 hp

Examinationsform Framställande av för momenten relevanta vetenskapliga texter samt planering och
genomförande av ett eget examensarbete samt eget försvar av, och kritisk granskning av
andras, examensarbete.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Pedagogisk filosofi och idéhistoria 7,5 hp Betyg: AF

0020   Pedagogisk teori, metodologi, analys och
presentation

7,5 hp Betyg: AF

0030   Examensarbete 15 hp Betyg: AF


