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Fördjupning G2E

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod PEG501

Högskolepoäng 30 hp

Huvudområde Pedagogik

Ämnesgrupp Pedagogik

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för perspektiv, ansatser och metoder inom den pedagogiska forskningsdisciplinen
redogöra för problemområden inom det pedagogiska forskningsfältet
 
Färdigheter och förmågor
- planera, genomföra och dokumentera en vetenskaplig studie
- kritiskt granska andras och försvara sitt eget vetenskapliga arbete
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- inta ett vetenskapligt förhållningssätt till pedagogiska praktiker
- beakta forskningsetiska principer

Kursens innehåll Vetenskapsfilosofi, forskningsetik, forskningsprocessens ansats och metod, planering,
genomförande och rapportering av en empirisk studie, kritisk granskning av vetenskaplig
produktion.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=PEG501&revisionId=3463&lang=sv
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Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper Pedagogik 60 hp

Examinationsform Tentamen, vetenskaplig uppsats

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Pedagogiska forskningsprocesser, metoder och
teori

15 hp Betyg: AF

0020   Vetenskaplig uppsats II 15 hp Betyg: AF


