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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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för och jämföra olika forskningsstrategier, deras grundantaganden,
användningsområden och datainsamlings- och analysmetoder
- diskutera centrala begrepp inom vetenskapsteori
- visa goda kunskaper om den vetenskapliga framställningens form, funktion och akribi
 
Färdigheter och förmågor
- reflektera över och kunna argumentera för valet av olika
forskningsstrategier och teorier samt datainsamlings- och analysmetoder, i relation till
specifika forskningsproblem
- reflektera över och kritiskt granska olika vetenskapliga synsätt och metodproblem med
speciell hänsyn till utbildningsvetenskapliga frågor
 
Värderingar och förhållningssätt
- redogöra för och tillämpa etiska principer i forskning inom det utbildningsvetenskapliga
fältet

Kursens innehåll I kursen ingår fördjupad databassökning. Vetenskapliga texter analyseras utifrån
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forskningsfrågor, teoretiska perspektiv, genomförande samt forskningsetik.  

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning

Förkunskaper 45 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna. 30 hp svenska, 30 hp matematik samt 15 hp VFU
(verksamhetsförlagd utbildning). Ytterligare 30 hp ämnesstudier i grundlärarprogrammet.

Examinationsform Muntlig och skriftlig examination.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Läraren och lärandet 7,5 hp Betyg: AF


