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Huvudområde Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde Undervisningsområdet 100.0 %

Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna
-	beskriva exempel på forskningsmetod inom det utbildningsvetenskapliga området
-	visa grundläggande kunskaper i forskningsetik
-	visa insikt om vetenskaplig trovärdighet och etiska överväganden i användning av visuellt
material och visuella tekniker
-	förstå innebörden av kritiskt/vetenskapligt förhållningssätt
-	göra värderingar av visuella material/metoder utifrån etiska och utbildningsvetenskapliga
aspekter

Kursens innehåll Utbildningsvetenskapliga frågor i förhållande till skilda vetenskapliga normer och
förhållningssätt behandlas, liksom förhållandet mellan teori och metod, förhållandet mellan
teori och den pedagogiska praktiken. Kursen ger också en introduktion i vetenskaplig
begreppsbildning samt introduktion till visuella forskningsmetoder relevanta för det
utbildningsvetenskapliga området. Dokumentation av barns olika arenor och dess relation till
forskningsetik behandlas.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning

Förkunskaper Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A eller

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=UKG006&revisionId=2405&lang=sv
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Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a-U)
Undantag ges för kravet på Engelska B/Engelska 6. 

Examinationsform Examinerande seminarier
Skriftlig inlämningsuppgift

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

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Introduktion till vetenskapsteori och
forskningsmetodik

3 hp Betyg: AF


