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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-25 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Lärarexamen omfattande minst 180 hp samt vetenskaplig metod 7,5 hp på avancerad nivå.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar i relation till skolverksamhet på ett självständigt,
systematiskt och kritiskt sätt,
- planera och genomföra en vetenskaplig undersökning i relation till skolverksamhet med hjälp av
adekvata metoder,
- identifiera och analysera etiska problem i vetenskapliga undersökningar,
- systematiskt analysera, bedöma och hantera komplexitet i ett empiriskt datamaterial och



- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera metodval och slutsatser i egna och andras
vetenskapliga undersökningar.

Innehåll
Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sin förståelse för hur man med hjälp av vetenskapliga
perspektiv kan formulera, operationalisera, analysera, värdera och presentera problem i skolverksamhet.
Studenten skall med stöd av handledare planera, genomföra och skriftligt rapportera en vetenskaplig
undersökning som är relaterad till problem inom skolverksamhet. Studenten skall också kritiskt granska
sitt och andra studenters vetenskapliga arbeten.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom ett självständigt arbete som seminariebehandlas, dels genom
opposition på annan students arbete. Om examinerande lärare bedömer att studentens självständiga
arbete inte uppfyller lärandemålen kan komplettering ges.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


