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Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller B.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Lärandemål 1: redogöra för grundläggande forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete,
Lärandemål 2: redogöra för vilka kunskapsanspråk som kan göras utifrån val av forskningsmetod,
Lärandemål 3: insamla, bearbeta och analysera empirsiskt material i enlighet med grundläggande
forskningsmetodik,
Lärandemål 4: redogöra för grundläggande forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete och diskutera
deras tillämpbarhet i olika typer av studier och
Lärandemål 5: redogöra för forskningsetiska principer.
Innehåll
Kursens syfte är att ge en introduktion till vanligt förekommande forskningsmetoder inom pedagogiskt
arbete som forskningsfält, att utveckla studenternas förmåga att värdera dessa metoder i relation till
olika typer av studier, samt att träna studenterna i att tillämpa de olika metoderna. I kursen behandlas
följande innehåll:
- Forskningsmetodik ((intervju, observation, enkätundersökning och textanalys)
- God forskarsed och etiska riktlinjer
- Tillämpning av forskningsmetoder
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
- Lärandemål 1-4 examineras genom aktivt deltagande på seminarium.
- Lärandemål 2-5 examineras individuellt och i grupp genom muntliga redovisningar och skriftliga
inlämningsuppgifter.
- Lärandemål 1-5 examineras genom skriftlig, Individuell inlämningsuppgift.
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.

