KURSPLAN
Kurskod: VVM200

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I, 7,5 hp

Theory and Scientific Methodology I, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2016-11-21
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska stärka sin förmåga till analys, kritisk granskning samt
teoretisk och etisk medvetenhet som en del av lärarkompetensen och som grund för fortsatta
studier och professionell utveckling. Kursen är samtidigt en förberedelse för Examensarbete I.
Efter avslutad kurs ska studenten:
1.
kunna redogöra för genomförandet av, och skillnaden mellan, olika vetenskapliga
metoder,
2.
visa förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska forskning baserad på
kvantitativa såväl som kvalitativa metodansatser,
3.
kunna redogöra för forskningsetiska regelverk och deras tillämpning, särskilt i
förhållande till barn och ungdomar,
4.
kunna ge exempel på hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan användas för
kontinuerlig yrkesmässig reflektion och verksamhetsutveckling.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning inom
Förskollärarprogrammet (LGFÖR) alternativt Godkänt resultat på VFU-delarna I kurserna
FAR110 - Fritidspedagogiskt arbete och Svenska och matematik för grundlärare mot
fritidshem: Den språkande matematiska människan. alternativt Godkänt resultat på VFUdelarna I kurserna SMG104 - Svenska och matematik för grundlärare F-3: Den språkande och
matematiska människan och SGL210 - Svenska för grundlärare F-3: Läs- och skrivinlärning I.
alternativt VFU206 - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6:
specialpedagogiskt.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
•
individuell salstentamen (lärandemål 1, 2, 3, 4)
Omexamination kan ske i annan form.
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.
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KURSPLAN
Kurskod: VVM200

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.

Nivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Postadress
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan

Telefon
0520 22 30 00

Webbadress
www.hv.se

Sida
2

Utskriven 2019-10-04 10:53

