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Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 5 hp
Theory and Scientific Methodology II, 5 HE credits
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____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper i vetenskapsteori och om 
forskningsbaserat undersökningsarbete, inklusive frågor rörande etik.
 
Kursens lärandemål:
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna diskutera relationerna mellan ontologi, epistemologi och metodologi visa 
fördjupad kunskap om forskningsprocessen, kvalitetskriterier och etik

2. kunna förhålla sig självständigt och kritiskt till källmaterial

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om minst 120 hp från något av programmen 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 
1-3 eller Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 
nklusive Godkänt resultat på VFU-delarna i kurserna: VFU101 - Verksamhetsförlagd 
utbildning för grundlärare: del I samt VFU209 - Verksamhetsförlagd utbildning för 
grundlärare: del II alt. Godkänt resultat på VFU-delarna i kurserna: SMG104 - Svenska och 
matematik för grundlärare F-3: Den språkande och matematiska människan SGL210: Svenska 
för grundlärare F-3: Läs- och skrivinlärning I.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- seminarier med enskilda skriftliga förberedelser (lärandemål 1, 2 och 3)
- salstentamen (lärandemål 1, 2 och 3)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

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 
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funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1F  - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
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