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Beslut om inrättande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-06-05
och gäller från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.
Undervisningsspråk

Engelska om det finns internationella kursdeltagare, annars svenska.
Behörighetskrav
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning.
Lärandemål
Efter genomgången kurs skall doktoranden kunna:
- skriftligt och muntligt redogöra för grundläggande systematisk kunskap i
forskningsmetodologi tillämplig inom det ämnesdidaktiska området
- motivera och argumentera utifrån vetenskaplig grund för val av
forskningsdesign och forskningsmetod i relation till en given forskningsfråga
- genomföra val av forskningsdesign och metod med hänsyn till god
forskningssed och etiska regler
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen introducerar forskningsmetodologi och forskningsdesign tillämplig inom
ämnesdidaktisk forskning. Olika teoretiska perspektiv inom kvalitativa och
kvantitativa metoder studeras, diskuteras och problematiseras i seminarieform. Vidare
innehåller kursen fördjupande moment om datainsamlingsmetoder, dataanalys,
trovärdighet och kvalitet i metod och resultat, samt forskningsetik.
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Kurslitteratur
Se separat dokument.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och muntliga moment i samband med
litteraturseminarierna, samt en individuell skriftlig uppgift som seminariebehandlas.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan underkänd (U) eller godkänd (G).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för
lärande i kursen. Denna skall vara vägledande för utveckling och planering av
kommande kurser.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av doktoranden.
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Därutöver egen vald litteratur med relevans för eget forskningsprojekt.
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Fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-06-05.

