
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2015-
06-12 och senast reviderad 2022-04-06. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2022-08-29, höstterminen 2022.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 
Inplacering
Kursen är en obligatorisk kurs inom en masterexamen i allmän didaktik eller
ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Kursen kan ges som fristående kurs och
uppdragsutbildning. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i didaktik (S2DID)

 
Förkunskapskrav
Godkänt betyg från kursen DIM100 Didaktikens historiska perspektiv eller
motsvarande. 
  
  

 

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK
PROFESSION

DIM300    Vetenskapliga metoder i didaktik I, 15 högskolepoäng
The Scientific Method in the study of Education I, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Allmän didaktik A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Ämnesdidaktik A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav



•
•

•

•

•

•

Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

redogöra för olika metoder för forskning inom det didaktiska fältet (delkurs 1), 
identifiera och beskriva förhållandet mellan frågeställning, metod och
kunskapsanspråk för forskning inom det didaktiska fältet (delkurs 1), 
applicera grundläggande vetenskapliga begrepp och etiska grundprinciper i kritisk
granskning av forskning inom det didaktiska fältet (delkurs 1), 
redogöra för olika forskningsansatser i forskning inom den valda inriktningen
(delkurs 2), 
kritiskt granska forskning inom den valda inriktningen i relation till
vetenskapsteoretiska begrepp och etiska grundprinciper (delkurs 2), 
bedöma forskningsresultats relevans i relation till undervisningspraktik (delkurs 1
och 2). 

 
Innehåll
Kursens innehåll är uppdelat i två delkurser om vardera 7,5 hp: Vetenskapsteoretisk
introduktion med didaktisk inriktning och Vetenskapsteori i relation till forskning inom
inriktningen. Studenten väljer mellan inriktning allmän didaktik eller ämnesdidaktik.
Inom ämnesdidaktik görs även ett skolämnesval. 

Delkurser

1. Vetenskapsteoretisk introduktion med didaktisk inriktning (Introduction to scientific
theory with a focus on didactics), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Inom kursen studeras aktuell didaktisk forskning som använder sig av olika
teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Begreppen validitet, reliabilitet,
generaliserbarhet och andra grundläggande begrepp introduceras som redskap för
kritisk granskning av forskning. I kursen läggs speciell vikt vid frågor kring
samband mellan vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metod samt samband
mellan forskningsfråga, metod och kunskapsanspråk. I kursen diskuteras också
etiska frågor i relation till vetenskap, hur validitet och reliabilitet kan etableras i
forskning, samt forskningsresultat i relation till undervisningspraktik.

2. Vetenskapsteori i relation till forskning inom vald inriktning (Scientific theory in
relation to research in the chosen orientation), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Inom kursen studeras aktuell forskning inom den valda inriktningen i relation till
vetenskapsteoretiska begrepp och etiska grundprinciper. Speciellt läggs vikt vid
frågor kring sambandet mellan vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metod för
denna forskning; sambandet mellan forskningsfråga, metod och kunskapsanspråk;
sambandet mellan forskning och undervisningspraktik; samt hur validitet och
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Former för undervisning
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Dessutom erbjuds studenten
delta i seminarier som anordnas av de olika forskningsmiljöerna på Institutionen för
didaktik och pedagogisk profession eller på annan, i masterprogrammet i didaktik,
medverkande institution vid Göteborgs universitet.  
Undervisningsspråk: engelska och svenska

 
Former för bedömning
Delkurs 1 examineras genom en större skriftlig uppgift där studenten kritiskt granskar
exempel på didaktisk forskning.  
Delkurs 2 examineras genom att studenten kritiskt granskar och presenterar en aktuell
avhandling av eget val inom området för den valda inriktningen. Denna presentation
sker muntligt och skriftligt. 
  

 
Student som underkänts på en examination har rätt till omexamination, dock
sammanlagt maximalt fem examinationer. 
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§). 
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller

reliabilitet etableras i den studerade forskningen. I kursen ingår dessutom
självständig läsning och kritisk granskning av en avhandling inom inriktningens
område.

Examination Bedömning Högskolepoäng

Skriftlig examination

delkurs 1
U-G-VG 7,5 hp

Skriftlig examination

delkurs 2
U-G-VG 5 hp

Muntlig examination

delkurs 2
U-G 2,5 hp
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alternativ examinationsform. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. 
  
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyget Godkänd erhålls efter att samtliga examinationsuppgifter har godkänts.  
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs, utöver vad som krävs för
Godkänd, omdömet Väl godkänd på båda de skriftliga examinationsuppgifterna. 

 
Kursvärdering
Kursvärdering genomförs såväl formativt tillsammans med deltagarna fortlöpande, dels
summativt i slutet av kursen. Den kontinuerliga formativa utvärderingen är vägledande
för såväl genomförandet av pågående kurs som utveckling och planering av kommande
kurser. Den summativa kursvärderingen genomförs som en individuell skriftlig enkät
via lärplattformen. Student som deltagit i en kurs ska ges möjlighet att anonymt
framföra erfarenheter av och synpunkter på kursen i en kursutvärdering. 
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen. 

 
Övrigt
Fristående studenter väljer inriktning vid kursstart. Programstudenter väljer inriktning
vid ansökan till programmet. 
Digitala undervisningsmoment kan förekomma. 
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