
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2015-
06-17 och senast reviderad 2021-12-20. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2022-01-17, vårterminen 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 institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Kursen kan ges
som fristående kurs och uppdragsutbildning. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i didaktik (S2DID)

 
Förkunskapskrav
Godkänt betyg från kursen DIM300 Vetenskapliga metoder i didaktik I eller
motsvarande kunskaper. 
  
  

 

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK
PROFESSION

DIM600    Vetenskapliga metoder i didaktik II, 15 högskolepoäng
Scientific Methods in the study of Education II, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

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

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



•

•

•

•

•

•

•

Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

kritiskt analysera och jämföra olika vetenskapsteoretiska, ontologiska och
epistemologiska utgångspunkters möjligheter och begränsningar inom det
didaktiska fältet (delkurs 1) 
kritiskt analysera och jämföra metodologiska ansatser och metoder relevanta för
olika vetenskapsteoretiska inriktningar (delkurs 2 och 3) 
formulera ett relevant forskningsproblem inom det didaktiska fältet och precisera
detta i ett antal mer specifika frågeställningar (delkurs 1, 2 och 3) 
självständigt utforma design för och genomföra datainsamling samt analys av
insamlad data (delkurs 2 och 3) 
visa förmåga att i nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt
klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper (delkurs 2), 
redogöra för de forskningsetiska principer som gäller vid vetenskapligt arbete inom
det didaktiska vetenskapsfältet avseende såväl forskarens skyldigheter som
deltagarnas rättigheter (delkurs 1 och 2), och 
uttrycka sig i skrift med tydlig struktur och god språklig form enligt ett
vetenskapligt framställningssätt (delkurs 1). 

 
Innehåll
Kursens innehåll är uppdelat i tre delkurser om vardera 5 hp: Vetenskapsteori och
vetenskapligt skrivande, Kvalitativa metoder och Kvantitativa metoder. Nedan beskrivs
kursernas innehåll var för sig: 

Delkurser

1. Vetenskapsteori och vetenskapligt skrivande (Theory and scientific writing), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Inom ramen för delkursen fördjupas studiet av didaktikens vetenskapsteoretiska
grunder och på vilket sätt dessa uttrycks i det vetenskapliga skrivandet. Detta
studeras genom att belysa vilka frågeställningar som kan formuleras utifrån olika
teoretiska grunder. Vidare behandlas olika vetenskapsteoretiska antagandens
möjligheter och begränsningar och på vilket sätt genomförande och argumentation
blir ett uttryck för en underliggande ontologiska grund. En kritisk granskning av
olika vetenskapsteoretiska perspektiv inom det didaktiska fältet görs utifrån
ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. En viktig del i delkursen är
studiet av forskningsetiska principer och i samband med detta berörs även olika
synsätt på forskarens roll i forskningsprocessen. Vad som kännetecknar
vetenskapligt skrivande inom det didaktiska fältet, samt vad som särskiljer
vetenskapligt skrivande från andra former av skrivande diskuteras.
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Former för undervisning
Undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och student- och lärarorganiserade
seminarier. I vissa moment ingår att samla data i pedagogisk verksamhet för analys. 
   
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Föreläsningar och diskussioner på engelska kan förekomma. Litteraturen är på svenska
eller engelska. 

 

2. Kvalitativa forskningsmetoder (Qualatative resarch methods), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursens innehåll behandlar olika vetenskapsmetodologiska inriktningar inom
det didaktiska fältet i relation till de vetenskapsteoretiska perspektiven
presenterade i delkurs 1. Vidare behandlas forskningsmetoder, för insamling och
analys av data och på vilket sätt val av metod avgör vad som blir möjligt att
studera i ett forskningsprojekt. I denna delkurs studeras forskningsetiska principer
avseende deltagarnas roll i studierna samt forskarens informationsansvar vid
genomförande av forskningsaktiviteter.

3. Kvantitativa forskningsmetoder (Quantative research methods), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
I kursen diskuteras hur kvantitativa metoder används för att undersöka och
besvara utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor. I kursen diskuteras hur
problemställning och kunskapsanspråk kan kopplas till frågor om mätning, design
och analys. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är centrala kvalitetskriterier
som diskuteras i förhållande till forskningsprocessens alla faser. I kursen behandlas
vidare metodöverväganden och åtgärder som kan/bör vidtas för att analyser och
slutsatser skall anses valida.

Genom kursen ska deltagarna skapa sig en översikt och en viss begreppslig
förståelse av grundläggande kvantitativ
forskningsmetodik inom utbildningsvetenskaplig forskning. Deltagarna
presenteras också för vilka typer av analyser och resultat som är möjliga att
åstadkomma med mer avancerade kvantitativa forskningsmetoder som exempelvis
flernivåanalyser. Fokus ligger dels på kvantitativa metoders interna logik i
förhållande till didaktiska och utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor, dels på
centrala vetenskapliga begrepp och kvantitativ terminologi. Deltagarna ges också
möjlighet att praktiskt använda grundläggande metoder.

53/

DIM600    Vetenskapliga metoder i didaktik II, 15 högskolepoäng / Scientific Methods in the study of Education
II, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle



Former för bedömning
Delkurs 1 examineras genom en översiktsartikel av litteraturen där en analys av de olika
perspektiven ska genomföras (5 hp). Delkurs 2 examineras genom en skriftlig
redovisning av en pilotstudie (5 hp), med abstract på engelska. Delkurs 3 examineras
genom en skriftlig hemtentamen som behandlar centrala begrepp. All examination är
individuell. 
  

 
Individuella hemuppgifter och tentamen ska skrivas individuellt. 
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
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. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle. 
  
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att få betyget Godkänd krävs G på samtliga delkurser. För att få betyget Väl
Godkänd krävs därutöver VG på minst två av tre delkurser. 

 

Benämning Högskolepoäng

Vetenskapsteori och vetenskapligt

skrivande, skriftlig översikt
5 hp

Kvalitativa forskningsmetoder, pilotstudie

skriftligt paper
5 hp

Kvantitativa forskningsmetoder, skriftlig

hemtentamen
5 hp
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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 på
Göteborg universitets lärplattform. 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
Digitala undervisningsmoment kan förekomma. 
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