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Ämnesgrupp: Pedagogik
Förkunskapskrav: Lärarexamen, förskollärarexamen, fritidspedagogexamen, examen från programmet Organisations- och
personalutvecklare i samhället eller kandidatexamen inom didaktik, pedagogik, pedagogiskt arbete eller utbildningsvetenskap
om minst 180 hp, samt minst 60 hp godkända från kurser på avancerad nivå med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
I kursen belyses och fördjupas de kvalitativa och kvantitativa metodernas möjligheter och begränsningar. Flera olika
kvalitativa metoder jämförs utifrån såväl olika teoretiska som vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Vidare belyses de
frågeställningar till vilka dessa metoder kan relateras. Kursens kvantitativa del utgår från beskrivande statistiska metoder.
Kursen behandlar också variansanalys, multipel regression och icke-parametriska test samt poweranalys. Utifrån dessa metoder
belyses frågeställningar till vilka dessa metoder kan relateras.
Mål
Studenten skall kunna:
 använda olika kvalitativa metoder och visa ett kritiskt förhållningssätt till dessa metoder i relation till studier inom
pedagogiskt arbete, speciellt avseende frågeställningar, teori, resultat och slutsatser
 använda olika kvantitativa metoder och visa ett kritiskt förhållningssätt till dessa metoder i relation till studier inom
pedagogiskt arbete, speciellt avseende frågeställningar, teori, resultat och slutsatser
 kombinera olika metoder inom paradigmet mixed methods
Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier och handledning.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Individuella skriftliga inlämningsuppgifter vilka behandlas muntligt med opposition vid ett ventileringsseminarium.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Före kursstart inbjuds studenterna till samtal med kursansvarig angående kursens upplägg. Kursvärdering och utvärdering sker
skriftligt efter avslutad kurs.

Övrigt
Kursen ingår i Masterprogrammet i pedagogiskt arbete.
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2010-12-14.
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