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Kursplan 
För kurs på forskarnivå 

Förskoledidaktikens huvudbegrepp 
och vetenskapsteoretiska problem 
7,5 högskolepoäng 

Central Concepts in Early Childhood Education 
and epistemological problems 
7,5 ECTS credits 

Kurskod: UB30051

Gäller från: HT 2017 

Institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Ämne: Förskoledidaktik 

 
Beslut 
Denna kursplan är fastställd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen: 2017-05-04 
(Prefekt). 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
Antagen till utbildning på forskarnivå.
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Kursens innehåll 

Syftet är att övergripande presentera de vetenskapsteoretiska grunderna och centrala 
vetenskapsteoretiska problem som ligger till grund för förskoledidaktisk forskning. Kursen syftar även 
till att synliggöra den vetenskapsteoretiska utvecklingen inom förskoleforskningen fram till ett inter- 
och transdisciplinärt ämne i skärningspunkterna mellan olika ämnesdiscipliner.  

Kursen är organiserad kring ett antal för förskoledidaktiken centrala begrepp. Syftet är att den 
forskarstuderande skall kunna spåra de vetenskapsteoretiska relationerna mellan ett begrepps olika 
ontologier, teorier. epistemologier och de metoder samt de etiska ställningstaganden som man kan 
tänka sig använda i studiet av begreppet och/eller ett fenomen där begreppet är involverat.  

I slutänden får allt detta konsekvenser för vilken typ av analys som görs men också vilken typ av 
forskarroll som avkrävs den forskare som utgår från en viss ontologisk grundsyn, ett visst problem och 
en viss typ av kunskapsteori med dess olika teoretiska begrepp, samt de metoder som används och 
etiska överväganden som krävs för att konstruera data och analysera dessa.  

Det handlar om att lära sig av och med begrepp och i relation till hur en forskarstuderande själv kan 
använda dem.

Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 
• övergripande presentera vetenskapsteoretiska grunder och centrala vetenskapsteoretiska

problem för förskoledidaktik med utgångspunkt tagen i ett antal för förskoledidaktiken centrala
begrepp

• uppvisa ett särskilt fördjupat lärande kring ett av de centrala begreppen som har särskilt stark
anknytning till det egna forskningsprojektet

• kritiskt diskutera och reflektera kring relationerna mellan ontologi, epistemologi, metodologi,
etik, analys och forskningspraktik inklusive forskarrollen och sättet som data samlas
in/konstrueras och framställs.

Undervisning 

Kursen ges på halvfart dagtid. Arbetsformerna på kursen inkluderar föreläsningar, seminarier och 
självständigt arbete.  
Seminarier är obligatoriska. I kursbeskrivningen anges hur eventuell frånvaro kompenseras. 

Kunskapskontroll och examination 

Examinationsformer 
Deltagarna examineras genom ett individuellt paper och opposition på paper. 

Betygssättning 
Betygssättning på examinationen och på hel kurs sker enligt en tvågradig betygsskala: 

- Godkänd (G)
- Icke godkänd (U)
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Betygskriterier  
Betygskriterierna anges i kursbeskrivningen. 

Slutbetyg 
För att få slutbetyg på kursen krävs lägst G på examinationen samt att alla uppgifter som beskrivs i 
kursbeskrivningen är fullgjorda. 

Omexamination 
Möjlighet till omexamination ges en gång per termin. Student anmäler önskemål om omexamination 
till kursansvarig. 

Kurslitteratur 

Information om kurslitteratur finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart. 
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