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Fördjupning

A1F

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurskod

UVA307

Högskolepoäng

7,5 hp

Huvudområde

Utbildningsvetenskap, Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- visa medvetenhet om den utbildningsvetenskapliga publikationskulturen
- visa väsentligt fördjupade kunskaper inom ett avgränsat området inom det
utbildningsvetenskapliga området

Färdighet och förmågor
- beskriva och argumentera för principer för litteraturöversikter
- självständigt planera, genomföra och dokumentera en forskningsöversikt av god
vetenskaplig kvalitet inom ett avgränsat område inom det utbildningsvetenskapliga området,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska och värdera litteratur och dess resultat i såväl andras som egna
litteraturöversikter utifrån vetenskapliga kvalitetskriterier samt ur relevanta samhälleliga och
etiska aspekter.
Kursens innehåll

I kursen ges möjlighet att i samråd med lärare söka, välja, läsa och bearbeta litteratur inom ett

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

avgränsat område inom det utbildningsvetenskapliga fältet och sammanställa den i en egen
forskningsöversikt.
Undervisning

Seminarier, handledning

Förkunskaper

75 hp inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot
verksamhetsutveckling.

Examinationsform

Skriftlig examination

Betyg

Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Litteraturöversikt i utbildningsvetenskap

7,5 hp

Betyg: UV

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

