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HT2019

Fördjupning

A2E

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurskod

UVA800

Högskolepoäng

30 hp

Huvudområde

Utbildningsvetenskap, Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- uppvisa väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det utbildningsvetenskapliga
kunskapsområdet
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
-visa förtrogenhet med aktuell forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet och en
fördjupad förtrogenhet inom det för examensarbetet valda ämnesområdet,
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att självständigt, kritiskt och kreativt identifiera, formulera och avrapportera
väl avgränsade forskningsfrågor inom det utbildningsvetenskapliga området
- bidra till kunskapsutvecklingen inom området för det valda examensarbetet
- planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerat undersökande arbete
- söka, analysera och ingående diskutera tidigare forskning med relevans för en specifik
frågeställning
-integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser (även med
begränsad information)
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt
redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper

Sida 1
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

- redogöra för, kritiskt granska och problematisera egna och andras resultat och slutsatser
både muntligt och skriftligt på ett strukturerat, konstruktivt och begripligt sätt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- insiktsfullt analysera, värdera och problematisera egna och andras vetenskapliga arbeten,
- tolka, tillämpa och diskutera etiska och forskningsetiska principer.
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och för hur
den används
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling
Kursens innehåll

I kursens ges möjlighet att självständigt planera, genomföra och avrapportera en väl
avgränsad egen undersökning (examensarbete) som studenten själv valt och utformat i samråd
med en handledare. Inom kursens ram ska det egna självständiga arbetet försvaras muntligt
och ett motsvarande arbete skrivet av någon annan ska kritiskt granskas.

Undervisning

Seminarier och handledning.

Förkunskaper

82,5 hp inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot
verksamhetsutveckling, i vilket ska ingå kursen Teori och metod för masterexamen, 15 hp.

Examinationsform

Examinerande seminarier och framläggande och försvar av eget vetenskapligt arbete samt
kritisk granskning av någon annan students arbete.

Betyg

Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Examensarbete för masterexamen i
utbildningsvetenskap

30 hp

Betyg: UV

Sida 2
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

