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Ämnesgrupp Pedagogik

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för perspektiv, ansatser och metoder inom den pedagogiska forskningsdisciplinen
- redogöra för problemområden inom det pedagogiska forskningsfältet
 
Färdigheter och förmågor
- självständigt planera, genomföra, rapportera, utvärdera och försvara ett vetenskapligt
examensarbete
- kritiskt granska ett examensarbete på vetenskaplig grund
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- inta ett vetenskapligt förhållningssätt till pedagogiska praktiker
- beakta forskningsetiska principer

Kursens innehåll Kursen är ett avslutande examensarbete där den studerande självständigt genomför ett längre
vetenskapligt arbete. I kursens ingår opponentskap och respondentskap. 

Undervisning Handledning och seminarier. 

Förkunskaper 120 hp inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, varav 30 hp ska vara VFU
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och 30 hp ämnesinriktning.

Examinationsform Färdigställande av examensarbete, opponent- och respondentskap.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Examensarbete 15 hp Betyg: AF


