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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
-visa förtrogenhet med aktuell forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet och en
fördjupad förtrogenhet inom det för examensarbetet valda ämnesområdet,
 
Färdighet och förmåga
- kritiskt och systematiskt integrera kunskap av teoretisk och metodisk karaktär samt visa
förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar (även
med begränsad information),
- kritiskt granska olika teorier och metoder samt motivera val och tillämpning av metod(er) i
relation till en fördjupad undersökning,
- identifiera och formulera frågeställningar samt planera, genomföra och skriftligt
avrapportera ett vetenskapligt arbete med god akribi på ett självständigt sätt,
- redogöra för, kritiskt granska och problematisera egna och andras resultat och slutsatser
både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och begripligt sätt,
- pröva resonemang och problematiseringar i dialog med olika målgrupper.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- insiktsfullt analysera, värdera och problematisera egna och andras vetenskapliga arbeten,



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. 

- tolka, tillämpa och diskutera etiska och forskningsetiska principer.

Kursens innehåll I kursens ges möjlighet att självständigt planera, genomföra och avrapportera samt kritiskt
granska en väl avgränsad egen undersökning (examensarbete) som studenten själv valt och
utformat i samråd med en handledare. Kursen innehåller muntligt försvara det egna
självständiga arbetet samt kritisk granskning av annat examensarbete.

Undervisning Seminarier och handledning.

Förkunskaper Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180
hp, med ett fullgjort självständigt arbete om minst 15hp inom eller utanför examen, eller en
kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom pedagogik, didaktik eller ämne
som kan bedömas som varande likvärdigt, samt 45 hp på avancerad nivå inom området
utbildningsvetenskap eller motsvarande,  varav minst 15 hp Teori och metod

Examinationsform Skriftlig examination av eget examensarbete samt försvar av, och kritisk granskning av
andras, examensarbete. 

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Examensarbete i utbildningsvetenskap,
magisternivå

15 hp Betyg: UV


