Självständigt examensarbete, 15 hp
Independent Degree Project, 15 ECTS
Kurskod:
Program:
Huvudområde:
Ämne:
Utbildningsnivå:
Giltig fr.o.m.:
Fastställt:
Reviderad:

18MpLg-SjEx
Mp/Lg
Utbildningsvetenskap
Pedagogik
Grundnivå
Hösttermin 2018
FUN 12-13:3
FUN 18-19:3

KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har antagits till programutbildning vid SMI samt som har
godkänt resultat i delkursen Vetenskapsteori och forskningsmetoder i kursen Pedagogik,
psykologi och vetenskapsteori eller motsvarande förkunskaper.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- identifiera, avgränsa och formulera en problemställning relevant för huvudområdet
- visa kännedom om aktuellt forskningsfält och relevant litteratur för det valda
problemområdet
- välja, motivera och använda lämplig vetenskaplig ansats och metod med beaktande
av forskningsetiska principer
- skriftligt dokumentera ett självständigt arbete med visad kunskap om formalia, akribi
och koherens
- försvara det egna arbetet samt kritiskt granska ett annat arbete och ge konstruktiva
förslag till hur detta metodologiskt och innehållsligt skulle kunna utvecklas gällande
såväl genomförande som den skrivna texten.
Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten utifrån en vald fråga inom huvudområdet för utbildningen
erhåller insikt i en forskningsprocess olika steg genom att utifrån ett vetenskapligt
förhållningssätt planera, genomföra och rapportera ett självständigt arbete.
Kursen behandlar följande moment:
• Vetenskapsteori
• Forsknings-, datainsamlings- och analysmetoder
• Litteratursökning
• Akademiskt skrivande
• Opponering och respondering
Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier samt handledning enskilt
och i grupp.
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
Examination

Examinationen sker genom en akademisk rapport av en självständigt genomförd
undersökning samt opponering på en annan students självständiga rapport.
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Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg

Godkänd, Underkänd.
Appendix

Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart.
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