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LAU 390 Allmänt utbildningsområde 3, Examensarbete,  

15 högskolepoäng 

General Education Field 3, Examination Paper. 

15  higher education credits 

Grundnivå/First Cycle  

                                                                                        Gäller fr ht 12 

1. Fastställande 
Kursplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning  

2010-04-15 samt reviderad 2012-09-25  och gäller fr.o.m. höstterminen 2012. 

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen 

Medverkande institutioner: se bilaga 

Utbildningsområde: Undervisning 

Huvudområde: Utbildningsvetenskap 

2. Inplacering 

Kursen ingår i Lärarprogrammet, allmänt utbildningsområde, och kan ingå i lärarexamen 

avsedd för verksamhet som lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans 

tidigare år. Kursen kan även ges som fristående kurs. 

 

3. Förkunskapskrav  

För tillträde till kursen krävs godkänt på kurserna 

LAU110, Lärandets villkor och process 1: Ur den lärande perspektiv, 15 

högskolepoäng, 

LAU170, Människan i världen 1: Kunskapen tar form i ett hållbart samhälle, 15 

högskolepoäng, 

LAU225, Lärandets villkor och process 2: Ur ett socialt och samhälleligt perspektiv, 15 
högskolepoäng, 

LAU270, Människan i världen 2: Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och 

vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng, samt 

godkänt resultat på inriktning/ar och specialisering/ar som ingår i respektive 

studiegång med en tillåten rest om maximalt 30 högskolepoäng. 
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4. Innehåll 
Examensarbetet innebär att skriva en vetenskaplig uppsats som syftar till att hos studenten 

utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkesverksamhet. Examensarbetet skall 
fördjupa studentens förmåga att självständigt och metodiskt bearbeta den kommande 

pedagogiska och didaktiska yrkesverksamheten. Det skall ske genom en tillämpning av och 

träning i att använda vetenskapliga teorier och metoder. Examensarbetet riktas också mot 
den kommande yrkesverksamheten genom att denna träning syftar till att man som lärare i 

framtiden bättre skall kunna granska och ta del av aktuell utveckling och forskning, och 

kunna integrera detta i verksamheten. I det examensarbete som genomförs på allmänt 
utbildningsområde skall det innehåll och de metoder som berörs i det allmänna 

utbildningsområdet särskilt beaktas och lyftas fram vid ämnesval och genomförande.   

I examensarbete ingår att redovisa resultaten i en vetenskaplig rapport (uppsats) med de 
formkrav som följer av aktuell vetenskaplig och konstnärlig praxis. Examensarbetet skall 

alltid baseras på vetenskapliga teorier och genomföras med vetenskapliga metoder som har 

relevans för det kommande läraryrket och dess pedagogiska och didaktiska verksamhet. 
Examensarbetet kan om så krävs innehålla olika former av metoder, material och gestaltning 

(t.ex. tillverkning, utställning eller direkt framförande; experiment eller simulering; text- och 

dokumentanalys, observation, intervju med kvalitativ eller kvantitativ ansats, enkät eller 
analys av befintligt källmaterial). En skriftlig rapport och diskussion kring teori och 

metodval i relation till valt problemområde skall alltid förekomma i alla former av 

examensarbeten, även de som innefattar någon form av gestaltning.  

 

Genomförande 

Undervisningen består av handledning och seminarier. Handledning kan organiseras i 

mindre grupper. Studentens självständiga arbete innefattar litteraturstudier, fältstudier, 

experiment och annan materialinsamling samt analyser med tillämpliga metoder samt 

författande av rapport. Arbetet skall normalt genomföras av en student. Endast med 

särskilda skäl skall det kunna genomföras i grupp.  I förekommande fall sänds en skriftlig 

anhållan, som skall följa särskilt angiven mall, till kursansvarig institution Sociologiska 

institutionen.  

 

Examensarbetet skall anknyta till utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskap är 

ett brett ämnesbegrepp där samspelet mellan lärarprogrammets olika delar ger 
en professionsinriktning som utifrån läraryrkets praktik tar hänsyn till såväl 

individ-, grupp- som samhällsperspektiv. 
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5. Mål 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna visa hur denne på ett självständigt sätt kan 

hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete av ett problem med anknytning till 

verksamheten. Specifikt skall studenten kunna: 

- identifiera ett utbildningsvetenskapligt förankrat problem och visa på förmåga att 

kunna använda och bearbeta relevant litteratur, forskning och forskningsetiska 

förutsättningar. 

- samla in, tolka, värdera och bearbeta empiriskt material och kunna argumentera för 

valda utbildningsvetenskapliga begrepp, metoder och teorier 

- redogöra för och diskutera hur undersökningen och dess resultat har betydelse för 

verksamheten och dess genomförande. 

- med utgångspunkt i examensarbetets resultat identifiera behov av ytterligare 

kunskap för att kunna utveckla didaktisk och yrkesrelevant kompetens. 

- kritiskt och konstruktivt granska slutsatserna och arbetsprocessen i det egna 

examensarbeten.  

Generiska kompetenser 

Genomförande av ett självständigt arbete; förmåga att lösa ett vetenskapligt problem; söka, 

samla, tolka, värdera och bearbeta information och empiriskt material; använda 

utbildningsvetenskapliga begrepp, metoder och teorier; skriftligt och muntligt kommunicera 

utbildningsvetenskapliga problem och forskningsresultat;  

Professionskompetens 

Identifiera utbildningsvetenskapliga problem; utveckla didaktiska och yrkesrelevant 

kompetens; beakta hur individuella och samhälleliga aspekter har betydelse för 

verksamheten; beakta forskningsetiska förutsättningar i verksamheten; kunna diskutera 

aktuellt och forskningsrelevant materials betydelse för verksamheten och dess 

genomförande.   

 

6. Kurslitteratur 

Se separat litteraturlista. 

 

 

7. Former för bedömning 
Examensarbetet skall visa prov på ett självständigt forsknings- och utvecklingsarbete inriktat 
på lärares verksamhet. Bedömningen, som görs av disputerad examinator, inkluderar 

läsning av rapport, samt värdering av slutseminarium där studenten skall respondera och 

opponera. Examinators bedömning skrivs ner på för ändamålet särskild blankett där 
argumenten för betygen framgår och relateras till kriterier samt där eventuella krav på 

kompletteringar tydligt framgår och relateras till kriterier. En sammanfattning av genomförd 
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opposition liksom examinators omdöme skall alltid dokumenteras skriftligt (det senare sker 

alltid på särskild examinationsblankett). Examinator äger rätt att innan ett slutgiltigt betyg 

meddelas kräva vissa kompletteringar av presenterat arbete, endast dock då sådana kan 
genomföras inom ramen för en veckas arbete. Sådana krav samt på ändringar samt en 

sammanfattning av bedömningen och hur examinator i denna utgått från kriterierna för 

bedömning skall alltid delges studenten skriftligt vid examinationstillfället (på särskild 
Examinationsblankett).  

Arbetet skall normalt genomföras av två studenter tillsammans. Bara med särskilda skäl 

skall det kunna genomföras enskilt eller i grupper med fler än två studenter (i 
förekommande sänds en skriftlig anhållan med angivande av skäl till Sociologiska 

institutionen).  

För att dokumentera självreflektionen måste student fortlöpande skriva dagbok och 
dokumentera hur denna bidragit till självreflektionen. Det är upp till handledare och 

examinator att tillse att dessa krav efterlevs.  

 

8. Betyg 

Vid bedömning används en tregradig betygsskala: Väl Godkänd, Godkänd, samt 

Underkänd. Se vidare kriterier för bedömning i särskilt kommentarmaterial Bedömning vid 
examination samt i Att genomföra examensarbete. 

 

9. Kursvärdering 

Examensarbetet skall utvärderas som kurs och resultaten skall bli föremål för skriftlig 
utvärdering. I den mån det är praktiskt genomförbart bör det också föras en diskussion 

mellan handledare, examinator och representanter för studenterna. Protokoll eller 

minnesanteckningar från denna diskussion skall i sammanfattad form delges ansvarig 
institution (Sociologiska institutionen). Vid planeringen av påföljande kurstillfälle skall det 

dokumenteras hur resultaten av utvärderingen tas till vara. 

 

10. Övrigt 

Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet tillämpas. 

Färdigt examensarbete skall ha viss layout så att det kan identifieras med Lärarutbildningen 
vid Göteborgs universitet. (Se Att genomföra examensarbete, samt Försättssida till 

examensarbete). 

Examinator ansvarar för att ett exemplar av godkänt examensarbete alltid arkiveras på den 
institution där det fullgjorts samt att ett exemplar (i elektronisk version) sänds till 

Sociologiska institutionen som svarar för att en gemensam arkivering av samtliga 

examensarbete sker i det centrala universitetsbibliotekets databas. (Se för respektive termin 
aktuell instruktion (Procedurlista).  

 


