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Examensarbete i utbildningsvetenskap, magister 15 
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Master's Degree thesis, one year, Educational Sciences

Avancerad nivå, T7005P
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Avancerad nivå A1E U G VG * Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen Pedagogik

Ingår i huvudområde

Utbildningsvetenskap

Behörighet
T7003P Verksamhetsnära forskning 15 hp eller motsvarande

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Individuell examinator utses.

Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:  
• identifiera och formulera ett vetenskapligt problem och forskningsfrågor i uppsatsämnet  
• kritiskt förhålla sig till, värdera och tillämpa teorier i relation till eget valt problemområde  
• självständigt hantera forskningsmetoder, avseende datainsamling och analys, med relevans för uppsatsämnet  
• planera, självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning  
• självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete  
• respondera på granskning av eget vetenskapligt arbete

Kursinnehåll
Den studerande ska planera, genomföra en vetenskaplig undersökning inom området utbildningsvetenskap och 
skriva ett vetenskapligt examensarbete där ett kritiskt förhållningssätt ska uppvisas i såväl forsknings- som 
skrivprocess. Vid uppsatsseminarier ska den studerande kritiskt granska och opponera på en annan vetenskaplig 
uppsats samt respondera på granskning av eget vetenskapligt arbete

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

För att nå kursens mål ska den studerande genomföra litteraturstudier, delta vid föreläsningar och seminarier samt 
vid handledningstillfällen (enskilt såväl som i grupp) samt utföra individuellt arbete. Viss undervisning är 
campusförlagd, medan merparten av undervisningen sker med hjälp av distansöverbryggande tekniker.  
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För att nå kursens mål ska den studerande genomföra litteraturstudier, delta vid föreläsningar och seminarier samt 
vid handledningstillfällen (enskilt såväl som i grupp) samt utföra individuellt arbete. Viss undervisning är 
campusförlagd, medan merparten av undervisningen sker med hjälp av distansöverbryggande tekniker.  

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 

Övrigt
För studerande som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare högst fyra provtillfällen.

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 
 
Allwood, C.M. & Erikson, M.G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori: för psykologi och andra 
beteendevetenskaper. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 
77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 
 
Flick, U. (2014). The SAGE handbook of qualitative data analysis. SAGE Publications Ltd [finns som e-bok, via LTU] 
https://www-doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.4135/9781446282243 
 
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-
utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html 
 
Artiklar och annan litteratur med relevans för det studerade området tillkommer. 
 
Kurslitteraturen revideras senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Uppsats-PM U G# 1 Obligatorisk V15

0002 Skriftlig uppsats U G VG * 13 Obligatorisk V15

0003 Uppsatsseminarium U G# 1 Obligatorisk V15
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Revidering fastställd
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd 
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14
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