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Lärarutbildning Förskola 
Examensarbetet  är  den  sista  stora  uppgiften  som  ska  utföras  av  studenter  innan  examen 
utfärdas.  Här  ska  den  teoretiska  kunskapen,  inhämtad  under föreläsningar och seminarier  på
universitetet,  vävas  samman med den praktiska kunskapen, förvärvad under den 
verksamhetsförlagda utbildningen.  

Syftet  med  denna  kurs  är  att  studenten  ska  kunna  avgränsa,  planera  och  genomföra  en 
vetenskaplig  undersökning  inom  det  utbildningsvetenskapliga  området  där  pedagogiska, 
allmändidaktiska, eller ämnesdidaktiska problem med relevans för förskolan behandlas. 

För förskollärare omfattar examensarbetet 15 hp och skrivs under vårterminen, enskilt eller i par.
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Lärarprogrammet: Grundlärare (F–  och  –   och Ämneslärare   –  och gymnasium)
Examensarbetet är den sista stora uppgiften som ska utföras av lärarstudenter innan examen utfärdas. Här 
ska den teoretiska kunskapen, inhämtad under föreläsningar och seminarier på universitetet, vävas 
samman med den praktiska kunskapen, förvärvad under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Syftet med denna kurs är att studenten ska kunna avgränsa och genomföra en självständig studie med 
frågeställningar relevanta för läraryrket.

Examensarbeten omfattar 30 hp och skrivs under vårterminen, enskilt av en student. Det ämnesdidaktiska 
kravet gäller vilket innebär att examensarbetet skrivs inom något av följande ämnen:

Grundlärare:      Ämneslärare:                      
Svenska                          Svenska               
Matematik  Matematik                                   
Engelska      Samhällskunskap                                
SO    Musik                                           
NO och teknik             Dans                  
Estetiska ämnen (endast 4-6)
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