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Det är viktigt att det i en utbildning finns inslag som ger deltagarna möjlighet att imer sammanhängande form
redovisa och tillämpa sina kunskaper. En vanlig form fördetta är examensarbetet, som finns framför allt i

sådana utbildningar som har en tydligyrkesinriktning. I lärarutbildningarna infördes det tämligen sent, 1993,
men är nu enobligatorisk del. Tanken är, uttryckt i formell kanslistil, att det skall ?relatera de

vetenskapligateorier studenten blivit förtrogen med till de kommande
arbetsuppgifterna?(Utbildningsväsendets författningsböcker, 1994/95, bil 3). Uttryckt på ett annat sätt:du

skall inse sambandet mellan den teori du lärt dig och den praktiska undervisningsverkligheten,och du skall få
insikt i olika forskningsmetoder och lära dig tillämpa dem,allt naturligtvis för att du skall bli en bättre lärare.
I propositionen En förnyad lärarutbildning(Prop. 1999/2000:135) preciseras omfånget på examensarbetet till

10 poäng.

Omfång 105 s. Howell Eva 2009. Examensarbetet i lärarutbildningen undersökningsmetoder och språklig
utformning Bo Johansson Per Olov Svedner. kirjat toimisto ja opiskelutarvikkeet oppikirjat ja

askartelutarvikkeet.
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A W N w VH I h V X pq 0 Z r t. I examensbeviset skall anges vilka inriktningar och specialiseringar som

studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd. Vilka vägar finns
det för att nå en god kvalitet på ett examensarbete? Denna välstrukturerade och praxisnära bok baseras på ett

genomfört projekt och presenterar ett annorlunda sätt att handleda studenters examensarbeten.
Examensarbetet på. Skickas inom 57 vardagar. detta är examensarbetet som finns framför allt i sådana
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utbildningar som har en tydlig. Studien Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen redovisar en
granskning av examensarbeten och uppsatser på Cnivå. Examensarbete lärarutbildningen Creation and

Evaluation of a Multimodal touch based Application for Learning the Physics of Motion Författare Mattias
Davidsson Handledare Arvid Pohl Examinator Conny Sjögren Termin HT12 Ämne . Author Lundin Katarina

Linnér. Johansson Bo 1940 författare Svedner Per Olov 1934 författare ISBN 40 5. Examensarbetet i
lärarutbildningen undersökningsmetoder och språklig utformning. Ett bidrag till vetenskaplighet i

lärarutbildningen? KERSTIN BERGQVIST.
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