Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄSVM01, Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för
ämneslärare åk 7-9, 30 högskolepoäng
Swedish: Master Thesis for Subject Teachers, Secondary School Year
7-9, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-02-28 att gälla från och med 202002-28, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. Kursen utgör den sista
terminen för ämneslärare i svenska med inriktning mot år 7-9 (termin 9).
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för ett valt problemområde utifrån dess teoretiska,
metodologiska och empiriska kontext (1),
• kunna redogöra för forskningsmetodologi och metodiska tillvägagångssätt
relevanta för ämnesområdet (2),

Färdighet och förmåga
• kunna välja och använda relevanta metoder och arbetssätt för att, på ett
vetenskapligt sätt, samla, bearbeta och analysera data (3),
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• kunna identifiera, formulera, bearbeta och analysera en vald ämnesdidaktisk
problemställning (4),
• kunna skriftligt och muntligt rapportera det genomförda arbetet samt förmedla
de kunskaper som det genererat, försvara sina rön vid ett offentligt seminarium
samt granska och bedöma ett annat självständigt arbete (5),

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån vetenskaplig grund kunna granska relevant ämnesdidaktisk forskning samt
utifrån ett kritiskt förhållningssätt kunna diskutera den på ett kommenterande
och konstruktivt sätt (6),
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för den egna
professionella utvecklingen i ämnet svenska och av den ämnesdidaktiska
kompetensen (7).

Kursens innehåll
Kursen består av ett självständigt arbete i ämnet svenska med ämnesdidaktiskt
innehåll och tydlig anknytning till den kommande lärarprofessionen samt försvar av
det självständiga arbetet och opposition på ett annat självständigt arbete. Kursen
syftar till att ge de studerande en fördjupad förståelse för de ämnesdidaktiska
frågeställningar och professionsanknutna problem som är specifika för ämnesområdet
svenska, samt en fördjupad förmåga att genomföra en vetenskaplig studie vars
genomförande och resultat ska ge insikter i en professionsnära ämnestradition och i
de teoretiska och metodologiska frågeställningar som är centrala för ämnet.
I anslutning till examensarbetet söker, identifierar och väljer studenten, vid behov i
samråd med handledaren, relevant litteratur.

Kursens genomförande
Kursen genomförs genom att studenten författar ett självständigt arbete med stöd av
handledare. Under kursen kommer det självständiga arbetet successivt att diskuteras
vid enskilda handledningstillfällen och vid handledningsseminarier och ventileras vid
ett avslutande offentligt seminarium. Under kursens gång förutsätts studenten delta
aktivt i de handledningsaktiviteter och seminarier som anordnas.

Kursens examination
Kursen examineras genom att studenten skriver, presenterar och försvarar ett
självständigt arbete vid ett öppet seminarium samt genom att studenten opponerar
på ett annat självständigt arbete. Vid seminariet sker en bedömning av det
självständiga arbetet och av oppositionen av en härför utsedd examinator.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 60 hp godkända poäng i ämnet svenska, godkända VFUkurser samt avslutad UVK 8 ”Utbildningsvetenskapliga perspektiv och
forskningsansatser", eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ÄSVM01, Svenska: Självständigt arbete
(examensarbete) för ämneslärare åk 7-9
Gäller från H20
2001 Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

