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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2022-06-13 att gälla från och med 202206-13, vårterminen 2023.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska och Italienska
Examensarbetet skrivs på italienska.
Huvudområde

Fördjupning

-

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för relevanta teoretiska och metodologiska kopplingar mellan
forskning i ämnet italienska, utbildningsvetenskaplig forskning och
undervisningspraktik,

Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa vedertagen referens- och citatteknik,
• kunna använda en situationsanpassad italienska både i tal och skrift,
• kunna självständigt söka efter vetenskapliga källor med utbildningsvetenskaplig
relevans för ämnet italienska för att kunna genomföra en teoretiskt grundad

2/4

analys,
• kunna planera, utforma och genomföra ett avancerat forskningsprojekt som
bidrar till kunskap med utbildningsvetenskaplig relevans för undervisning i
italienska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till vetenskapliga, sociala och etiska aspekter av sitt eget och
andras forskningsprojekt,

• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling i det
pedagogiska arbetet,

• kunna kritiskt granska och värdera olika informationskällor i ett avancerat
forskningsprojekt,
• kunna relatera resultaten av ett avancerat forskningsprojekt till det omgivande
samhället med fokus på skolkontexten.

Kursens innehåll
Kursen består av ett självständigt examensarbete (30 hp) som knyter ihop forskning i
ämnet italienska och utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet utförs med stöd av
handledare. I kursen ingår, utöver examensarbetet, försvar av det självständiga arbetet
och opposition på en annan students arbete.

Kursens genomförande
I kursen författar studenten ett självständigt arbete med stöd av handledare. Under
kursen kommer det självständiga arbetet successivt att diskuteras vid
handledningstillfällen enskilt och/eller i grupp, vilket kan inkludera kamratgranskning i
tal och skrift och/eller handledningsseminarier. Det självständiga arbetet ventileras vid
ett avslutande offentligt seminarium. Under kursens gång förutsätts studenten delta
aktivt i samtliga handledningsaktiviteter och seminarier som anordnas.

Kursens examination
Kursen examineras genom att studenten författar, presenterar och försvarar ett
självständigt arbete vid ett öppet seminarium samt genom att studenten opponerar
på ett annat självständigt arbete. Efter 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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betyget på det självständiga arbetet avgör betyget på hela kursen, i enlighet med för
kursen gällande betygskriterier.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 90hp godkända poäng i ämnet italienska inom
ämneslärarprogrammet eller motsvarande, samt avslutad kurs (UVK 8).

Övrigt
• Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
• 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 ÄITM02, Italienska: Självständigt arbete i italienska
(examensarbete) för ämneslärare, GY
Gäller från V23
2301 Självständigt arbete i italienska för ämneslärare, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

