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Svenska/Nordiska språk

Utbildningsområde

Humanistiska området 100.0 %

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder
- analysera relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen
- visa fördjupad förståelse för undervisning i svenska för årskurs 4-6.
Färdighet och förmåga
- undersöka ett ämnesdidaktiskt forskningsproblem inom ämnet svenska och dokumentera
detta i ett examensarbete
- använda färdigheter i vetenskaplig framställning och akademiskt skrivande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- beakta forskningsetiska principer
- kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat
- formulera relevanta frågeställningar för undervisning i svenska för årskurs 4-6.

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursens innehåll

I kursen behandlas vetenskapsteori och forskningsmetoder, relationen mellan teori och praxis
och dess betydelse för yrkesutövningen samt ämnesdidaktik inklusive metodik för
undervisning och lärande inom 4-6 inom svenskämnet. Därutöver behandlas vetenskaplig
framställning, forskningsetiska principer och akademiskt skrivande. Studenten undersöker ett
ämnesdidaktiskt forskningsproblem och färdigställer ett examensarbete som försvaras
muntligt. Studenten granskar kritiskt och självständigt en annan students examensarbete vid
ett ventileringsseminarium.

Undervisning

Seminarier och handledning.

Förkunskaper

Ämnesstudier mot grundskolans årskurs 4-6 135 hp.
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp. Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp.

Examinationsform

Studenten färdigställer ett skriftligt examensarbete som uppfyller kursens mål.
Examensarbetet försvaras muntligt vid ett seminarium. Studenten fullgör en kritisk och
självständig granskning av en annan students examensarbete. Studenten deltar aktivt i
seminariediskussionerna.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment
0010 Examensarbete för grundlärare 4-6: Svenska
med didaktisk inr

30 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

