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Kursbeskrivning: De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik – magisterkurs, 15 högskolepoäng, (HVMA06) 
 

Kurs: De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 15 Högskolepoäng (Humanities 

and Social Science Education, 15 ECTS  

 
Kursperiod: 2 september – 19 januari (halvfart) 
 
Kurstillfällen 

 

Datum & tid Innehåll & lärare Lokal  

2 september 2019  

kl. 17-19 

Kursstart, introduktion till 

examensarbetet  

Viveca Lindberg 

P371 

Enligt överenskommelse med 

respektive handledare 

Individuell handledning  

Per-Arne Karlsson, Johan 

Sandahl 

Respektive handledare anger 

lokal 

8 januari 2020 

kl. 12 

Studenterna laddar upp sina 

examinationsarbeten på Mondo 

Mondo 

17 januari 2020 

kl. 17-19 

Examinationsseminarier  

Examinatorer: anges i samband 

med att  

P371 

 

. 

  

Lokal: Sal P (Svante Arrheniusväg 20A, plan 3) 

 
Kursansvarig: Viveca Lindberg, viveca.lindberg@hsd.su.se  

Handledare: Per-Arne Karlsson, Johan Sandahl 
 

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se  

 

Kursadministratör: Lena Eurén, studieadmin@hsd.su.se  

 

 

Kursens innehåll 

I kursen ingår att självständigt genomföra ett examensarbete. Kursen behandlar vetenskapliga metoder 

och forskningsetiska principer av betydelse för att planera, genomföra, rapportera och kritiskt granska 

en forskningsuppgift av ämnesdidaktisk relevans för lärarprofessionen. Uppgiften genomförs i form av 

ett forskningsprojekt och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd 

med särskilt utsedd handledare. 

Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att kritiskt granska en annan 

students uppsats. 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

 identifiera och formulera en problemställning för en fördjupande studie med relevans för 

aktuellt undervisningsämne 
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 genomföra arbetet med adekvat forskningsmetod och med beaktande av forskningsetiska 

principer 

 kritiskt analysera, tolka och värdera empiriskt material, samt dra rimliga slutsatser och 

diskutera dessa i relation till de frågor som styrt studien och till aktuellt ämnesdidaktiskt 

forskningsläge 

 kritiskt och systematiskt granska egna och andras forskningsresultat 

 skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete och därvid beakta språkliga och formella 

konventioner 

 försvara det egna arbetet samt kritiskt granska ett annat vetenskapligt arbete och ge 

konstruktiva förslag till metodisk och innehållslig utveckling planera och genomföra ett 

empiriskt arbete i relation till ett avgränsat problemområde 

 

Kursupplägg 

Undervisningen består av handledning enskilt och/eller i grupp. Deltagande i seminarier och därmed 

integrerad undervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd 

med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk 

undervisning.  

 

 

 

Välkommen, Viveca  

 

 

 

Betygskriterier – se separat dokument, delas ut vid kursstart. 

  

Tentamensinformation för Institutionens för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik hittar du här:  https://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/tentamensinformation  

Då examinationsformen är en individuell inlämningsuppgift bör du särskilt läsa det som gäller plagiat.  
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