HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

L9SL60

Slöjd 6 för lärare åk 7-9, 15 högskolepoäng

Sloyd 6 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av HDK - Högskolan för design och konsthantverk 2017-04-05
att gälla från och med 2018-01-15, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Konst 100 %
Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk
Inplacering

Kursen kan även ges som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
arbete i grundskolans årskurs 7-9 (L1Ä79)
Huvudområde

Fördjupning

Slöjd

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med godkänt resultat från kurserna L9SL10, L9SL20,
L9SL30 samt ytterligare 15 hp i slöjdämneskurser.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• formulera en problemställning för en empirisk vetenskaplig studie med relevans för
yrkesprofessionen
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• referera till tidigare vetenskapliga studier med relevans för det valda ämnesområdet
Färdigheter och förmåga

• genomföra ett vetenskapligt fördjupningsarbete
• kommunicera resultat från den genomförda studien
• kritiskt och konstruktivt granska och opponera på skriftliga vetenskapliga
fördjupningsarbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• motivera och förklara val av metod för den egna studiens genomförande
• identifiera eget behov av ytterligare kunskap inom det valda fördjupningsområdet
Innehåll

I kursen genomför studenten ett skriftligt vetenskapligt arbete. Arbetet inriktas mot
slöjdämnet, slöjdläraryrket eller slöjdundervisning. Studenten tar i arbetet utgångspunkt
i befintlig kunskap inom ämnesområdet, exempelvis forskningsresultat, utvärderingar
och styrdokument. I kursen tränas studenten att självständigt planera och genomföra ett
eget vetenskapligt arbete. I kursen ingår även att medverka som opponent och
respondent i en kontinuerlig peer review-process mellan kursdeltagarna.

Former för undervisning

Studierna organiseras genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och
handledning, enskilt och i grupp.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Lärandemålen examineras genom:
• genomfört skriftligt fördjupningsarbete
• kontinuerlig peer-review på övriga kursdeltagares fördjupningsarbeten
• opponent- och respondentskap på ett fördjupningsarbete vid avslutande
seminarium.
Underlaget för examinationen är en samlad bedömning av studentens prestationer
under kursens gång.
Examinator äger rätt att innan ett slutgiltigt betyg meddelas kräva vissa kompletteringar
av presenterat arbete, endast dock då sådana kan genomföras inom ramen för en veckas
arbete. Sådana krav på ändringar ska alltid delges studenten skriftligt i nära anslutning
till examinationstillfället.
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Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget G ska kursens mål vara uppfyllda. För betyget VG ska studenten, utöver att
målen för betyget G är uppfyllda, visa särskild förmåga att kritiskt granska sitt eget
och andras vetenskapliga arbete.
Kursvärdering

Studenterna utvärderar kursen skriftligt och muntligt i samband med kursens slut.
Utvärderingens resultat ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle.
En sammanfattning av kursvärderingen meddelas via GUL till de studenter som
genomförde kursen och muntligt vid kursstart till de studenter som ska påbörja kursen.
Övrigt

Studenten står själv för kostnader som är kopplade till det egna arbetet under kursen.
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