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Huvudområde
Didaktik

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1X

Kursen ges för
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7-9

Förkunskapskrav
Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera centrala begrepp inom allmändidaktik och ämnesdidaktik
- redogöra för på vilka grunder kunskap väljs ut och organiseras
- urskilja grundläggande filosofiska perspektiv på undervisning
- redovisa kvalitetskriterier för undervisning
- diskutera med stöd i litteratur och egna skolerfarenheter vad som kännetecknar
lärares yrkeskunnande
- diskutera didaktiska konsekvenser av skolans digitalisering

Kursinnehåll
Denna kurs belyser undervisningens och den pedagogiska verksamhetens
didaktiska grunder. Studenten reflekterar över sina egna erfarenheter av lärares
yrkeskunnande i förhållande till vetenskaplig kunskap och kvalitetskriterier för
undervisning. De bearbetar de didaktiska frågorna liksom normativa och kritiska
perspektiv på undervisning. Centrala kunskapsfält som allmändidaktiken drar
nytta av och som introduceras i kursen är läroplansteori, pedagogisk filosofi
och skolans digitalisering. Studenten bearbetar och diskuterar olika aspekter av
dessa kunskapsfält. Studenten övar sig dessutom i ett kritiskt förhållningssätt och
grundläggande färdigheter i att skriva vetenskapligt med betoning på allmän
formalia.
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Undervisnings- och arbetsformer
Undervisningen sker i form av campusförlagd utbildning, helfart. I kursen
förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och
individuella studier. Kursuppgifter används som lärstöd för den studerande.
OBLIGATORISKT MOMENT
Seminarium

Examination
Kursen examineras genom individuell hemtentamen.
PROVKODER
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen, 5 hp U-VG.
OBL1, Seminarium, Deltagit
Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:
Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till
tre (3) tillfällen.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för beteendevetenskap och lärande

