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Huvudområde
Inget huvudområde

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Fördjupningsnivå
G1X

Kursen ges för
Utländska lärares vidareutbildning, ULV
VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
planera undervisning av enskilda moment inom det egna ämnesområdet
med beaktande av aktuella styrdokument
genomföra undervisning av enskilda moment inom det egna ämnesområdet
utvärdera planering och genomförd undervisning av enskilda moment inom
ett väl avgränsat område
beakta styrdokumentens värdegrund i planering och undervisning
diskutera kunskapssyn och teorier om lärande inom det egna
ämnesområdet
visa empatiskt och ansvarsfullt beteende i skolmiljön
visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik
samarbeta och interagera med elever och handledare

Kursinnehåll
I kursen deltar studenten i en lärares dagliga verksamhet och i övriga aktiviteter
vid skolan. Den studerande planerar, genomför och utvärderar enskilda moment
inom ämnesområdet samt utvärderar och diskuterar bedömningen av dessa
moment tillsammans med handledaren. Studenten diskuterar och reflekterar
tillsammans med handledaren om hur ämnets formulering i styrdokumenten
återspeglas i den faktiska undervisningen avseende undervisningens innehåll och
arbetsformer. Synen på kunskap och teorier om lärandet inom ämnesområdet
diskuteras med handledaren. Genom auskultationer av andra lärares
undervisning samt vistelse i skolmiljön observerar studenten skolans kultur och
ramfaktorer. Värdegrundsrelaterade frågor diskuteras med handledaren. Under
kursen övar den studerande upp självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för
konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten. Studenten dokumenterar sina
erfarenheter i en portfoliouppgift.
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Undervisnings- och arbetsformer
Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination
Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade social och didaktiska
lärarförmågor, portfolio och ett obligatoriskt moment.
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

