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DIG516

Högskolepoäng

7,5 hp

Huvudområde

Didaktik

Ämnesgrupp

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för lärarutbildningens organisation och huvudsakliga innehåll
- beskriva teorier och metoder för handledning och handledningssamtal
Färdighet och förmåga
- tillämpa olika metoder för konstruktiv handledning och bedömning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-visa förmåga till ett yrkesetiskt förhållningssätt i rollen som lokal lärarutbildare

Kursens innehåll

Kursen innehåller professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och
handledning av lärarstudenter. Kursen behandlar lärarutbildningens organisation och dess
innehåll. I kursen ingår teorier om handledning och handledningssamtal. Lärarstudenters
yrkespraktik belyses tillsammans med ett yrkesetiskt förhållningssätt inom
verksamhetsförlagd utbildning.

Sida 1
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper

Lärarexamen

Examinationsform

Examinerande seminarium och skriftliga uppgifter.

Betyg

Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Utbildning för lokala lärarutbildare

7,5 hp

Betyg: UG

Sida 2
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

