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Huvudområde

Didaktik

Ämnesgrupp

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för aktuell forskning, perspektiv och tillämpliga metoder inom något
problemområde inom det didaktiska forskningsfältet med relevans för förskola/förskoleklass
och samhälle

Färdighet och förmåga
- självständigt planera, genomföra, dokumentera och avrapportera en vetenskaplig studie
- självständigt söka efter vetenskapliga referenser i några relevanta databaser
- avrapportera sitt självständiga arbete med vetenskaplig akribi
- muntligt försvara sitt självständiga arbete samt opponera på ett annat självständigt arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- inta ett vetenskapligt förhållningssätt till förskolan/ förskoleklassens praktik
- beakta forskningsetiska principer
Kursens innehåll

I kursen ingår att i samråd med handledaren planera, genomföra, dokumentera och rapportera
ett självständigt arbete i didaktik med relevans för den egna yrkespraktiken. Vidare ska

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

självständig och kritisk granskning av eget och andras vetenskapliga arbeten genomföras. För
att rama in forskningsfältet för den egna studien och visa behovet av denna ska sökning göras
i några relevanta nationella och internationella databaser.
Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper

Utbildningsvetenskaplig kärna 75 hp varav 15 hp VFU samt Förskolepedagogik och didaktik
90 hp varav 15 hp VFU

Examinationsform

Examensarbete samt opponent- och respondentskap.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Examensarbete i didaktik

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

