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Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde

Undervisningsområdet 50.0 %
Verksamhetsförlagd utbildning 50.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
-identifiera och jämföra ett urval av utbildningsvetenskapliga traditioner och perspektiv
-planera och genomföra en mindre undersökning med relevans för arbete inom
utbildningssektorn
-redovisa kännedom om god forskningsetisk sed
Färdigheter och förmågor
-tillämpa utbildningsvetenskaplig forskning i syfte att utveckla planering, genomförande och
utvärdering med relevans för den egna undervisningspraktiken
-använda digitala verktyg för att hitta och presentera utbildningsvetenskaplig forskning
- färdigställa och presentera en rapport om en egen utbildningsvetenskaplig undersökning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-kritiskt granska och värdera information från olika källor med avseende på vetenskaplighet
och tillämpbarhet i vetenskapliga sammanhang samt i undervisningspraktiker

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.

Kursens innehåll

Kursen innehåller en översikt över aktuella utbildningsvetenskapliga forskningstraditioner,
samt ett urval av teorier, perspektiv och metoder inom området lärares arbete. Genom
tillämpningar tränas studenterna i rollerna som såväl konsumenter samt producenter av
forskning. Vetenskaplighet som förhållningssätt går som en röd tråd genom kursen, vare sig
det gäller redovisning av uppgifter, användning av digitala verktyg, forskningsprocessen,
utvärdering eller forskningsetik. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning med fokus på
planering, genomförande och utvärdering av en egen utbildningsvetenskaplig undersökning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, redovisningar som undervisningsinslag (även med hjälp av digitala
verktyg).

Förkunskaper

60 hp i programmet Kompletterande pedagogisk utbildning.

Examinationsform

Muntlig och skriftlig redovisning av individuella uppgifter, även med hjälp av digitala
verktyg. Skriftlig presentation av genomförd vetenskaplig undersökning samt muntlig och
skriftlig kritisk granskning av forskning och andras arbeten.

Betyg

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

Övriga föreskrifter

På momentet verksamhetsförlagd utbildning ges betyget U, G eller VG.
Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.
Från och med 2014 tillämpas utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning för
verksamhetsförlagda moment inom lärar- och förskollärarutbildning.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Utbildningsvetenskaplig forskning

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Verksamhetsförlagd utbildning

7,5 hp

Betyg: UV

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.

