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Huvudområde

Didaktik

Ämnesgrupp

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde

Undervisningsområdet 50.0 %
Verksamhetsförlagd utbildning 50.0 %

Mål

Efter avlutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- utifrån nationella styrdokument redogöra för hur undervisningsämnets innehåll struktureras,
organiseras och bearbetas
- redogöra för några didaktiska modeller
Färdighet och förmåga
- självständigt och tillsammans med andra planera och genomföra undervisning med
utgångspunkt i skolans styrdokument för avsedd målgrupp
- använda digitala verktyg i ämnesundervisningen och problematisera betydelsen av olika
mediers och digitala miljöers roll för denna
- använda några centrala didaktiska analysbegrepp och modeller i planering av undervisning i
det egna ämnet
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande gentemot elever och kollegor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras

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.

ämnesdidaktiska överväganden i olika undervisningspraktiker
- visa förmåga att reflektera över de egna förutsättningarna för yrkesvalet
Kursens innehåll

Kursen behandlar ämnesdidaktiska frågeställningar med utgångspunkt i didaktisk teori.
Utifrån skolans styrdokument urskiljs centralt innehåll i respektive undervisningsämne samt
hur ämnet organiseras i skolan. I kursen diskuteras de grundläggande didaktiska frågorna vad,
varför och hur, i syfte att synliggöra och problematisera ämnesdidaktiska överväganden. Med
utgångspunkt från valda undervisningsexempel analyseras och problematiseras dessa
överväganden. Vidare finns ett historiskt och internationellt perspektiv på framväxten av
didaktiska modeller och analysbegrepp. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning
inom undervisningsämnet där planering, genomförande och utvärdering av undervisning
ingår.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper

Särskild behörighet för Kompletterande pedagogisk utbildning.

Examinationsform

Skriftlig och muntlig examination.
Bedömning och av praktiskt lärararbete.

Betyg

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

Övriga föreskrifter

Betyg
Moment 0010: A, B, C, D, E, Fx, F
Moment 0020: U, G, VG
Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Ämnesdidaktik

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.

