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Fördjupning

A1N

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurskod

UVA004

Högskolepoäng

7,5 hp

Huvudområde

Utbildningsvetenskap, Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
- beskriva centrala forskningsområden inom lärande och undervisning i relation till det egna
ämnet/verksamheten
- beskriva centrala metoder och teorier inom utbildningsvetenskaplig forskning
- redogöra för olika modeller för kollegialt lärande
- visa fördjupad förståelse för systematiskt kvalitetsarbete
Färdighet och förmåga
- göra en skriftlig forskningsöversikt riktad till en problemställning inom den egna
verksamheten
- använda vetenskapliga databaser och andra verktyg för att söka vetenskapliga artiklar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt diskutera och problematisera forskning om lärande och undervisning
- förhålla sig till forskningsetiska och yrkesetiska frågor och principer i bedrivande av
utvecklingsarbete i den egna verksamheten

Kursens innehåll

I kursen fördjupas kunskaper om undervisnings- och lärandeprocesser i olika

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.

utbildningssammanhang, företrädesvis i förskola, skola och fritidshem, genom att
systematiskt reflektera över den egna praktiken med hjälp av metoder och förhållningssätt
hämtade från utbildningsvetenskaplig forskning. Vidare innehåller kursen teorier om
kollegialt lärande som en väg till utveckling av kvalitet i verksamheter. Ytterligare innehåll är
kvalitetsarbetes olika delar och nivåer.
Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper

Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180
hp, eller en kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom pedagogik, didaktik
eller ämne som kan bedöms som varande likvärdigt.

Examinationsform

Muntlig och skriftlig examination.

Betyg

Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Begränsningar

För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Systematiskt kvalitetsarbete och
verksamhetsutveckling

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.

