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Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
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Mål Kunskap och förståelse
- redogöra för aktuell forskning, perspektiv och ansatser inom det högskoledidaktiska
forskningsfältet
- redogöra för tillämpliga metoder inom det högskoledidaktiska forskningsfältet
 
Färdighet och förmåga
- planera, analysera, och genomföra ett undervisningsmoment med syfte att studenten
utvecklar förmåga till förståelse, kritiskt tänkande, självständighet och förändringsberedskap
- analysera och förklara hur examination och utvärdering kan ske på ett sådant sätt att den
stödjer individers och gruppers lärande
- identifiera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat
som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen
- relatera didaktisk teori och undervisningspraktik till etik och likabehandlingsarbete
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- utvärdera resultatet av ett undervisningspass i relation till den planering som ligger till grund

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=DIA002&revisionId=4196&lang=sv
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för undervisningen
- jämföra och förhålla sig till forskningsresultat som grund för utveckling av utbildning och av
den egna professionen

Kursens innehåll I kursen ingår att ta del av högskoledidaktisk forskning, planera, genomföra, betygsätta samt
utvärdera undervisning på högskola/universitet. Deltagarna får med utgångspunkt i relevanta
teorier och metoder träna sig i att kritiskt granska egna och andras vetenskapliga texter och
undervisningspraktik med högskoledidaktiskt fokus. Teorier om undervisning och lärande
liksom om undervisningens ramar, betingelser och distributionsformer behandlas. I innehållet
ingår även frågor kopplade till yrkesetik, distansöverbryggande undervisning och flexibelt
lärande.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning, auskultationer

Förkunskaper Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Examen från grundläggande högskoleutbildning.

Examinationsform Portföljexamination.

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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