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Mål Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- presentera en skriftlig rapport i anslutning till en vald uppgift
- beskriva, implementera och dokumentera en vald uppgift
- jämföra en vald uppgift med utgångspunkt i olika lärandeperspektiv.

Kursens innehåll Planering och utformning av en individuellt vald uppgift utifrån ett givet ämne.

Undervisning Planera och utforma en individuell uppgift inkluderande handledning, skolbesök eller besök
på företag och myndigheter, fältstudier och vad gäller vissa uppgifter lektioner på svenska
eller engelska.

Förkunskaper Ett års studier på ett lärarprogram eller kurser i utbildningsvetenskap.

Examinationsform Skriftligt PM.

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

Övriga föreskrifter Rätt till prövning av tillgodoräknande av studier med godkänt resultat vid annan högskola
inom eller utom landet.
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Rätt till undervisning och handledning under den tid som kursen pågår.
 
Om en student underkänts i prov två gånger för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt
att hos institutionen begärs att en annan examinator utses för att bestämma betyget för
studenten.
 
Betyg ges enbart på hel kurs.
 
Kursbevis utfärdas endast på hel avslutad kurs.
 
Kursansvarig lämnar en sammanställning av kursutvärderingen till institutionsstyrelsen.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Individuellt arbete 7,5 hp Betyg: AF


