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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
- tillämpa metoder för insamling och analys av data om den egna verksamheten
- leda ett kollegialt lärande
- använda vetenskapliga databaser och andra verktyg för att söka vetenskapliga artiklar
- skriftligt dokumentera ett utvecklingsarbete
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt  diskutera och problematisera forskning om lärande och undervisning
- förhålla sig till yrkesetiska frågor i ett kollegialt utvecklingsarbete

Kursens innehåll I kursen fördjupas kunskaper om undervisnings- och lärandeprocesser i olika
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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 samt utformning av skriftlig dokumentation om det
egna utvecklingsarbetet. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper 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 Litteraturseminarier, muntlig presentation samt skriftlig rapport.

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.
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