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CREDITS
Basdata
Kursen är en fristående kurs.
Utbildningsområde: Utbildning
Ämne: Utbildningsvetenskap
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad
Kursplanen har behandlats av Kursplaneutskottet
2015-11-05.
Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden
2015-11-25.

Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med HT 2016.

Förkunskapskrav och urval
Grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande lärarexamen på grundnivå.

Särskild behörighet
Studenten skall ha en lärarexamen med behörighet för undervisning i åk 7-9 i ämnet idrott och
hälsa.

Urval
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Vid fler behöriga
sökande än antalet platser antas 50 % med akademiska poäng och 50 % genom lottning,

Förväntade studieresultat
Studenten skall:
- visa förståelse för betygens pedagogiska och politiska roll samt för centrala begrepp
och principer som rör kunskapsbedömning,
- självständigt kunna analysera kursplaner (Lgr11 och GY11) i ämnet idrott och hälsa
samt kunna utforma och kritiskt värdera en pedagogisk plan där mål, innehåll och
kunskapskrav har konkretiserats,
- kunna redogöra för hur elevers lärande kan kommuniceras, bland annat via individuella
utvecklingsplaner, samt visa prov på hur man kan arbeta med pedagogisk bedömning,
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-

visa hur ämnets mål och innehåll samt kunskapskrav kan tydliggöras för elever.

Innehåll och uppläggning
Kursen innehåller följande:
–
–
–

betygens funktion, centrala begrepp, principer, riktlinjer och former för
kunskapsbedömning,
ämnets mål, centrala innehåll och kunskapskrav,
pedagogiska planer, individuella utvecklingsplaner (IUP) samt utvecklingssamtal.

Arbetssätt
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt muntliga
presentationer. Delar av kursen har karaktären av laborativ verksamhet där deltagande från
studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Progression
Kursen bygger på tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl som allmändidaktiska kunskaper.

Examination
Kurskrav
Obligatorisk närvaro gäller vid examinationer samt vid litteraturseminarier.

Examinationsformer
Följande examinationsformer gäller i kursen:
–
–

hemtentamen,
skriftlig och muntlig presentation av pedagogisk plan samt opponering på pedagogisk
plan.

Antal tillfällen för prov och praktik
Examinationerna avläggs under momentens gång vid separata tentamenstillfällen enligt
anvisningarna i kurspromemorian som studenten får i och med kursstart. Omtentamen erbjuds
tidigast två veckor efter det att studenten har erhållit tentamensresultatet. Omtentamenstillfällen
anordnas tidigast tre veckor efterrespektive moments slut, samt innan höstterminens början
och/eller när kursen ges vid nästa tillfälle.

Betyg
Som betyg på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller
Underkänt. Senast i samband med momentstart skall studenterna erhålla preciserad information
om examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå. Betyg ska vara rapporterat till
studieadministratör senast tre veckor efter avslutat moment.

Övrigt
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Utvärdering
Efter avslutat moment gör varje student en kursutvärdering och kurslärare gör en självvärdering.
Dessa återförs inom 3 veckor till studentgruppen och examinator.

Studentinflytande
Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Grundutbildningsnämnden.
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