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DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 1,
5 poäng
DIDACTICS AND TEACHING PRACTICE 1, 5 CREDITS
LADOK-kod: DIVFU1
BESLUT OCH RIKTLINJER
Kursen ingår som en del i inriktningsstudierna inom Lärarprogrammet 180-220
poäng.
Utbildningsområde:
Ämne:
Nivå:

Respektive område
Respektive inriktningsämne
1-20 poäng

Kursplanen har behandlats av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap 2003-02-12.
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2003-03-05.
SYFTE/MÅL
Kursen syftar till att den studerande med utgångspunkt i ämneskunskaperna, den
ämnesdidaktiska litteraturen, verksamhetsförlagda utbildningen samt den egna
undervisningen börjar utveckla såväl allmän- som ämnesdidaktisk kompetens.
Kursen skall ge en grund för fortsatt utveckling av den egna lärarrollen.
INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING
Didaktik och verksamhetsförlagd utbildning 1, 5p
Kursen innehåller två moment; ämnesdidaktiska studier (1p) och
verksamhetsförlagd utbildning med fokus på lärarrollen (4p).
I samarbete mellan student, undervisande lärare och handledare
behandlas:
- samarbetet och interaktion mellan elever lärare och övrig skolpersonal,
- hur planering av undervisning kan organiseras så att goda betingelser
för lärande skapas,
- transformering av ämnesteoretiska kunskaper till skolämneskunskaper i
relation till läroplanen,
- de ämnesdidaktiska frågorna vad, hur och varför behandlas.
Kursen genomförs på partnerskola. Undervisningen är upplagd i form av teoretiska
och praktiska undervisningsmoment samt seminarier.
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EXAMINATION
Examinationen i didaktik sker genom skriftliga och/eller muntliga prov samt
redovisning av enskilda projekt. I momentet den verksamhetsförlagda utbildningen
examineras studenten genom klassrumsobservation. Som betyg används något av
uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
FÖRKUNSKAPSKRAV
Studenten skall vara antagen till Lärarutbildningen 140-220 poäng vid GIH, samt
ha läst minst 40 poäng ämnesstudier eller motsvarande.
IKRAFTTRÄDANDE
Denna kursplan gäller fr.o.m. läsåret 2003/2004.
KURSLITTERATUR
Kurslitteratur
för
respektive
inriktningsämne
(exempelvis
inom
naturvetenskapliga ämnen, matematik, geografi, samhällsvetenskapliga ämnen,
svenska och andra språk) föreslås i samråd mellan kursansvarig lärare och
partnerskola samt fastställs av Lärarutbildningsnämnden.
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