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1. Kursens huvudsakliga innehåll
- Centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp
- Undervisning och lärprocesser
- Handledningsprocessen: teorier och strategier
- Handledningsprocessen: samtalsmetodik
- Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen
- Ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning
- Forskningsmetodik
2. Lärandemål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
- problematisera centrala begrepp och teoretiska perspektiv på individ- och
grupphandledning
- självständigt värdera olika metoder och förhållningssätt i planering, genomförande och
analys av professionella handledningssamtal
- självständigt tillämpa etiska begrepp och teorier för att kunna identifiera och hantera
yrkesetiska dilemman
- analysera och värdera den egna professionen utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller motsvarande.
Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och i Engelska 6/Engelska A.
4. Betygsskala
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala:
Väl Godkänd (VG)
Godkänd (G)
Underkänd (U)
5. Former för examination
Kursen examineras genom:
-

Skriftlig och muntlig redovisning av handledningsfilosofi
Skriftlig och muntlig redovisning av en ministudie

En inlämningsuppgift som inte lämnas in eller utförs inom utsatt tid bedöms inte. Studenten
hänvisas i stället till att lämna in en uppgift vid nästa inlämningstillfälle.
Vilka undervisningstillfällen som är examinerande meddelas vid kursstart.
6. Kurslitteratur och övriga läromedel
Redovisas som bilaga till kursplanen.
7. Övrigt
Institutionen ansvarar för att väsentlig information om undervisningsformer och
betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs,
vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger
under en tvåårsperiod efter att den upphört att gälla.
Kursen ges i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan, Kungliga musikhögskolan och
Stockholms konstnärliga högskola.

