
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod   
2. Kursens namn Grundläggande pedagogik inom flyglärarutbildningsområdet 

3. Nivå G 

4. Högskolepoäng 10 hp 

5. Beslutsuppgifter Fastställd av TFHS styrelse 2008-01-14 
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
 

2. Ämne, om tillämpligt  

3. Typ av kurs och dess 
inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som en allmän introduktionskurs i pedagogik för 

studerande vid TFHS. 

4. Undervisningsspråk Undervisningen sker på svenska. 

 
 
3. Mål 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • Kunna redogöra för grundläggande pedagogik med 

särskild relevans för studier och undervisning inom 

trafikflygar- och/eller flyglärarutbildningsområdet.    

• Kunna redogöra för kunskap, lärande, undervisning 

och utbildning som funktionella begrepp och som 

mänsklig aktivitet  

2. Färdighet och förmåga  
3. Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 
• Ha förmåga att tolka och värdera de teoretiska och 

praktiska förutsättningarna för sitt eget lärande och sitt 

arbete med att bistå andra människor i deras strävan 

att utveckla särskilda samhälleligt och personligt 

efterfrågande orienteringar, hållningar, kunskaper och 

färdigheter inom de aktuella områdena. 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Kursen innehåller en inledande allmän orientering om 

pedagogik som praktisk humanvetenskap i vid mening. Kursen 

innehåller också allmän orientering om skiftande innebörder i 

pedagogiska nyckelbegrepp såsom kunskap, lärande, 

undervisning och utbildning samt om hur dessa omsätts i 

praktiken.  

   

 
 



5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, 
Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och 

seminarier 

2. Examinationsformer Examination sker i form av en skriftlig tentamen och en 

provlektion.  

3. Ev. begränsningar av 
antalet 
examinationstillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd. 

2.  Grund för betyg på hel 
kurs 

Godkänt betyg på delprov ”skriftlig examen” och godkänt 

betyg på delprov” provlektion”. 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 

ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till TFHS rektor 

senast en vecka efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
på olika delar av kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag. ISBN 13:978-91-7227-436-5 

Illeris, Knud (2007). Lärande. Studentlitteratur, Pozkal, Polen. 

ISBN: 978-91-44-01781  

 

 
 
9. Övrigt 
1.  

 
 
 
 
  


