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Skola som system och idé - yrkeslärare

Kurskod: LPGY01
Kursens benämning: Skola som system och idé - yrkeslärare

School as System and Idea - Vocational Education
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2015-10-01 och gäller från vårterminen 2016 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
För behörighet till kursen krävs grundläggande behörighet samt relevant yrkeskunskap.

Lärandemål
Kursens syfte är att beskriva och problematisera lärarens profession, skolans uppdrag och det
demokratiska samhället som system och idé.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för den svenska skolans samhällsuppdrag, värdegrund, organisation och styrdokument i ett
samtida och historiskt perspektiv
- analysera lärarprofessionens förutsättningar i en målstyrd organisation
- problematisera kunskapsformer och lärande utifrån historiska, pedagogiska och yrkesdidaktiska
perspektiv
- redogöra för och diskutera teorier om språkets och språkandets betydelse i undervisning och lärande

Innehåll
I kursen behandlas:
- skolans samhällsuppdrag, ramfaktorer, styrsystem och juridik ur ett idéhistoriskt och historiskt
perspektiv
- pedagogiska och yrkesdidaktiska teorier om kunskap och lärande ur ett historiskt, samtida och
framtida perspektiv
- olika kunskapsformer i praxisnära och teoretiska sammanhang
- vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig kunskapsproduktion
- digitala verktyg i pedagogisk verksamhet

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Samtliga lärandemål examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier

Alla examinerande moment är obligatoriska. För bedömning skall underlaget vara sådant att
individuella prestationer kan särskiljas.

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen utgör en del av utbildningsvetenskaplig kärna och ingår i Yrkeslärarprogrammet.
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