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Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för olika aspekter av läraryrkets innehåll från ett nutida och historiskt perspektiv
- beskriva barns och ungdomars levnadsvillkor och skolans roll i relation till detta
Färdigheter och förmågor
- identifiera hur olika teorier om lärande beskriver lärande, lärares ansvar, elevers lärande och
centrala begrepp
- identifiera och kategorisera resultat i metastudier vad gäller god undervisning
- identifiera hur grundskolans och gymnasieskolans styrdokument beskriver skolans
samhällsuppdrag, lärande, lärares ansvar och elevers lärande
- visa god färdighet i vetenskapligt skrivande och akribi
- visa grundläggande färdigheter i användningen av IT för presentationer, kommunikation och
samarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera sina förutsättningar för yrkesutövning som lärare ur ett historiskt och nutida
perspektiv
- visa förmåga till kritiska och självständiga bedömningar i relation till kursens innehåll

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

- jämföra olika teorier om lärande
Kursens innehåll

I kursen behandlas den svenska skolans historiska framväxt, de olika skolformernas
utveckling, uppdrag och tillhörande styrdokument. Vidare behandlas lärares uppdrag och
arbete i form av både pedagogiskt arbete samt annat lärararbete med särskilt fokus på
gymnasieskolan och grundskolans årskurser 7-9. Kursen innehåller en introduktion till
grundläggande teorier om lärande och syn på kunskap, särskilt fokus på unga vuxnas lärande.
Kursen tar också upp ungdomars och familjers levnadsvillkor i dagen samhälle och vilken roll
skolan kan ha i relation till detta.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper

Särskild behörighet för programmet Kompletterande pedagogisk utbildning

Examinationsform

Skriftlig och muntlig examination.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

