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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för läraryrkets utmaningar och möjligheter i relation till ett historiskt, nutida och
internationellt perspektiv
- visa fördjupad kunskap om och förståelse för det pedagogiska ledarskapet och dess
betydelse för att skapa sociala relationer och hantera konflikter
- redogöra för några aktuella forskningsresultat som behandlar lärares undervisning och barns
lärande
- redogöra för grundläggande frågeställningar och begrepp inom vetenskapsteorin
-  redogöra för relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen
- visa goda kunskaper om den vetenskapliga framställningens form, funktion och akribi
 
Färdigheter och förmågor
- självständigt söka i vetenskapliga databaser samt systematisera och redovisa resultatet
 - reflektera över och kritiskt granska olika vetenskapliga synsätt och metodproblem med
speciell hänsyn till utbildningsvetenskapliga frågor

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=UKA000&revisionId=3229&lang=sv
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- visa god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 
Värderingar och förhållningssätt
- självständigt analysera och värdera undervisningspraktiker och lärandesammanhang utifrån
vetenskapliga, samhälleliga samt etiska aspekter

Kursens innehåll I kursen återkommer teman från kurser i UVK I och UVK II.  Kursen syftar till att utveckla
studentens professionella omdöme med utgångspunkt i såväl vetenskaplig grund som
beprövad erfarenhet.  Studenten får, med exempel från den verksamhetsförlagda utbildningen,
fördjupa sin förståelse av komplexiteten i den pedagogiska verksamheten samt hur den kan
utvecklas. I kursen ingår fördjupad databassökning. Vetenskapliga texter analyseras utifrån
forskningsfrågor, teoretiska perspektiv, genomförande samt forskningsetik.  

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning

Förkunskaper 45 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna. 30 hp svenska, 30 hp matematik samt 15 hp VFU
(verksamhetsförlagd utbildning). Ytterligare 30 hp ämnesstudier i grundlärarprogrammet.

Examinationsform Skriftliga uppgifter samt en vetenskaplig rapport.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Läraren och lärandet 15 hp Betyg: AF


