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Huvudområde
Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Fördjupningsnivå
A1X

Förkunskapskrav
Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen,
förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp
eller
Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt
arbete/specialpedagogik/didaktik
eller
Kandidatexamen i ett annat ämne samt tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk
verksamhet
Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande
behörighet på grundnivå

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- Problematisera lärande, undervisning och kunskapssyn utifrån läroplansteori
och olika didaktiska teorier, modeller och begrepp
- Kritiskt granska och analysera kursplaner för ett ämne
- Redogöra för och kritiskt granska olika modeller för undervisningsutveckling
- Omsätta och relatera didaktiska teorier, modeller och begrepp till
undervisningspraktiken
- Använda grunderna i någon undervisningsutvecklande modell

Kursinnehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i läroplansteoretiska och didaktiska teorier, modeller
och begrepp, med en särskild inriktning mot ämnesdidaktik. Läroplaner och
kursplaner i ett eget valt ämne belyses och problematiseras. Centralt i kursen är
hur didaktiska och ämnesdidaktiska teorier, modeller och begrepp kan användas
för att (a) planera och lägga upp undervisning och (b) studera och analysera
undervisning. Vidare behandlas olika modeller för kollegial
undervisningsutveckling, med ett särskilt fokus på lesson study och learning
study. Studenterna får möjlighet att praktiskt tillämpa någon av modellerna.
Genomgående relateras kurslitteraturen till egna erfarenheter från
undervisningspraktiken utifrån eget valt ämne.
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Undervisnings- och arbetsformer
Undervisningen utgörs av universitetsförlagd utbildning i form av seminarier och
föreläsningar samt självständiga litteraturstudier med stöd av lärplattform.

Examination
Individuell skriftlig redovisning.
Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:
Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till
tre (3) tillfällen.
För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:
Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska
momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det
obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad
examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG
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Övrig information
Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk
Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".
Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:
Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora
delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan
delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på
engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på
svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska.
Examinationsspråk är engelska.

Institution
Institutionen för beteendevetenskap och lärande

