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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna redogöra för hur yrken och yrkesutbildning formas och formats utifrån 
historiska, samhälleliga perspektiv och diskutera vad olika traditioner för 
kunskapsöverföring kan få för didaktiska konsekvenser för lär- och 
undervisningsprocesser,

2. kritiskt kunna granska genus, jämställdhet samt föreställningar om traditionella 
könsrollsmönster i relation till yrkesutbildning och yrkesliv,

3. kunna redogöra för FN:s hållbarhetsmål och kritiskt diskutera hur det påverkar 
läraruppdraget i gymnasiet och vuxenutbildningen samt hur det kan omsättas i 
undervisningen i olika yrkesämnen.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 30 hp i Yrkeslärarprogrammet (LAYRK) eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• seminarium med individuell bedömning utifrån gruppförberedd uppgift samt 

individuell skriftlig inlämning (lärandemål 1 och 2)
• skriftlig enskild inlämningsuppgift (lärandemål 3)

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen ligger i yrkeslärarprogrammets tredje termin, omfattar 7.5 hp och läses parallellt med 
kursen VFU230. Kursen syftar till att den studerande skall utveckla teoretiska och empiriska 
kunskaper samt ett reflekterande förhållningssätt i relation till yrkesämnesdidaktik, 
kunskapspraktiker, former för lärande och den egna undervisningen. Kursmålen fokuserar på 
olika traditioner av undervisning och lärande i olika yrkesämnen. Begreppet hållbar 
utveckling, FN:s hållbarhetsmål samt genus diskuteras och problematiseras i relation till yrke 
och undervisning.
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Kurskod: YTK200

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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