FLER VÄGAR TILL ATT BLI YRKESLÄRARE

Jobbar du som yrkeslärare
eller är yrkeskunnig inom ditt
yrke och vill dela med dig?

Det finns ett mycket stort behov av yrkeslärare inom yrkesgymnasier i Sverige idag. Är du yrkeskunnig inom ditt yrkesområde och
tycker om att dela med dig och lära ut dina kunskaper till ungdomar
kan du söka denna kurs för att få kunskap om yrkeslärarens
läraruppdrag. Kursen ges vid Linköpings universitet, är en fristående
kurs på 15 högskolepoäng och går på 25 % fart under ett läsår.
Kvartsfart och distans
Kursen ”Skolans samhällsuppdrag
och kunskap om bedöming - gymnasieskolans yrkesprogram”, 15 hp, ger
dig grundläggande kunskaper inom
skolans styrdokument och kunskapsbedömning. Den riktar sig såväl till dig
som arbetar inom yrkesgymnasium
idag som till dig inom näringslivet och
som funderar på yrkesläraryrket.
Du får kunskap om vad det innebär
att vara yrkeslärare och tjänsteman
inom offentliga sektorn med ansvar för
myndighetsutövning i en politiskt och
professionellt styrd organisation.
Undervisningen bedrivs på distans
med campusträffar, ca tio gånger
under utbildningsåret i Linköping
Campus Valla. Mellan campusträffarna arbetar du med individuella och
gruppgemensamma studieuppgifter
samt inläsning av litteratur.

Kursens upplägg
I kursens första del får du kunskaper
om lärarens uppdrag i skolan, gymnasieskolans utveckling, dess organisation och samhälleliga uppdrag,
styrdokument och på vilka grunder
innehållet och formerna för undervisningen väljs ut och också har skiftat
under olika tidsepoker. Inom denna
del behandlas även faktorer som

påverkar lärarens pedagogiska arbete
såsom val av innehåll, planering och
genomförande.
I kursens andra del förvärvas kunskaper om lärares myndighetsutövning,
yrkesetik vid kunskapsbedömning, olika bedömningstraditioner och former
samt de olika syftena med bedömning.
Innehållet bearbetas dels genom studier av principer för bedömning i ett
målstyrt och decentraliserat skolsystem, dels genom problematisering av
bedömningsteoretiska begrepp, metoder, bedömningens effekter för såväl
individen som skolan, för arbetslivet
och för samhället. På olika sätt stödjer
kursen dig att inta ett kritiskt förhållningssätt och färdigheter i att skriva
akademiskt.

SÅ HÄR ANSÖKER DU:
Gå in på www.antagning.se och
sök fram kursen Yrkesutbildning:
”Skolans samhällsuppdrag och
kunskap om bedöming - gymnasieskolans yrkesprogram”, 15 hp, välj
den kursen och gå sedan vidare till
anmälan.
Ansökningstiden är 15 september
till 15 oktober

Kontaktperson:
Monica Larsson
studievägledare
013-282088
studievagledning@uv.liu.se
Telefontider:
mån 8.30-9.30, ons-tors 10.00-11.00

Läs mer på:

liu.se/larare

Efter kursen
Om du efter godkänd genomgången kurs tycker att yrkesläraryrket
är spännande och vill skaffa dig
yrkeslärarbehörighet kan du söka
till yrkeslärarprogrammet. Vid det antagningstillfället prövas också dina yrkeskunskaper genom yrkesvalidering.
Yrkesvalidering görs för att säkerställa
särskild behörighet till programmet.
Om du blir antagen till yrkeslärarprogrammet kan denna kurs med godkänt
betyg delvis eller helt tillgodoräknas
som del i yrkeslärarutbildningen, vilket förkortar din utbildningstid.

Skolverket har på sin hemsida information om olika bidrag som arbetsgivaren och skolan kan söka för att
få stöd vid kompetensutveckling av
personal.
www.skolverket.se/skolutveckling/
statsbidrag/statsbidrag-for-branschers-arbete-for-fler-yrkeslarare-2019
www.skolverket.se/skolutveckling/
statsbidrag/statsbidrag-for-behorighetsgivande-utbildning-for-yrkeslarare-2019

