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TEMA: YRKESUTBILDNING FÖR FRAMTIDEN! 

 



  

Syfte med workshopen: 

  

är att diskutera kvaliteten i kursplaner och därigenom också 

skapa förutsättningar för en Yrkesutbildning för framtiden med 

särskilt fokus på konstruktiv länkning, dvs att förväntade 

studieresultat – examination – och undervisningsinnehåll 

hänger ihop och bildar ”en röd tråd”.  

 
 



Preliminär tidsplan – kvalitetssäkringsgranskningar 2017-2022 



2 Examination 

 1 MÅL 

Förväntade 

studieresultat 

3 Läraktiviteter 





RELATIONEN MELLAN MÅL-UNDERVISNING OCH EXAMINATION 
UTVECKLAD FIGUR FRÅN ”UNIVERSITETSPEDAGOGIK” , ELMGREN MFL, 2010, S 140. 

 

1 Mål, vad ska 

studenterna 

kunna efter 

kursen? 

(generiska 

färdigheter) 

 

2 Examination, 

vad ska 

studenterna göra 

för att visa att de 

uppnått målen? 

(generiska 

färdigheter) 

 

 

3 Läraktiviteter, vad 

behöver studenterna 

göra för att uppnå 

målen? 

(arbetsformer/litteratur) 

 

Betygskriterier, 

kvalitativa 

beskrivningar av 

hur väl 

lärandemålen 

uppnåtts 

 

Examensmålen, 

Kunskap-förståelse 

Färdighet-förmåga 

Värderingsförmåga-

förhållningssätt 

 

 



KURSPLANERING: FRÅN MÅL TILL 

EXAMINATION 

”CONSTRUCTIVE ALIGNMENT” 

2 

Participants 

- students 

-Teachers 

- 

experience, 

novisa-

experter 

3 Methods, 

content and 

design 

- problem based 

- spoon-feeding 

- collaborative 

work 

- e.t.c. 

1 

Goals/Förvä

ntade studie 

resultat 

- why 

- what 

- how 

-(when) 

-(who) 

5 Examination 

forms 

- multiple choice 

- oral exams 

- self-assessment 

- collaborative 

assessment 

Frame factors: e.g. 

competence, 

economy and time. 

 
 

 

 

 

 

4 Result 

-learning 

outcome 

- quality 

-quantity 





Dvs otydlig progression 

Jfr. förslag i NSHU:s stöd  



Generiska färdigheter 



Generiska färdigheter, forts 



Kvalitet/mål/ 

Generisk 

färdighet 

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4…osv. 

t.ex.: 

Analytisk förmåga 

Informationssökni

ng + granskning 

Osv… 

Yrkeslärarprogrammet/kursplan NN  



1 Kunskap 

2 Förståelse/tolkning 

3 Tillämpning 

4 Analys 

5 Syntes 

6 Värdering 

Blooms  

taxonomi 

.  

 
70% av  

Tentamina 

Mäter  

nivå 1-3 
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ANALYS NIVÅ 1-6, BLOOMS TAXONOMI 

Nivå 1 Kunskap  

Ange, beskriva, definiera, presentera, 

redogöra för, referera, räkna upp 

Nivå 2 Förståelse 

Bevisa, förklara, motivera, tolka, 

översätta 

Nivå 3 Tillämpning 

Använda, avläsa, göra, mäta, observera, 

registrera, utföra, utnyttja 

Nivå 4 Analys 

Bryta ner, gruppera, härleda, identifiera, 

jämföra, klassificera, undersöka, 

uppdela, urskilja 

Nivå 5 Syntes 

Dra slutsatser, formulera regler, föreslå, 

organisera, producera, se samband 

Nivå 6 Värdering 

Avge omdöme, bedöma, fatta beslut, 

granska, kritisera 





Yrkeslärarexamen 

Omfattning 

Yrkeslärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 

högskolepoäng. 

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: 

utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd 

utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande 

yrkesutövning och omfatta följande: 

- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund 

innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga 

rättigheterna, 

- läroplansteori och didaktik, 

- vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

- utveckling, lärande och specialpedagogik, 

- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

- bedömning och betygssättning, och 

- utvärdering och utvecklingsarbete. 



Mål 

För yrkeslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som yrkeslärare i den verksamhet som utbildningen avser. 

Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. 

 

Kunskap och förståelse 

För yrkeslärarexamen ska studenten 

- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för 

yrkesutövningen i övrigt samt visa kännedom om vuxnas lärande, 

- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess 

betydelse för yrkesutövningen, 

- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen, 

- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets 

historia, och 

- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning. 

 

Färdighet och förmåga 

För yrkeslärarexamen ska studenten 

- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas, 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen 

av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, 

- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för 

yrkesutövningen i övrigt, 

- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling, 

- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på 

bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling, 

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, 

- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och 

deras vårdnadshavare, 

- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever, 

- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, 

- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten, 

- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten samt att beakta betydelsen av ol ika mediers och digitala miljöers roll för denna, 

och 

- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För yrkeslärarexamen ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare, 

- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 

rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens både i yrkesämnet och i det pedagogiska arbetet. 

Övrigt 

För yrkeslärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 



HUR KAN KURSPLANEMÅL 

FORMULERAS SOM: 

1. Bygger på konstruktiv länkning? 

2. Stödjer progression genom Yrk-programmet? 

3. Stimulerar studentaktiva arbetsformer? 

4. Tränar de generiska färdigheterna? 

5. Använder varierade examinationsformer? 

6. Övrigt? 

 

Diskutera och skriv ner era förslag. 






