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Innehåll
Kursen behandlar forskningsfältet läroplansteori, dvs. hur utbildningsväsendets aktörer rekontextualiserar och legitimerar
innehåll och genomförande i utbildningars genomförande. Kursen fokuserar dessutom på analyser som kan göras med relation
till det läroplansteoretiska fältet.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för läroplansteoretiska begrepp
1.2 Redogöra för läroplansteorins framväxt och nuvarande ställning
1.3 Redogöra för vanligt förekommande typer av läroplansteoretiska studier
Färdighet och förmåga
2.1 Med utgångspunkt i läroplansteorin och besläktade teoretiska ansatser analysera en variation av empiriskt material
2.2 Muntligt och skriftligt redogöra för information i dialog med olika grupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Kritiskt granska och värdera hur innehåll och idéer förflyttas genom utbildningssystemet
3.2 Välja och argumentera för val av analytiskt angreppssätt
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av
 föreläsningar
 workshops
 seminarier
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
(IN01) Läroplansteoretisk forskning och dess karaktäristika

Skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål 1.1, 1.2, 1.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
(IN02) Analysportfolio
Skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 2.1
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
(IN03) Paper: Läroplansteorin tillämpad
Skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 6,0
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
(IN04) Bokanmälan
Skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 2.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
(RE01) Seminarium: Läroplansteoretisk forskning
Muntlig redovisning
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
(RE02) Redovisning: Läroplansteorin tillämpad
Muntlig redovisning
Lärandemål: 1.1,2.1,2.2,3.1,3.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är på svenska och engelska.
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Ytterligare litteratur (artiklar, läroplaner och andra publikationer) fastställs av undervisande lärare eller i samråd mellan lärare
och studenter (ca 200 s)
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Masterprogram i pedagogiskt arbete, 120 hp.

