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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-12 och
gäller från höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1) beskriva utvecklingen av den svenska skolan och läraryrket utifrån ett historiskt och
internationellt perspektiv,
2) diskutera hur historisk utveckling påverkar dagens skola och läraryrkets förutsättningar
och
3) analysera och förklara förutsättningar för skolreformer, genomförandet av skolreformer
samt konsekvenser av skolreformer.

Innehåll



Dagens samhälle ställer allt större krav på lärare och beslutsfattare i skolvärlden att ha
beredskap för ett föränderligt yrkesliv och konstruktivt hantera framtida skolreformer. Den
här kursen behandlar hur historisk kunskap kan användas för att förstå utbildningspolitik och
skolreformer. Utifrån historiska exempel ger kursen insikt i hur politiska beslut och reformer
kan förstås i bredare utvecklingsperspektiv. Kursen tar upp hur skolreformer har tillkommit,
format och påverkat dagens svenska skola i ett internationellt perspektiv och ger kunskaper
om hur bredare samhällsprocesser, ideologi och politiska beslut har hanterats och format
svensk skolpolitik tillika förutsättningar för lärares yrkesutövning. I kursen ingår att
studenten får analysera historiska fall som rör skola och läraryrket samt författa ett mindre,
historievetenskapligt skriftligt arbete med möjlighet att fördjupa sina kunskaper i
utbildningspolitik och historiska förändringar som berör frågor relevanta för kursens innehåll.
Inom ramen för kursen genomförs kontextuella analyser som kan användas i yrkesliv och i
framtida vetenskapliga undersökningar. Utifrån olika historiska perspektiv på skola och
läraryrket ger kursen en fördjupad kunskap om hur politiska beslut kan förstås och förklaras
och därigenom ge en beredskap att möta framtida förändringar.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom en individuell, skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande
på seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


