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Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2022-03-08 och gäller från
höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Kompletterande pedagogisk
utbildning ämneslärare 60hp. Motsvarandebedömning kan göras. 

Lärandemål
Kursens syfte är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper om skolans
värdegrund och styrning av skolan idag, samt hur skolan växt fram i modern tid. Vidare skall
studenten utveckla grundläggande kunskaper om läroplansteoretiska perspektiv samt
didaktiska perspektiv på kunskap.

Delkurs 1: Skola som system och idé, 5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:
1. beskriva huvuddragen i det svenska utbildningssystemets organisation och styrning,
2. redogöra för nationella styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar
svensk skola ,



3. beskriva skolans värdegrund och kunna relatera dessa skrivningar till internationella
konventioner,
4. redogöra for läroplansteoretiska perspektiv som har betydelse for att förstå skolan som
organisation samt
5. redogöra för centrala didaktiska perspektiv som präglat svensk skola och läraryrket

Delkurs 2: VFU, 3 hp
Efter den inledande VFU-perioden skall studenten kunna:
1. agera i enlighet med de grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen
samt exemplifiera hur detta sker,
2. kommunicera professionsinriktat med elever och personal både i grupp och enskilt, med
ett för sammanhanget funktionellt och adekvat språkbruk i tal och skrift samt
3. under handledning planera och genomföra undervisningsmoment med utgångspunkt i
skolans styrdokument och förankrat i relevant ämneskunskap.

Innehåll
Delkurs 1
Med årskurs 7-9 i grundskolan samt gymnasieskolan i förgrunden innehåller kursen
beskrivningar och problematiseringar av:
- den politiska styrningen av skolan på olika nivåer bland annat med hänsyn till Skolverkets
och Skolinspektionens stödjande och granskande funktioner,
- utbildningssystemets organisation i Sverige vilken behandlas och sätts i ett historiskt
perspektiv,
- utbildningssystemets regelsystem där styrdokumentens delar om värdegrunden ges en
framträdande plats knutet till internationella överenskommelser,
- läroplansteori med betoning på svensk läroplansforskning och hur den beskrivit svenska
läroplaner,
- skolans värdegrund nationellt och internationellt vilken belyses ur ett intersektionellt
perspektiv samt
- didaktiska perspektiv på skolan.

Delkurs 2
Under delkursen får studenten:
- lära sig tolka och tillämpa centrala styrdokument,
- möta de olika personalgrupperna inom skolan och delta i skolans vardagsarbete,
- praktiskt tillämpa didaktiska teorier och omsätta ämneskunskaper i undervisning samt
- auskultera vid olika lärares undervisning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1
Lärandemål 1-5 examineras genom individuell skriftlig salstentamen.

Delkurs 2
Lärandemål 1,2 och 3 examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU.
Lärandemål 3 examineras även genom en individuell skriftlig uppgift som
seminariebehandlas vid lärosätet.

Närvaro krävs på informationen som föregår perioden och på de skolförlagda delarna av
VFU:n. Enstaka dagar tas igen efter överenskommelse med lärarutbildaren. Om inte
särskilda skäl föreligger gör student, som varit frånvarande mer än 5 dagar, om VFU-
perioden i sin helhet. Antalet examinationstillfällen på VFU är begränsat till två.



En students VFU kan avbrytas med omedelbar verkan om det finns påtaglig risk för att
studenten på grund av grov oskicklighet eller synnerligen olämpligt uppträdande kan komma
att skada annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den
verksamhetsförlagda utbildningen. Beslut om att avbryta VFU fattas av examinator efter
samråd med chef för lärarutbildningens kansli och programledare och innebär att VFU-
kursen underkänns och ett examinationstillfälle är förbrukat.

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 som helhet bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G)
eller Underkänd (U). Delkurs 2 bedöms med betygsgraderna 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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen utgör en del av utbildningsvetenskaplig kärna och ingår i Kompletterande pedagogisk
utbildning ämneslärare 60hp.


