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Kursplan
Ämnesstudier och ämnesdidaktik - KPU

Kurskod: LPGK40
Kursens
benämning:

Ämnesstudier och ämnesdidaktik - KPU
Subject and Subject-specific education

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

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 ska utveckla ämneskunskaper relevanta för det egna
undervisningsämnet samt identifiera behov av fortsatt kunskapsutveckling. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva och reflektera över de egna ämneskunskaperna utifrån skolans styrdokument,
2. identifiera vidare behov av utveckling i relation till undervisningsämnets syfte och
innehåll,
3. visa en för undervisningsämnet relevant utveckling av de egna ämneskunskaperna samt
4. diskutera egen och andras utökade ämneskompetens i relation till skolans styrdokument. 



Innehåll
I kursen behandlas:
- undervisningsämnets syfte och innehåll,
- kartläggning och analys av innehållet i de egna ämnesstudierna och hur dessa relaterar till
skolans styrdokument samt
- utveckling av de egna ämneskunskaperna utifrån genomförd kartläggning och i relation till
undervisningsämnets innehåll.

Kursen bygger på varierade arbetsformer där de studerande är aktiva i exempelvis
gruppsamtal och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens samtliga lärandemål examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter
som seminariebehandlas. 

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

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare 60hp.


