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Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2019-03-06 och gäller från höstterminen 2019 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A6 b (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2,
Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller 
- områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).

Lärandemål
Kursen syftar till reflektion över rollen som lärarstudent och läraryrket. Vidare syftar kursen till att ge en
inblick i lärarens professionella verktyg, genom att introducera didaktisk teori som verktyg för att planera,
organisera och leda undervisning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva de i kursen förekommande färdigheter som behövs för att genomföra en lärarutbildning,
2. reflektera över hur didaktisk teori har betydelse för utveckling av undervisning,
3. reflektera över estetiska lärprocessers roll i undervisning samt



4. diskutera den kommande yrkesprofessionen utifrån egna och andras erfarenheter och föreställningar
om läraryrket.

Innehåll
I kursen behandlas:
- Färdigheter som behövs för att genomföra verksamhetsintegrerad lärarutbildning så som studieteknik,
digitala verktyg, källkritik och informationssök
- Introduktion till didaktik som forskning- och praxisfält
- Exempel på det praktiska undervisningsarbetet gällande principer för planering av undervisning
- Estetiska lärprocesser och digitala lärresurser som exempel på didaktiska verktyg

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 examineras genom seminarium
Lärandemål 2-4 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna 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 utgör en del av utbildningsvetenskaplig kärna och ingår i Verksamhetsintegrerat
grundlärarprogram, årskurs 4-6.


