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Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och 
samhällsuppdraget 15 högskolepoäng
Teachers assignment part 1

Grundnivå, U0042P
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G VG * Utbildningsvetenskap/didaktik 

allmänt
Utbildningsvetenskap/didaktik 
allmänt

Behörighet
Grundläggande behörighet + 
Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Annbritt Palo

Mål/Förväntat studieresultat
  Kursen innebär att studenten ska: 

1. redogöra för huvuddragen i läroplansteori och läroplanens historiska utveckling

2. redogöra för skolväsendets organisation samt de relevanta styrdokumentens struktur och funktioner för aktuell 
elevgrupp (förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning).

3. tillämpa grundläggande didaktiska resonemang

4. relatera lärandeteori och forskning till pedagogisk praxis och läroplanens syn på kunskap och lärande inom för 
utbildningens inriktning relevant ålderskategori (förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning).

5. problematisera synen på den egna yrkesrollen med ett samhällsuppdrag i förändring

6. tillämpa och reflektera över retoriska, estetiska och tekniska resurser i relation till lärarprofession och elevers 
lärande    
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Kursinnehåll

Läroplansteori, läroplanskonstruktion och läroplanstolkning•

Innehållet fokuserar mål 1, 2 och 5 och examineras i en skriftlig examination (prov 0009)

Teorier om lärande och utveckling•

Innehållet fokuserar mål 3, 4 och 5 och examineras i skriftlig examination (prov 0008)

Centrala utbildningsvetenskapliga forskningsinriktningar•

Innehållet fokuserar mål 1, 2 och 4 och examineras i en skriftlig examination (prov 0009) samt i skriftlig examination 
(prov 0008)

Didaktikens grunder, didaktisk teori, relationen mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik•

Innehållet fokuserar mål 3 och 4 och examineras i ett en skriftlig examination (prov 0009) samt i skriftlig examination 
(prov 0008)

Etiskt förhållningssätt, skolans värdegrund och samhällsuppdrag •

Innehållet fokuserar mål 2, 4 och 5 examineras i en skriftlig examination (prov 0009), i skriftlig examination (prov 
0008) samt i muntliga presentationer (prov 0005)

Retorik•

       Innehållet fokuserar mål 6 och examineras i de muntliga presentationerna (prov 0005)  
 

Estetiska uttrycksformer och digitala resurser •

 
 Innehållet fokuserar mål 5 och 6 och examineras i de muntliga presentationerna (prov 0005)  
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

  Genomförandet består av

Föreläsningar (kursmål 1-6)•
Workshops (kursmål 1-6)•
Litteraturseminarium (kursmål 3, 4, 5)•
Studiegruppsarbete (kursmål 2-6)•
Kamratrespons•

Utförligare beskrivning ges i studiehandledningen.    
   
 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Den samlade betygsättningen i kursen vilar på skriftlig och muntlig examination, där den skriftliga examinationen har 
ett större utrymme. Bedömningskriterier anges i studiehandledningen i anslutning till respektive examinationsuppgift. 
Samtliga examinationer bedöms individuellt, men vissa examinationsuppgifter bygger på arbete som genomförts i 
studiegruppen. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande skall ha uppnått VG på sammanlagt 
minst 10,5 hp.  

Övrigt
Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till:

VFU 1, grundlärare F-3, U0014P•
VFU 1, grundlärare 4-6, U0011P•
VFU 1, ämneslärare, U0010P  •

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Grundlärarprogrammet: 
 
Dubois, F., Göthson, H. & Söderholm, I. (2019). Delaktighet: reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola. 
Liber. 
 
Holmkvist, M. (2021). Teorier för undervisning och lärande. Gleerups. 
 
Renberg, B. (2013). Bra skrivet Väl talat. (2. uppl.). Studentlitteratur. 
 
Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. 
Säljö, R. Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer. Gleerups 
 
Wahlström, N. (senaste upplagan). Läroplansteori och didaktik. Gleerups. 
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Svensk och internationell forskning i form av vetenskapliga artiklar samt annat undervisningsmaterial (inklusive länkar 
till Skollagen, Skolförordningen, Skol-SFS, Barnkonventionen och andra styrdokument) tillkommer. 
Referenslitteratur: 
Entreprenörskap i skolan 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-
arbetsliv/leda-och-organisera-entreprenorskap-i-skolan 
Forssell, A. (2019). Boken om pedagogerna. Liber 
Leo, U. & Mogren A. (2021). Leda lärande för hållbar utveckling  https://larportalen.skolverket.se 
Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Liber 
 
Ämneslärarprogrammet: 
 
Andrée, M., Bladh, G., Carlberg, I. & Tväråna, M. (2021). Ämneslärarens arbete: didaktiska perspektiv. Natur och 
Kultur läromedel. 
Claesson, S. (senaste upplagan). Spår av teorier i praktiken: några skolexempel. Studentlitteratur. 
Renberg, B. (senaste upplagan). Bra skrivet Väl talat. Studentlitteratur. 
 
Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi: en introduktion. (2. uppl). Lund: Studentlitteratur. 
 
Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Skolverket. 
 
Skolverket. (senaste upplagan). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. 
Skolverket. 
 
Wahlström, N. (senaste upplagan). Läroplansteori och didaktik. Gleerups. 
 
Aktuell svensk och internationell forskning i form av vetenskapliga artiklar tillkommer 
samt annat undervisningsmaterial (inklusive länkar till Skollagen, Skolförordningen, Gymnasieförordningen, Skol-
SFS, Barnkonventionen och andra styrdokument) tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0005 Muntliga, retoriska och digitala 
presentationer

U G VG * 3 Obligatorisk H17

0008 Skriftlig examination U G VG * 7,5 Obligatorisk H22

0009 Skriftlig examinationsuppgift U G VG * 4,5 Obligatorisk H22

Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
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