
KURSPLAN

 
 

Att iscensätta lärande och 
utveckla professionellt 
förhållningssätt 15 
högskolepoäng
Promote learning and develop a professional approach

 
 
 
 
 
Kursplan antagna: Vår 2024 Lp 3 -  Tills vidare

BESLUTSDATUM
2023-02-14

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon 0920-49 10 00 • Orgnr: 202100-2841



Att iscensätta lärande och utveckla professionellt 
förhållningssätt 15 högskolepoäng
Promote learning and develop a professional approach

Grundnivå, U0049P
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F U G VG Utbildningsvetenskap/didaktik 

allmänt
Utbildningsvetenskap/didaktik 
allmänt

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Kunskaper i undervisningsämne/n motsvarande 90 hp samt självständigt arbete om 
15 hp

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.
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Mål/Förväntat studieresultat
Mål
Denna kurs syftar till att stärka studentens förmåga att tillämpa en lyhörd undervisning och utveckla trygghet i 
läraruppdraget med ett tydligt fokus på elevers lärande. Kursen har också ett övergripande syfte att fördjupa 
kännedom om och bemötande av egna och omgivningens förväntningar på lärarskicklighet och professionsidentitet.
 
Förväntat studieresultat
Denna kurs syftar till att stärka studentens förmåga att tillämpa en lyhörd undervisning och utveckla trygghet i 
läraruppdraget med ett tydligt fokus på elevers lärande. Kursen har också ett övergripande syfte att fördjupa 
kännedom om och bemötande av egna och omgivningens förväntningar på lärarskicklighet och professionsidentitet.
 
1. Barns och ungdomars utveckling och lärande (3 hp)
Efter momentet kan studenten:
-reflektera och diskutera undervisning och handlande med stöd av teorier och forskning om utveckling, lärande och 
kunskap,
-diskutera lärande med utgångspunkt i lärandeteorier samt barns och ungdomars utveckling.
 
2. Ämnesdidaktik och hållbarhet (3 hp)
Efter momentet kan studenten:
-reektera över och visa medvetenhet om ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för lärarens 
verksamhet i klassrummet,
-utforma uppgiftskonstruktioner med medveten och tydlig koppling till teoretisk och praktisk kunskap om 
lärprocesser,
-utforma lärsituationer som möjliggör återkoppling till såväl elever som lärare ,
-redogöra för aspekter av hållbar utveckling med relevans för ämne och skolans uppdrag i allmänhet.
 
3. Undervisning och lärande i en uppkopplad värld (3 hp)
Efter momentet kan studenten:
-beskriva och problematisera digitalisering relaterat till lärarprofessionen och till skolans uppdrag,
-grundläggande färdigheter och kunskaper i att granska och använda digitala teknologier i yrkesutövningen. 
 
4. Ledarskap i praktiken 3 (5 hp)
Efter momentet kan studenten: 
-Planera för och leda undervisning som aktiverar elever och skapar delaktiga klassrum,   
-Anpassa sitt ledarskap för att möta och stödja olika barns behov i undervisningen inom ramen för skolans 
organisation och resurser.
 
5. Professionsutveckling 3 (1 hp)
Efter momentet kan studenten:
- empatiskt samtala om och med elever om identitetsskapande, subkulturer och mediavanor.
 
 

Kursinnehåll
- Människans utveckling och lärande  
- Teorier om lärande och undervisning
- Vuxnas lärande som kollegialt arbete
- Undervisning som grund för ämnesspecifikt lärande
- Undervisa för hållbarhet; samhälle/skola och ämne
- Personligt nätverk för lärande
- Att arbeta och undervisa i en uppkopplad värld
- Diskriminering och kränkande behandling
- Ledarskap i klassrummet
- Lektionsplanering utifrån teoretisk och praktisk kunskap om kunskap, lärprocesser och organisation
- Betydelsen av kommunikativ förmåga
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs med utgångspunkt i studentens erfarande och deltagande i reguljär undervisningspraktik. Utöver 
det sker individuella förberedelser såsom litteraturstudier, reektion och gemensamma studier i form av seminarier 
och gruppdiskussioner. Ämnesdidaktiska studier sker kontinuerligt.

   
 

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.

1. Barns och ungdomars utveckling och lärande, modul 0005
2. Ämnesdidaktik och hållbarhet, modul 0006
3. Undervisning och lärande i en uppkopplad värld, modul 0007  
4. Ledarskap i praktiken 3, modul 0004
5. Professionsutveckling 3, modul 0008
 

 

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0004 Tillämpningsuppgift U G VG 5 Obligatorisk H20

0005 Quiz och debatt U G VG 3 Obligatorisk V24

0006 Tillämpningsuppgift U G# 3 Obligatorisk V24

0007 Scenarioexamination U G VG 3 Obligatorisk V24

0008 Seminarium och muntlig 
presentation

U G# 1 Obligatorisk V24

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.
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Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2023-02-14

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd 
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10
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