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Grundnivå G2F U G VG Utbildningsvetenskap/didaktik 
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Behörighet
Grundläggande behörighet samt Kunskaper i undervisningsämne/n motsvarande 90 hp samt självständigt arbete om 
15 hp samt 30 hp inom programmet

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Anna-Karin Gullberg
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Mål/Förväntat studieresultat
Syfte   Denna kurs syftar till att bredda studentens förståelse för en förbättringskultur avseende skolutveckling och 
professionalisering på vetenskaplig och beprövad grund. Kursen syftar också till att studenten på ett naturligt sätt 
i tanke och kommunikation med andra kan röra sig mellan ett holistiskt, organisatoriskt och vetenskapligt perspektiv 
på läraruppdraget och ett praktiknära handlingsinriktat och personligt perspektiv. Kursen syftar också till att 
studenten med tydlig professionell identitet ska kunna delta i debatter och dialoger om skola och undervisning i 
professionella och allmänna forum

Förväntat studieresultat  
 
1. Delta i och självständigt initiera förbättringsarbeten     
Efter momentet kan studenten:  
-i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter, metoder och kunskaper som är värdefulla för 
yrkesutövningen samt att på djupet undersöka och diskutera egen kompetensprofil i relation till läraruppdraget idag 
och i perspektiv av ett livslångt lärande,  
-självständigt och på eget initiativ driva mindre skolutvecklingsarbete,  
-skickligt presentera verksamhet och plan för skolutveckling med avseende på syfte, målgrupp och tillgängliga 
resurser.

 
2.   Vetenskap och beprövad erfarenhet  
Efter momentet kan studenten:  
-bedöma kvalitet och formulera återkoppling avseende såväl praktisk undervisning som i skolutvecklingsarbeten, 
med utgångspunkt i skolans uppdrag, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,  
-delta i och arrangera professionella samtal gällande lärarkompetenser och ledarskap i skolan,  
-kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta 
forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten,

3. Kommunikation med det omgivande samhället  
Efter momentet kan studenten:  
-delta i den offentliga och professionella debatten om skola och undervisning,  
-med trygghet identifiera och pedagogiskt bemöta vanligt förekommande myter och missvisande förenklingar 
gällande lärande, undervisning och skolans uppdrag. 

Kursinnehåll
Professionskunskap och identitet  
Professionella samtal  
Skolutvecklingsprojekt  
Erfarande, reflektion och prövande i lärarpraktiken  
Ämnesdidaktisk fördjupning  

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, reflektion och gemensamma 
studier i form av seminarier och gruppdiskussioner. Ämnesdidaktiska studier sker kontinuerligt samt 
diskussionsforum gällande vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
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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.

Delta i och sjalvstandigt initiera forbattringsarbeten – modul 5  
Vetenskap och beprovad erfarenhet – modul 6 och 7  
Kommunikation med det omgivande samhallet – modul 8 

Övrigt
Kommentar: upplägget omfattar 4 hp vfu 

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2017). Lärande, skola, bildning. (Fjärde utgåvan, reviderad). Stockholm: 
Natur & Kultur. 
Håkansson, J. (2017). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: strategier och metoder. (andra 
upplagan) Lund: Studentlitteratur. 
Referenslitteratur 
Håkansson, J., & Sundberg, D. (2017). Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. 
Stockholm: Natur & kultur. 
 
Ytterligare digitalt tillgänglig litteratur finns specificerad i uppgifterna, men är då fritt tillgänglig som fil i 
Canvasrummet eller på nätet.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0005 Tillämpningsuppgift U G VG 4 Obligatorisk V23

0006 Tillämpningsuppgift U G# 3 Obligatorisk V23

0007 Tillämpningsuppgift U G VG 5 Obligatorisk V23

0008 Skriftlig presentation U G VG 3 Obligatorisk V23

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 2022-03-03

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-
02-14
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