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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2014-01-31 att gälla från och med 2014-01-19. 

 

Utbildningsområde: Undervisning 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

2. Inplacering
Kursen ingår i Lärarprogrammet, och kan ges som fristående kurs. Kursen utgör den fjärde kursen av sex

inom allmänt utbildningsområde. Kursen ian ingå i lärarexamen avsedd för verksamhet som lärare i förskola,

förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs

godkänt resultat på kursen LAU100/110, Allmänt utbildningsområde 1, 

Lärandets villkor och process 1: ur den lärandes perspektiv, 15 hp och

godkänt resultat på kursen LAU150/160/170, Allmänt utbildningsområde 1, 

Kunskapens villkor och hållbar utveckling, 15 hp, samt

minst 60 hp godkända inom en inriktning samt minst 15 hp godkända inom en 

specialisering (studiegång 210 hp) eller

minst 60 hp godkända inom en inriktning samt minst 45 hp godkända inom 

breddningsspecialiseringar (studiegång 240 hp) eller

minst 60 hp godkända inom första inriktningen och minst 45 hp godkända inom 

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LAU225, Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och
process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv, avancerad nivå, 15,0

högskolepoäng
General Education Field 2, Conditions and Processes of Learning  - from a

Social Perspective, Second Cycle, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Utbildningsvetenskap A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav



andra inriktningen/ämnet samt 15 hp inom en specialisering.

(studiegång 270 hp – 330 hp).

 

 

 

4. Innehåll
Kursen behandlar följande teman:

Lärandets sociala natur

Forskning där lärande och kunskap betraktas som framvuxna i ett socialt och kulturellt sammanhang

behandlas. Vad det innebär att de lärande och läraren i interaktion tillsammans och ömsesidigt bygger upp en

miljö för lärande uppmärksammas. Vidare granskas hur olika miljöer för lärande (däri inbegripet digitala

miljöer) erbjuder och skapar möjligheter till social gemenskap och kommunikativa processer i lärandet.

 

Lärandets institutioner – en del av samhället

Olika samhälleliga och strukturella faktorer som påverkar lärandets villkor och process behandlas. Speciellt

uppmärksammas betydelsen av social och kulturell tillhörighet. Lärarens uppdrag och möjligheter att

motverka social och kulturell segregation, bryta könsrollsmönster och förhindra utslagning problematiseras.

Härvid uppmärksammas också den betydelse som val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer har för att såväl

upprätthålla som bryta sådana mönster liksom för att förmedla värden. Inom kursen granskas kritiskt hur

lärandets institutioner som bärare och förmedlare av olika värden påverkar villkoren för lärandet.

 

Inflytande och identitet

Vad skolan/klassen/gruppen som ett socialt system betyder för lärandets villkor och process behandlas.

Speciellt läggs fokus på delaktighet och utslagning. Särskilt uppmärksammas mekanismer kring kränkning

och förtryck bland såväl barn som vuxna – exempelvis mobbning, såväl fysisk som virtuell. Olika sätt att

organisera undervisning så att de lärande kan ta ansvar för och bli delaktiga i den lärande processen

presenteras och analyseras. Gruppens och det sociala samspelets betydelse för individens position i gruppen,

personliga utveckling och identitet behandlas och problematiseras.

 

Ledarroll, samspel och kommunikation

Kommunikativa dimensioner av lärares ledarroll belyses. Såväl formella krav på som villkor för ledarrollen

behandlas, liksom den innebörd en ledarroll kan ha för den studerande. Att samspela och skapa möten med de

lärande, kollegor, föräldrar och andra intressenter i skolans verksamhet är centralt för de studerande i deras

framtida yrkesverksamhet och särskilt uppmärksammas här kommunikationsmönster som främjar respektive

hindrar samspel och grupprocesser i lärandemiljön. Estetiska kommunikativa processer och uttryck för

lärande behandlas och bearbetas.

 

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 4,5 högskolepoäng som är obligatorisk.

Denna ska tillsammans med den högskoleförlagda undervisningen samverka på ett sådant sätt att de skapar

möjligheter att belysa kursens innehåll utifrån olika perspektiv. Utifrån denna samverkan ska den studerande

utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser inom lärarprofessionen. Den studerande ska genom att

analysera, reflektera, redovisa och gestalta sitt vetande i olika uttrycksformer på ett självständigt vis integrera

tidigare vunna kunskaper med kursens innehåll.
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

förklara och kritiskt förhålla sig till vad det innebär att lärande och identitet skapas i ett socialt

sammanhang (inklusive sociala medier) och vilka konsekvenser det får för att skapa miljöer för lärande

(inklusive digitala miljöer) 

beskriva och på ett självständigt sätt förhålla sig till komplexiteten i lärarens ledarroll utifrån dynamiken

mellan individuella,grupp och sociala perspektiv 

utifrån forskning och egna erfarenheter av asynkrona elektroniska diskussioner kunna beskriva egenskaper

hos dessa som lärmiljö 

Färdighet och förmåga

analysera och kritiskt förhålla sig till läraruppdragets innebörd avseende att motverka utslagning och

segregering genom att bryta sociala mönster 

planera, genomföra och granska egen pedagogisk verksamhet utifrån hur olika sociala och strukturella

faktorer i lärandemiljön påverkar denna 

I gestaltande form belysa något av kursens tema samt formulera och argumentera för hur gestaltning kan

användas för att skapa lärandesituationer 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

analysera och problematisera egna ställningstaganden vad gäller människosyn och samhälleliga normer

utifrån styrdokument, forskning och vunna erfarenheter 

analysera situationer/företeelser i den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån sociala och samhälleliga

perspektiv samt på ett självständigt vis förhålla sig till dessa situationer/företeelser 

 

 

 

 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Former för bedömning relateras till innehållet och kursens uppläggning. Följande moment utgör grund för

examination och är därför obligatoriska.

 

Skriftlig tentamen med fokus på viktiga begrepp inom kursen som den studerande även ska förhålla sig till

på ett självständigt vis 

Skriftlig analys utifrån VFU-erfarenheter som också granskas och diskuteras 

Gestaltande gruppuppgift 

VFU 

Litteraturseminarier, inklusive ett virtuellt sådant 

 

För bedömningen ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
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Examination inom VFU är begränsad till två tillfällen per kurs. Studerande som blivit underkänd vid två

tillfällen kan söka dispens för ytterligare examinationstillfälle hos Lärarutbildningsnämnden (LUN).  

 

 

 

 

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Vid bedömning används en tregradig betygsskala; Underkänt (U), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG).

De studerandes arbeten examineras i relation till kursens mål. Underlag förbedömning utgörs av

examinationsuppgifterna. Den skriftliga analysen och reflektionen utifrån VFUerfarenheter och därtill

hörande granskningsseminarium utgör det viktigaste underlaget för differentiering mellan Godkänt och Väl

godkänt men även övriga examinerande moment vägs in i denna bedömning.

 

Följande kriterier tillämpas vid bedömning av de studerandes prestationer och resultat:

 

Betyget Godkänt innebär att den studerande uppfyller kursens mål enligt kursplanen.

För Godkänt krävs att den studerande på ett självständigt och tydligt sätt:

– analyserar, kommunicerar och använder vunna insikter i såväl HFU som VFU och genom detta visar att

hon/han uppfyller kursens mål

– argumenterar och motiverar sina ställningstaganden med stöd utifrån kursens innehåll samt kommunicerar

sina vunna insikter från litteratur, seminarier och VFU och därmed visar att hon/han har uppnått kursens mål.

 

Betyget Väl godkänt innebär att den studerande, utöver kraven för Godkänt:

– visar förmåga att kritiskt och kreativt integrera konkreta erfarenheter under VFU:n med teoretiska

perspektiv som behandlats i kursen

– synliggör sin fördjupade förmåga att hantera komplexa företeelser i verksamheten genom att med väl

underbyggda argument problematisera och ta ställning till situationer eller företeelser ifrån VFU:n

 

9. Kursvärdering
Mittkursvärdering och avslutande kursvärdering sammanställs i en kursrapport som lämnas till Göta

studentkår – Utbildningsvetenskapliga sektionen och LUN. Kursrapporten innehåller såväl studenternas

synpunkter som lärares och kurslednings dokumenterade erfarenheter och ska vara vägledande för utveckling

och planering av kommande kurser. Resultat av kursvärdering och genomförda förändringar därav

presenteras för nästkommande kurs studenter vid kursstart.
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10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Medverkande institutioner:

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Högskolan för scen och musik

Institutionen för socialt arbete

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
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Sidan 1 av 2 

 Litteraturlista LAU225 
Gäller från vt14 

LAU225, Allmänt utbildningsområde 2, 
Lärandets villkor och process: ur sociala och samhälleliga perspektiv, 
15 högskolepoäng 

Obligatorisk litteratur
Bartholdsson, Åsa (2003). På jakt efter rätt inställning – att fostra positiva och reflekterande elever i en 

svensk skola. I Anders Persson (red). Skolkulturer. Lund: Studentlitteratur. 23 s. 
Dysthe, Olga. (Red.). (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. Valda delar, 225 s. 
Eide, Hilde. & Eide, Tom. (2006). Kommunikation i praktiken: relationer, samspel och etik inom 

socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber. Valda delar, 272 s.
Elmeroth, Elisabeth (2012). Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Lund: 

Studentlitteratur, 135 s. 
Holm, Ann-Sofie (2005). “Vi killar har lite mer vid sidan om” – maskuliniteter, femininiteter och 

studieresultat. I Didaktisk tidskrift 2005 (1-2). 11 s. 
Nylund, Mattias. (2012). The relevance of class in education policy and research. The case of Swedens

´s vocational education. I Education Inquiry 3 (4). 23 s.
Paechter, Carrie. (1998). Educating the Other. Gender, Power and Schooling. London: Falmer Press. 

Kap. 1 2. 17 s. ‐
Qvarsell, Birgitta. (2012). Kultur och estetik i pedagogiken. I Anna Klerfelt & Birgitta Quarsell (red). 

Kultur och estetik i pedagogikgen: Skapande kunskapsbildning och gemenskap bland barn. 
Malmö: Gleerups. 15 s.

Thavenius, Jan (2005). Om den radikala estetiken. I Utbildning & Demokrati 14 (1). 32 s.
Tesfahuney, Mekonnen. (1999). Monokulturell utbildning. I Utbildning & Demokrati 8 ( 3). 20 s. 
Thors, Christina (Red.). (2007). Utstött – en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundet. 161 s. 
Wellros, Seija (1998). Språk, kultur och social identitet. Lund: Studentlitteratur. 180 s.



Obligatorisk valbar litteratur 
Nedanstående skönlitterära titel läses, eller så väljes alternativ skönlitteratur i samråd med 
seminariegruppens lärare. 
Herrström, Christina (2006). Tusen gånger starkare. Stockholm: Bonnier Carlsen. 217 s. 

Referenslitteratur 
Dysthe, Olga (2002). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur 
APA-lathunden. En snabbguide till referensskrivning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
http://www.ufn.gu.se/digitalAssets/1366/1366320_apa-lathunden-2012.pdf 
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
http://www.skolverket.se 
Skolverket (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö -98, reviderad 2010. 
http://www.skolverket.se


