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Välkomna till er första kurs på lärarutbildningen! 

 

Denna kurs ger en introduktion till vad det innebär att vara lärare i ett ämne samt hur man kan 

se på skolans uppdrag i bred bemärkelse. Undervisningen kommer att kretsa kring de 

didaktiska frågorna: Vad?, Hur?, Varför?, För Vem? och den praktiska omvandlingen av 

styrdokument (läroplan, examensmål, ämnesplaner, kursplaner) till undervisning. Vad innebär 

didaktisk kompetens och hur utvecklar vi elevernas ämneskunnande?  

 

Kursen har dels en gemensam del samt en uppdelning i ämnesdidaktiska grupper. Schema för 

respektive ämne hittar du via länkarna till timeedit nedan. Där hittar ni även läsanvisningar till 

respektive tillfälle. Det kommer att vara en del mindre uppgifter under kursens gång som sen 

kan användas till den avslutande hemtentamen som ska lämnas in i slutet av kursen.  

 

Delkursansvarig, 

 

Pernilla Andersson 
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1. Schemalänkar 

 

  

Företagsekonomi: 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri10X455X46Z06Q5Z16g3Y70y2026Y40204gQY6Q

54727590Y07457252145Q949XY7.html 

  

Geografi: 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri10X455X46Z06Q5Z16g3Y70y2026Y40204gQY6Q

54727590Y07457252288Q949XY7.html 

  

Historia: 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri10X455X46Z06Q5Z16g3Y70y2026Y40204gQY6Q

54727590Y07457252133Q949XY7.html 

  

Samhällskunskap: 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri10X455X46Z06Q5Z16g3Y70y2026Y40204gQY6Q

54727590Y07457252134Q949XY7.html 

  

Musik: 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri10X455X46Z06Q5Z16g3Y70y2026Y40204gQY6Q

54727590Y07457256610Q449XY7.html 

  

Teater: 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri10X455X46Z06Q5Z16g3Y70y2026Y40204gQY6Q

54727590Y07457255390Q449XY7.html 

  

Religion: 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri10X455X46Z06Q5Z16g3Y70y2026Y40204gQY6Q

54727590Y07457252132Q949XY7.html 

  

Psykologi: 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri10X455X46Z06Q5Z16g3Y70y2026Y40204gQY6Q

54727590Y07457252140Q949XY7.html 
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2. Kursens innehåll 

 
Ur kursplanen:  

Delkursen behandlar ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande 

som är relevant för professionen och för respektive ämne. Vidare behandlas generell läroplansteori 

med fokus på styrdokumentens innehåll. Aktuella styrdokument introduceras med tolkning och 

konkretisering i relation till undervisningskontexter och ämnesdidaktisk teori. Kopplingarna mellan 

styrdokumentens mål, centrala innehåll, kunskapskrav och examination tas upp. Kursen fokuserar 

även på centrala begrepp om och syften med bedömning. Målformuleringar och 

undervisningsstrategier för elevers lärande diskuteras, med särskilt fokus på att identifiera 

ämnesdidaktiska behov i relation till flerspråkiga elever. Vidare diskuteras och problematiseras 

användningen av digitala resurser i undervisningen utifrån ämnesdidaktiska perspektiv. 

 

 

 

3. Gemensam litteratur: 

 

I kursen ingår litteratur som är gemensam för alla ämnen samt litteratur som är specifik för 

respektive ämne. Den litteratur som är gemensam är listad nedan. För fullständig lista se 

separat litteraturförteckning (finns i Mondo). 

 

Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber (i urval!) 

 

Carlgren, Ingrid (2015). Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Göteborg: Daidalos 

[kap 1-3, 50 sidor ]  

 

Englund, Tomas (1997). ”Undervisning som meningserbjudande”. I Didaktik, Uljens (red). 

Lund. Studentlitteratur. [s. 120-145, 25 sidor]  

 

Klafki, Wolfgang (1995). “Didactic analysis as the core of preparation of instruction” i 

Journal of Curriculum Studies, 27:1 (finns på Mondo) 

 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011.  

 

Skolverket (2011). Ämnesplaner och kursplaner för högstadium och gymnasium 

 

Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. Stockholm: Gleerup [150 sidor]  

 

Wiggins, Grant & McTighe, Jay (2010). Backward Design – Why “backward” is best (finns 

på Mondo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kurstillfällen 

 

Innehåll Lärare 

Introduktion till utbildningen Alla 

Föreläsning 1: Introduktion Didaktik, 

ämnesdidaktik och didaktisk kompetens 

Pernilla Andersson  

Föreläsning 2: Skolans övergripande uppdrag Maria Olson 

Föreläsning 3: Ämnesdidaktik, läroplansteori 

och styrdokumenten 

Johan Sandahl 

Seminarium 1 – Vad är kunskap? – 

övergripande och inom respektive ämne. 

Två grupper 

A: Sh/Ge/Re/Hi/Ps/Te/Mu (Steven Dahl) 

B: Fek (Ulf Sandström) 

 

Seminarium 2 – forts ”Vad är kunskap? – 

övergripande och inom respektive ämne” 

 

 

” 

Seminarium 3 – Ämnesdidaktisk fördjupning  Varje ämne var för sig 

Seminarium 4 – Ämnesdidaktiska problem, 

frågeställningar och aktuell forskning 

Varje ämne var för sig 

Workshop  – Case – Att undervisa mot mål i 

läroplan och examensmål 

Pernilla Andersson m fl  

 

Seminarium 5 – Den tolkade och realiserade 

läroplanen (att planera undervisning, del 1 - 

läsårsplanering) 

Grupp A: Steven Dahl 

Grupp B: Ulf Sandström 

Seminarium 6 Den tolkade och realiserade 

läroplanen (att planera undervisning del 2 – 

planering av ett moment) 

Grupp A: Steven Dahl 

Grupp B: Ulf Sandström 

Seminarium 7 Den tolkade och realiserade 

läroplanen (att planera undervisning del 3 – 

planering av en lektion) 

Grupp A: Steven Dahl 

Grupp B: Ulf Sandström 

Seminarium 8 – Muntlig redovisning av en 

lektion 

Grupp A: Steven Dahl 

Grupp B: Ulf Sandström 

Inläming av skriftlig examinationsuppgift 2/10 

23.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Mondosidan: MONDO-sidan är er viktigaste informations- och interaktionssida under 

kursen. På MONDO-sidan finns all skriftlig information om kursen och dess olika aktiviteter. 

Mondosidorna kan även nås via https://mondo.su.se/portal.  

 

6. Kurshemsida: Ytterligare information om kursen kan ni även finna på institutionens 

kurshemsida:  

 

7. Förväntade studieresultat 

 
För godkänt resultat ska studenten kunna: 

- diskutera och analysera ämnesdidaktiska frågeställningar och forskning om undervisning och lärande 

med relevans för professionen och de aktuella ämnena, 

- redogöra för och resonera kring det aktuella ämnesområdets nutida ställning utifrån styrdokument, 

läroplansteori och skolans olika praktiker, 

- analysera och didaktiskt motivera stoff för en planering inom ett kunskapsområde utifrån relevanta 

styrdokument, centrala ämnesdidaktiska begrepp samt grundläggande begrepp och kunskaper om 

bedömning, 

- identifiera och diskutera ämnesdidaktiska behov i relation till flerspråkiga elever, med 

uppmärksammande av språkliga dimensioner i skolans alla ämnen, 

- påvisa möjligheterna och begränsningarna med digitala resurser för kunskapssökande och 

kunskapsbildning i olika ämnen. 

 

8. Betygskriterier: Se separat dokument 

 

9. Obligatorisk närvaro på seminarier. Frånvaro kompenseras med skriftlig 

inlämningsuppgift. 

 

10. Examination: Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Skriftlig 

inlämning av examinationsuppgift 2 oktober 23.59. Se separat dokument för beskrivning 

av examinationsuppgift. 

 

11. Information om fusk/plagiering: 

https://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/tentamensinformation 

 

12. Kursvärdering: Efter kursen skickas en kursvärdering ut. Era svar är mycket viktiga/till 

hjälp för utvecklingen av kursen. Svaren sammanställs i en kursrapport som återkopplas 

till er studenter samt görs tillgänglig via hemsida för framtida studenter. 

 

https://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/tentamensinformation

