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lor och folkskolor under 1800-talets senare hälft”. Utbildningshistoria 1996. Uppsala: Föreningen för 
svensk undervisningshistoria. (31s) 

Karlsson, KG & Oskarsson, Magnus (2017). ”Pisa ur ett forskarperspektiv”, i Hult, Agneta & Olofsson, 
Anders (red.). Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför? Stockholm: Natur & Kultur. 
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Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). (5s) 
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Viss ytterligare fördjupningslitteratur för basgruppsarbete kan tillkomma (tillgängligt via Athena). 

 

Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 6,5 hp ingår i kursen Skolan i samhället och utgör 
en del av lärarprogrammens utbildningsvetenskapliga kärna (UVK). Det innebär att det är en obligato-
risk kurs för alla som påbörjat lärarprogrammet från och med ht 2011. Föreliggande studiemanual är 
en introduktion till dina studier i delkursen Utbildningens historia och skolans plats i samhället. Den är 
tänkt att utgöra ett stöd för dig som student och utgår ifrån kursplanen.  
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Anpassad undervisning p.g.a. Covid-19  

Folkhälsomyndigheten har meddelat att landets universitet och högskolor ska kunna öppna upp för 
campusförlagd undervisning igen. Dock måste de restriktioner som samtidigt ges följas, vilket för SU:s 
del innebär att många undervisningsmoment även fortsättningsvis kommer att ges på distans. Vi är 
väl medvetna om att distansundervisning för med sig särskilda utmaningar både för dig som student 
och för oss som undervisar på kursen, men vi hoppas att du ändå tycker att det är en klok väg att gå.  
Håll dig uppdaterad för vad som gäller för de olika kursmoment och undervisningstillfällen som ges 
under kursen via i första hand lärplattformen Athena, där hittar du kursens och delkursernas hemsidor 
med mer detaljerad och aktuell information. Håll dig också uppdaterad via SU:s hemsida och förstås 
via andra relevanta informationskanaler då situationen kan förändras över tid.  

OBS! Under VT21 sker alltså all undervisning på delkursen genom internet. På Athena hittar du föru-
tom mycket kursmaterial även länkar till seminarier etc. (som sker genom mötesverktyget Zoom). 
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Undervisande lärare Tobias Dahlkvist 

Ida Al Fakir 

Anna Ahlgren 

Petter Sandgren 

David Thorsén 
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ida.alfakir@edu.su.se 
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petter.sandgren@edu.su.se 

david.thorsen@edu.su.se 

Föreläsare Jonas Gustafsson 

Johanna Ringarp 

Shamal Kaveh  

Ulf Fredriksson 

jonas.gustafsson@edu.su.se 

johanna.ringarp@edu.su.se 

shamal.kaveh@edu.su.se 

ulf.fredriksson@edu.su.se 
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Några ord om kursens grundläggande struktur 

Välkommen till kursen! Studier på högskolenivå kräver ett stort mått av självstudier, självständighet 
och eget ansvarstagande. De lärarledda momenten täcker bara en del av kursens innehåll och är tänkta 
att ge en introduktion till kursens innehållsliga teman. För att tillägna sig kursens lärandemål krävs det, 
med andra ord, förutom deltagandet i de olika verksamheterna (föreläsningar, seminarier, gruppar-
bete etc.) även en hel del eget arbete och förberedelser. Och detta förutsätter att du på ett aktivt och 
självständigt sätt läser litteraturen, deltar i diskussionerna, tar ditt ansvar i grupparbeten samt kritiskt 
bearbetar och granskar kursinnehållet. 

Delkursen är baserad på olika undervisningsformer: föreläsningar, litteraturseminarier samt gruppar-
beten och gruppredovisningar. Den lärarledda undervisningen är ett stöd för att du på bästa möjliga 
sätt ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll och innehållet i den kurslitteratur som tillhör utbild-
ningen. Du bör dock vara uppmärksam på det faktum att varken föreläsningarna eller seminarierna 
kan täcka hela kursinnehållet på ett helt uttömmande sätt. Föreläsningarna är till för att ge en fylligare 
bakgrund och ett tydligare ramverk som kan underlätta förståelsen av litteraturen och möjliggöra en 
fördjupning i de teman som litteraturen berör. På seminarierna står litteraturen i centrum men då 
behandlas av utrymmesskäl enbart delar av den obligatoriska litteraturen. Avsikten med seminarierna 
är att du ska få en möjlighet till fördjupad förståelse och insikt i kursens olika teman och se exempel 
på hur texter diskuteras och analyseras. Nyckeln till ett lyckat litteraturseminarium är att du är väl 
förberedd med anteckningar och har egna reflektioner över seminarietexterna. 

Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och studierna förväntas utveckla din förmåga att göra själv-
ständiga och kritiska bedömningar. Den avser utveckla din förmåga att formulera, avläsa, urskilja och 
lösa problem men också att på egen hand söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Detta förut-
sätter självklart att du som student inte bara läser litteraturen utan även aktivt deltar i diskussionerna 
och reflekterar över innehållet tillsammans med andra. Du ska även försöka tillägna dig det språkbruk 
och de analytiska ramar som presenteras, men också försöka att behålla en kritisk blick. 

 

Delkursens syfte och innehåll 

Delkursen är organiserad i fem teman: 

• Skolformernas historia 

• Utbildning: segmentering, differentiering, likvärdighet  
• Professionshistoria 
• Styrning av skolan  

• Utvärdering 

Skolformernas historia behandlar den historiska framväxten i Sverige av åtskilda skolor och skolsystem 
med tonvikt på sent 1800- och 1900 tal. Traditioner inom läroverk, flickskola och folkskola behandlas 
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för att belysa det s.k. parallellskolesystemet. Grundskolans tillkomst uppmärksammas liksom demo-
kratins värdegrund som en av skolväsendets grundvalar under efterkrigstiden. Dessutom belyses fram-
växten av fristående skolor under de senaste decennierna. 

Temat Utbildning: segmentering, differentiering, likvärdighet syftar till att särskilt uppmärksamma hur 
skolsystemet historiskt återspeglat och förstärkt föreställningar om flickors, pojkars och olika sociala 
gruppers skilda utbildningsbehov men också hur sådana föreställningar och strukturer utmanats. Ge-
nomförda utbildningsreformer med syfte att utjämna ojämlikheter belyses och granskas kritiskt. 

Temat Professionshistoria berör läraryrkets framväxt, synen på professionellt kunnande och hur lärar-
yrket präglas av olika föreställningar kring uppfostran och undervisning.  

Styrning av skolan fokuserar relationen mellan politik och pedagogisk verksamhet, och hur denna re-
lation påverkas i och med förskjutningar från regel- till mål- och resultatstyrning, och med framväxten 
av fristående skolor och det fria skolvalet. 

Temat Utvärdering behandlar utvärdering i och av skolverksamhet. Därvid läggs tonvikt bland annat 
på utvärdering som styrning och som uppföljning av pedagogisk verksamhet. Såväl utvärderingsmo-
deller som bakomliggande förutsättningar och antaganden behandlas och diskuteras. Dessutom be-
handlas internationella och nationella utvärderingar och jämförelser. 

 

Förväntade studieresultat  

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

• redogöra för det svenska skolsystemets framväxt, utveckling och organisering, 
• kritiskt granska skolsystemets betydelse för återskapande av sociala ojämlikheter liksom för 

undanröjandet av sådana, 
• redogöra för lärarprofessionens formering och varierande förutsättningar över tid,  

• diskutera hur politisk styrning av skolan sammanhänger med pedagogisk praktik, 
• beskriva och diskutera internationella och nationella utvärderingar av skolverksamhet. 

 

Upplägg 

Kursen ges på heltid och förutsätter ett aktivt och självständigt arbete av varje student. Den schema-
lagda tiden utgör bara en bråkdel av den studietid kursen kräver. Undervisningen utgörs av föreläs-
ningar, seminarier och grupparbeten.  

Föreläsningar är den klassiska formen av universitetsundervisning och avser att utgöra goda introdukt-
ioner till ett speciellt tema inom kursen. Dessa ersätter inte på något sätt den egna läsningen, utan 
snarare kan sägas att föreläsningarna är en god hjälp att tematisera det egna arbetet. Föreläsningar 
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ges för hela delkursen. Vid en föreläsning tar läraren upp delar av kursens innehåll. Föreläsningen är 
inte en upprepning av vad som står i litteraturen utan snarare ett stöd för dig för att få en bakgrunds-
bild, ett sammanhang och hjälp med att strukturera kursinnehållet. Den syftar till att behandla men 
också kommentera, fördjupa och komplettera kurslitteraturen. Föreläsningarna behandlar vidare olika 
perioder och teman. Det är inte obligatorisk närvaro på dessa föreläsningar, men vi rekommenderar 
starkt att du tar del av samtliga. 

Några föreläsningar finns inspelade (och ligger som digitala resurs i Athena) medan andra streamas 
live (du hittar tid för föreläsningen i TimeEdit och länken till Zoomrummet via Athena).  

 

Föreläsningsteman: 

 Föreläsning 1  ”Skolformernas historia” (Jonas Gustafsson, inspelad via Athena) 

Föreläsning 2 
”Skolan, demokratin och professionen” (Jonas Gustafsson, inspelad via 
Athena) 

Föreläsning 3 ”Vad säger oss skolans webbsidor” (Mikael Palme, inspelad via Athena) 

Föreläsning 4 Skolans styrning (Johanna Ringarp, inspelad via Athena) 

Föreläsning 5 Vad säger PISA (Ulf Fredriksson, OBS! LIVESTREAMAD i Zoom) 

Föreläsning 6 Utvärdering och nyliberalism (Shamal Kaveh, OBS! LIVESTRAEMAD i Zoom) 

 

 

Seminarier är en undervisningsform som sker i mindre grupper och i stor utsträckning bygger på del-
tagarnas egen aktiva medverkan. Vid seminarierna diskuteras delar av kurslitteraturen (de brukar ofta 
kallas text- eller litteraturseminarier). Det ställs en del frågor till texterna och studenterna ska disku-
tera texternas innehåll. Men seminarierna kan också innehålla redovisningsmoment och diskussions-
moment i mindre grupper. Seminarierna sker tillsammans med seminarieledarna inom delkurserna, 
alltså dina lärare under kursen. Dessa är också de bedömande lärarna som kommer att sätta delkurs-
betyg. Till varje seminarium skall studenten ha läst viss angiven litteratur och delta i seminariediskuss-
ionerna.  
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Delkursen består (introduktionsseminariet undantaget) av fem litteraturseminarier. Seminarierna är tre 
timmar långa. Under seminariet kan alltså seminarieläraren ge er uppgifter att redovisa muntlig och/eller 
skriftlig under pågående eller till nästkommande seminarium. 

Observera att kurslitteraturen utgör navet i delkursen och är huvudunderlaget för examination, semi-
nariediskussion och grupparbeten. Det är därför viktigt att du i god tid förbereder och planerar din 
inläsning av den litteratur som ska behandlas under seminarierna. På Athena hittar du vilka texter 
som ska läsas till varje seminarietillfälle. Du kan också få ytterligare mer detaljerade läsanvisningar av 
din seminarielärare. Det finns även att urval texter/filmer för ytterligare fördjupning man kan ta del av 
(om man så önskar). 

OBS! Under VT21 sker all seminarieundervisning genom internet och mötesverktyget Zoom. Under 
terminen kommer följande avsteg att göras från kursplanen sett till seminarienärvaron och den obli-
gatoriska skriftliga gruppuppgiften: I vanliga fall har kursen obligatorisk närvaro vid samtliga semi-
narier samt vid redovisandet av en obligatorisk muntlig gruppuppgift, men denna termin väljer vi på 
grund av pandemin att inte upprätthålla detta krav. Vi ser förstås ändå att ni i möjligaste mån försöker 
delta i samtliga seminarier och andra undervisningstillfällen, dels eftersom det är så roligt och lärorikt 
att delta i seminariediskussioner och grupparbeten, dels eftersom det ger er möjlighet att ställa frågor 
kring kursinnehåll, arbetsuppgifter etc. Under kursens första veckor finns möjlighet att göra en minde 
individuell skrivövning (frivillig med andra ord, men din lärare kommer att ge en kortare återkoppling). 
Syftet med uppgiften är dels att ni ska få en möjlighet att fördjupa er förståelse av kursstoffet, dels öva 
er att skriva akademisk text och använda referenser (dvs. utveckla er akademiska litteracitet). Tanken 
är alltså att ni ska få ett tillfälle att öva detta inför den individuella examinationen som avslutar kursen. 

 

Lärplattform 

I denna kurs använder vi lärplattformen Athena. Förutsättningen för att kunna få tillgång till Athena är 
att du har skaffat och aktiverat ditt universitetskonto. I Athena är du som registrerats på kursen auto-
matiskt inlagd på sajten för denna kurs. 

På Athena finner du sådan information som är gemensam för samtliga seminariegrupper, såsom stu-
diehandledning, examinationsuppgifter, föreläsningsbilder, med mera. Dessutom kan seminarieleda-
ren lägga in särskild information för sin seminariegrupp. 

 

Examination 

Den avslutande individuella skriftliga examinationsuppgiften bedömds enligt sjugradig målrelaterad 
betygsskala. Att uppgiften är individuell innebär följande: 

Din text ska vara en självständigt skriven text, som du själv har författat. Den ska vara skriven på dator 
i ett för textgranskning godkänt format (alltså doc, docx eller pdf) och vara språkligt väl genomarbetad. 
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Citat, referat och anföringar ska vara korrekt återgivna. I texten ska det alltså framgå att du satt dig in 
i och tillgodogjort dig kurslitteraturen, men också att du förmår föra ett självständigt och underbyggt 
resonemang kring de frågor som behandlas. 

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor än kurslitteraturen, men inte som ersättning för denna. 
Såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga refe-
rensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare 
till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat, och medför anmälan till universitetets disciplin-
nämnd. 

Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även 
delar av en text och enstaka meningar) utan att ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses 
vara fallet om du använder andras text så att Du får den att framstå som din egen. Andras text kan 
exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet, eller en studiekamrats hem-
tentamen. 

Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan 
även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir 
alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. I samband med bedömningen an-
vänder vi ett plagiatprogram för att spåra eventuella plagiat. 

 

Vad bedöms? Krav för godkänt betyg  

Den avslutande examinationsuppgiften utgår alltid från kursens förväntade studieresultat och det som 
bedöms är följaktligen de förmågor du har visat prov på under kursen och som kommer till uttryck i 
examinationsuppgiften. Vid bedömningen tillämpas en sjugradig betygsskala. Det är viktigt att du som 
student är medveten om att texten inte kan bli godkänd om du inte följer givna instruktioner. För att 
kursen ska kunna godkännas, måste examinationsuppgiften uppnå lägsta betyget för godkänt dvs. E.  

OBS! Endast examinationer som lämnas in i tid och i rätt filformat kommer att bedömas! 

Betyget registreras i Ladok senast 15 arbetsdagar efter examinationsdatum. Om du blir underkänd på 
den skriftliga examinationen får du göra omexamination vid ett senare tillfälle (exakta datum hittar du 
via kursschemat i TimeEdit). 

 

Vad händer om man får betyget F eller Fx? 

F och Fx är underkända betyg. Vid betyget F (se kriterierna nedan) gäller omexamination vid senare 
tillfälle. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.  Komplette-
ringen ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid 
godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter 
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eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av 
enklare formaliafel används betygen A-E. Om komplettering inte inkommit i tid gäller omexamination 
i sedvanlig ordning.  

 

Omexamination 

Om du inte blir godkänd eller väljer att inte göra examinationen i anslutning till kursen erbjuds senare 
tillfällen. Studenter som får F eller inget betyg efter delkursen avslutats kommer läggas in på en separat 
Athenasida. Kontakta delkursadministratören om du två veckor innan omexaminationens start ej har 
tillgång till omexaminationssidan. Information om omexaminationsdatum publiceras på delkurshem-
sidan.  

För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds 
minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått lägst betyget E eller G får inte genomgå förnyad 
examination för högre betyg. 

Godkända betyg (i fallande ordning): A = Utmärkt; B = Mycket bra; C = Bra; D = Tillfredsställande; E = 
Tillräckligt.  

Underkända betyg: Fx = Underkänd, något mer arbete krävs och F = Underkänd, mycket mer arbete 
krävs. 

 

Betygskriterier: 

A:  Lärandemålen uppfylls utmärkt i alla delar genom att studenten i sin examinationsuppgift visar att 
hen på ett självständigt sätt har bearbetat, problematiserat och diskuterat kursens innehåll med ut-
gångspunkt i litteraturen. Texten har rikligt med relevanta referenser. Texten uppvisar mycket god 
disposition, mycket god språklig hantering samt mycket god referenshantering. 

B: Lärandemålen uppfylls mycket väl genom att studenten i sin examinationsuppgift visar att hen på 
ett självständigt och nyanserat sätt har bearbetat och diskuterat kursens innehåll med utgångspunkt i 
litteraturen. Texten har rikligt med relevanta referenser. Texten uppvisar god disposition, god språklig 
hantering samt god referenshantering. 

C: Lärandemålen uppfylls väl genom att studenten i sin examinationsuppgift visar att hen på ett tydligt 
sätt har redogjort för och diskuterat kursens innehåll med utgångspunkt i litteraturen. Texten har re-
levanta referenser. Texten uppvisar god disposition, god språklig hantering samt god referenshante-
ring. 

D: Lärandemålen uppfylls genom att studenten i sin examinationsuppgift visar att hen på en grundläg-
gande nivå har bearbetat och diskuterat kursens innehåll med utgångspunkt i litteraturen. Texten har 
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mestadels relevanta referenser. Texten uppvisar acceptabel disposition, acceptabel språklig hantering 
samt acceptabel referenshantering. 

E: Lärandemålen uppfylls genom att studenten i sin examinationsuppgift visar att hen på en grundläg-
gande nivå har bearbetat och diskuterat kursens innehåll med utgångspunkt i litteraturen. Texten kan 
ha innehållsmässiga brister som ändå bedöms vara godtagbara. Texten har mestadels relevanta refe-
renser. Texten uppvisar acceptabel disposition, acceptabel språklig hantering samt acceptabel refe-
renshantering. Struktur och utformning av texten kan ha vissa brister, liksom språk och formalia, men 
är godtagbara. 

Fx: Lärandemålen uppfylls inte i sin helhet. Tänkbara brister kan vara något/några av följande:  

• Studenten knyter i vissa delar av sin examinationsuppgift inte an till kurslitteraturen på ett 
tillräckligt sätt. 

• Referenser saknas eller är felaktiga vid återkommande tillfällen. 

• Någon del av texten är innehållsligt och/eller språkligt oklar eller behöver utvecklas. 

F: Lärandemålen uppfylls inte. Tänkbara brister kan vara något/några av följande: 

• Instruktionerna för examinationsuppgiften har inte följts. 
• Alltför stora brister finns i förståelsen av kursens innehåll. 

• Kurslitteratur saknas eller används på ett alltför begränsat sätt. 
• Språkanvändning och/eller disposition gör texten alltför svår att förstå. 
• Referenser saknas i stor utsträckning. 

 

Plagiat 

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid 
vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare 
eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat. 
Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i andra kurser, s.k. självplagiat. Ett 
exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar 
av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara 
fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. Andras text kan exem-
pelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtenta-
men. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, 
utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk 
och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Vid SU kontrolleras texterna 
mot en databas. 
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Fusk  

Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar 
ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja 
resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot 
student som:  

• med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studiepre-
station annars ska bedömas, 

• stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.  

Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller 
avstängning för en tid av 1–6 månader. Information om Stockholms universitets regler för examination 
och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida www.su.se/regelboken. Lärare är skyl-
dig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor och disciplinnämnden. 

 

Studentinflytande 

Möjlighet till studentinflytande förutsätter kunskap om de kursplaner som kursen är upplagd efter. 
Inom ramarna för kursplanernas mål och för den obligatoriska kurslitteraturen samt övriga aktiviteter 
som kursansvarig institution beslutat om, har varje seminariegrupp möjlighet att påverka arbetsformer 
och innehåll i seminarier. 

Vi rekommenderar därför att varje seminariegrupp utser en eller två studeranderepresentanter (helst 
vid första träffen med seminariegruppen). Representanternas uppdrag är att diskutera eventuella frå-
gor och problem med sina respektive lärare och, om det skulle behövas, med kursansvariga lärare.  

 

Stöd i studierna 

Om problem uppstår i dina studier, är det viktigt att Du på ett tidigt stadium underrättar den gruppan-
svarige läraren för att ni gemensamt ska kunna göra överenskommelser. Om Du har ett dokumenterat 
funktionshinder eller dyslexi bör Du kontakta Sektionen för studentstöd som har särskilt ansvar för 
studenter med funktionshinder. Du kan då få hjälp med studiestöd av olika slag, t ex anteckningshjälp, 
talböcker, förlängd tentamenstid och/eller teckenspråkstolkning. Se universitets hemsida för kontakt-
information till Sektionen för studentstöd. 

 

Kursvärdering 

Kursen utvärderas av studenterna genom en digital enkät som blir tillgänglig vid kursens slut. Länk till 
kursvärderingen läggs antingen ut på Athena eller skickas per mejl till samtliga registrerade studenter. 


