
KURSPLAN

Kurskod: APU110

Ämneslärarens pedagogiska uppdrag I, 7,5 hp
General Pedagogy for Subject Teachers I, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-10-10
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla ett analytiskt förhållningssätt till grupp- och 
ledarskapsprocesser i skolan, samt lära sig olika strategier för att ge alla elever goda 
möjligheter till utveckling.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. analysera grupp- och ledarskapsprocesser i skolan betraktat utifrån en lärares 
perspektiv,

2. visa kännedom om grundläggande skoljuridik,
3. visa förmåga att bidra i planering och genomförande av det dagliga lärararbetet,
4. visa förmåga att samspela med elever och vuxna i skolans verksamhet i enlighet med 

skolans värdegrund och grundläggande demokratiska värderingar.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A med lägst betyg G eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• examinerande seminarier, vissa individuellt förberedda andra förberedda i grupp 

(lärandemål 1 och 2)
• individuell skriftlig uppgift (lärandemål 1)
• fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (lärandemål 3 och 4)

 
Kursens innehåll och examinationsformer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att utveckla kunskaper och förmågor hos studenten som är viktiga för 
ämnesläraryrket. Kursen innehåller studier av ledarskaps- och grupprocesser i teori och 
praktik, skoljuridik samt VFU med fokus på lärarstudentens samspel med elever och vuxna i 
verksamheten.

Övriga föreskrifter

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-01-21 09:23



KURSPLAN
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Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Vid underkänd verkamhetsförlagd utbildning (VFU) har den studerande rätt till förnyad VFU 
vid ett (1) tillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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