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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska sätta sig in hur den svenska skolan är organiserad och vad 
som styr lärarens uppdrag. I kursen relateras utbildningens innehåll, utformning och styrning 
till frågor om likvärdighet, jämlikhet och demokrati.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. redogöra för hur det svenska skolväsendet och i synnerhet gymnasiet och 
vuxenutbildningen organiseras och styrs.

2. visa kunskaper om hur elevers lärprocesser utifrån styrdokumenten formas i 
undervisningen.

3. problematisera och diskutera situationer och dilemman i undervisningen och 
skolvardagen i förhållande till demokratiska värderingar, jämställdhet och jämlikhet,  
samt till elevers rätt till inflytande och delaktighet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom 
yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt Högskoleverkets 
kunskapskrav för respektive yrkesämne.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- problembaserad uppgift, som genomförs i par, om skolans uppdrag och styrning; muntlig 
presentation (lärandemål 1)
- fältstudieuppgift som genomförs enskilt och redovisas i grupp samt individuell skriftlig 
inlämningsuppgift. (lärandemål 2,3)

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

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 
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examinationsform.

Överlappar annan kurs
LKU100
Den aktuella kursen (LGV100) samläses med LKU100 som är motsvarande kurs i KPU-
programmet. De respektive kurserna har samma mål, men konkretiseras genom kopplingar 
till specifika ämnen och utbildningsformer som studentens utbildning är inriktad mot.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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