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Kursens mål
Kursens mål är att studenten ska utveckla förståelse för utbildningsvetenskapliga perspektiv i 
relation till lärarprofessionen, den egna yrkesrollen samt till skolan som institution och 
organisation.
 
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. förklara och diskutera begrepp relaterade till kunskap, lärande, undervisning och 
utbildning,

2. visa kunskap om skolväsendets historia och utveckling,
3. utifrån aktuella styrdokument och skillnader i elevers sociala bakgrund kunna 

diskutera lärares uppdrag och handlingsutrymme,
4. visa grundläggande kunskaper om vetenskapligt skrivande,
5. på en grundläggande nivå anlägga ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt på 

frågor som rör den egna utbildningen och det kommande yrket.

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

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuella skriftliga seminarieuppgifter (lärandemål 1, 2, 4 och 5)
• skriftliga och muntliga gruppuppgifter (lärandemål 1 och 4)
• individuell förberedelse inför och aktivitet under seminarier (lärandemål 1 och 3)
• individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1-5)

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kursguiden, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
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Kursen är tänkt som en bred introduktion till ämneslärarprogrammet och berör olika 
aspekter av lärarprofessionen. Kursen innehåller en introduktion till vad det innebär att 
studera på högskola/universitet, skolväsendets historiska framväxt och hur det svenska 
skolsystemet är organiserat och styrt, introduktion till pedagogik, specialpedagogik och 
didaktik, samt en introduktion till vetenskapligt tänkande, läsande och skrivande.

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 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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