Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄUVD03, Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5
högskolepoäng
Curriculums: Objectives, Contents and Approaches to Teaching, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-12-06 att gälla från och med 201812-06, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt utifrån aktuell didaktisk och läroplansteoretisk forskning
redogöra för relationer mellan utbildningspolitik, skolans läroplan och lärares val,
innehåll och arbetssätt,

Färdighet och förmåga
• kunna jämföra och diskutera olika undervisningsformer med avseende på
undervisningsaktiviteter och förväntat lärande,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna urskilja och värdera kvaliteter i lärares och elevers kommunikation i relation
till lärande.

Kursens innehåll
I kursen behandlas läroplansteori, didaktik och ämnesdidaktik. Kursen bygger vidare
på de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som formats i de två föregående
utbildningsvetenskapliga kärnkurserna. I kursen behandlas utformningen av läroplaner
och dessa relateras till samhällsbehov och ideologiska strömningar såväl historiskt som
i ett nutidsperspektiv. I kursen studeras undervisning i förhållande till didaktisk och
läroplansteoretisk forskning kring hur undervisningsämnen, kursplaner, läromedel och
konkret undervisningsinnehåll formeras genom praktiskt arbete på olika nivåer i
skolsystemet. Särskilt behandlas undervisningens mål, innehåll och former allmänt och
i aktuella undervisningsämnen.
I VFU1 studeras förutsättningar för elever och/eller vuxenstuderande lärande. VFU
1 ges i anslutning till denna utbildningsvetenskapliga kärnkurs vars innehåll är att
reflektera över, medvetet planera, välja undervisningssätt och genomföra egen
undervisning med tanke på elevers och vuxenstuderandes lärande. Denna
utbildningsvetenskapliga kärnkurs syftar till integration, utvidgning och omsättning av
teoretiska resonemang kring undervisningsämnen, kommunikation och lärande.
Kursen innebär även en vidareutveckling av ämneslärarstudenternas yrkesspråk som
redskap för planering och kritisk utbildningsvetenskaplig granskning av
undervisningsplanering.
Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1 (2,5 hp): Undervisningsplanering
Delkurs 2 (5 hp): Läroplansteori och didaktik

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner och
undervisningsplaneringsövningar samt kritisk granskning av undervisningsplaner med
tanke på inbyggda teorier om kunskap och lärande.

Kursens examination
Delkurs 1, Undervisningsplanering (2,5 hp), examineras genom en individuell skriftlig
uppgift samt ventilering av uppgiften vid ett seminarium.
Delkurs 2, Läroplansteori och didaktik (5 hp), examineras genom en individuell
hemtentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på båda
delkurserna. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på minst 5 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs sammanlagt 60 hp på Ämneslärarutbildningen fördelade
över minst två ämnen och med minst godkänt resultat, samt minst godkänt resultat
på UVK 1 (Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen) 7,5 hp
och UVK 2 (Kognition, språk, utveckling och lärande) 7,5 hp, eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Planning of Teaching, 2,5 hp
2. Curriculum Theory and Didactics, 5 hp
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Prov/moment för kursen ÄUVD03, Undervisning, mål, innehåll och
arbetssätt
Gäller från V18
1801 Undervisningsplanering, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Läroplansteori och didaktik, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

