Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄUVD12, UVK 2: Eleven och elevens värld i skolan, 7,5
högskolepoäng
UVK 2: The Student and the Student's World in School, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-09-26 att gälla från och med 201909-26, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Svenska
Inslag av engelska förekommer.
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och kritiskt granska teorier om utveckling och lärande,
• kunna redogöra för och kritiskt granska teorier om relationen mellan elevers
sociala bakgrund, skolgång och skolprestationer,
• kunna redogöra för hur verksamheten i skolan kan möta olika elevers olikartade
behov och skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,

Färdighet och förmåga
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• kunna problematisera olika elevers förhållningssätt till skolan i relation till deras
sociala sammanhang och bakgrund,
• visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och värdera frågor om genus, etnicitet och klass i förhållande till
barns och vuxnas utveckling och lärande,
• kunna diskutera och problematisera skolans uppdrag i relation till begrepp och
fenomen som barndom, medborgarskap och ungdomskultur.

Kursens innehåll
I kursen introduceras teorier om barns och vuxnas utveckling och lärande. Eleven
förstås med utgångspunkt i sitt sociala sammanhang och sin sociala bakgrund,
exempelvis med hjälp av begrepp som genus, etnicitet och klass men också i
förekommande fall med perspektiv hämtade ur barndoms- och
ungdomskulturforskningen.
Kursen ska bidra till att studenterna utvecklar en fördjupad förståelse för sina framtida
elever, deras bakgrund, utveckling och ibland heterogena förutsättningar. Syftet med
det här upplägget är att utveckla studenternas förmåga att i sin framtida
yrkesutövning bemöta alla elever och olika intressen på ett respektfullt sätt.

Kursens genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, 2-4 seminarier och självstudier.
Kursens seminarier är obligatoriska. Kompletteringsmöjligheter eller alternativ
tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds om en student pga giltiga skäl missat ett
obligatoriskt moment.

Kursens examination
Kursen examineras genom en salsskrivning och en kortare skriftlig uppgift.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betygsskalan för salsskrivningen omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl
godkänd.
Den kortare skriftliga uppgiften omfattar betygsgraderna Underkänd och Godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
examinerande moment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver Väl godkänd på
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salsskrivningen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 15 hp från tidigare ämnesstudier inom
ämneslärarutbildningen, eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges av Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ÄUVB12 och ÄUVD02 Utbildningsvetenskap 2 - Kognition, språk,
utveckling och lärande.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen ÄUVD12, UVK 2: Eleven och elevens värld i skolan
Gäller från V20
2001 Salsskrivning, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2002 Skriftlig uppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

