
Välkomstbrev Vt23 
(fristående kurs 9FVG01, KPU 9KP202, VAL och ULV 9VA202) 

Välkommen till kursen Skolans samhällsuppdrag och organisation som ges inom Komplet-

terande pedagogisk utbildning (KPU), inom projektet ”Utländska lärares vidareutbildning” 

(ULV) och ”Vidareutbildning av obehöriga lärare” (VAL) samt som fristående kurs vid 

Linköpings universitet (LiU).  

  

Kursen behandlar tre teman som är relaterade till skolans samhällsuppdrag, dess organisation 

och styrning. Kursens inledande tema är skolhistoria och handlar om det svenska 

skolsystemets utveckling i förhållande till dess samhällsuppdrag med fokus på hur skolans 

uppdrag varierar över tid. I temat om skolans styrning behandlas både styrning av skolan ur 

ett allmänt perspektiv och styrning inom det egna ämnet. Skolans organisation och styrning 

studeras också ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Kursens tredje tema tar 

upp skolans värdegrund och elevers rättigheter i skolan. Här tillämpas textanalys för att 

granska skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska 

värderingar och hållbar utveckling. I tema behandlar också skolans värdegrund i relation till 

lärares arbete och elevers rättigheter i skolan med bland annat utgångspunkt i 

Barnkonventionen.  

Kursen har flera schemalagda dagar, s.k. campusdagar. Den mesta undervisningen sker på 

plats på campus i Linköping, men några pass genomförs digitalt. De digitala passen kräver att 

du har tillgång till en viss teknisk standard (dator och internetuppkoppling). För att delta i de 

digitala seminarierna behöver du ha en fungerande mikrofon och webbkamera. Du kan läsa 

mer om att studera på distans på https://liu.se/artikel/distansutbildningar. Sist i detta brev 

finns ytterligare länkar till digitala resurser på LiU. 

Preliminär kursöversikt 

24/1 11-17* Campusförlagt 
25/1 8-16 Campusförlagt 
30/1 15-17 Resurstid digitalt (akademiskt skrivande) 
6/2 15-17 Resurstid digital workshop 1 (akademiskt skrivande) 

20/2 15-17 Digitalt: obligatoriskt seminarium 
28/2 10-12 Resurstid digitalt (akademiskt skrivande)  
1/3 10-17 Campusförlagt 
6/3 15-17 Resurstid digital workshop 2 (akademiskt skrivande) 

16/3 10-15 Digitalt, föreläsning och seminarium 
20/3 15-17 Resurstid digital workshop 3 (akademiskt skrivande) 
23/3 10-17 Campusförlagt 

*Notera att det är programinformation för KPU före kursens start kl. 11 den 24/1. 

För mer information och ett mer detaljerat schema, se LiU:s schemavisning TimeEdit. I 

schemat finns flera resurstider, vilka är ett stöd i akademiskt skrivande med fokus på hjälp 

med såväl språket som med akademiskt skrivande. 

Genom den nätbaserade lärplattformen Lisam sker en del av kurskommunikationen som den 

studerande ges möjlighet att medverka i tillsammans med kurskamrater och lärare. Via denna 

plattform ges även fortlöpande information under kursen. 

I mitten av januari kommer det att finnas en studiehandledning och två inspelade 

kursintroduktioner (Powerpointpresentationer med ljud) i kursrummet i Lisam samt på 

https://liu.se/artikel/distansutbildningar
https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/ri1Q7.html


studieinfo (https://studieinfo.liu.se/kurs/9KP202/vt-2023). Dessa ska ni titta på inför 

kursstarten. På studieinfo (och även i studiehandledningen) hittar ni kurslitteraturlistan.  

Väl mött på Campus i Linköping vid kursstarten!  

Tobias Jansson och Jonas Nordmark, kursansvariga 

tobias.jansson@liu.se, jonas.nordmark@liu.se  

 

 

 

 

Länkar till digitala resurser 
Att läsa på distans 

IT-tjänster och support för studenter 

Lisam (manualer för studenter) 

Microsoft Teams 

Schemavisning 

Zoom 
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