
Hej! 
 
Varmt välkomna till kursen Undervisningens sociala processer, kurskod 9KPA05 som 
startar med kursintroduktion och seminarier den 3:e februari kl 9:15 via Zoom.  
 
Under fliken kursdokument finner ni den preliminära studiehandledningen där ni kan 
ta del av schema, kursuppgifterna och kurslitteratur. Det är litteraturlistan som finns i 
studiehandledningen som gäller. Kursen kommer att ges digitalt och alla 
föreläsningar, seminarier och worskhops kommer att ske via Zoom. Mer information 
finns i studiehandledningen på Lisam.  
 
Har ni frågor av administrativ karaktär kan ni ställa dem till Maria Lorin, 
kursadministratör via mail, maria.lorin@liu.se.  
 
Ett krav och en förutsättning för deltagande i seminarier och worskhops är att du har 
läst kurslitteraturen. Observera att redan innan det första tillfället behöver läsa en 
omfattande del av kurslitteraturen. En del litteratur tar lång tid att få via post (trots 
att det står 2-5 dagars leveranstid).  
 
Vi använder följande länk till alla föreläsningar och seminarier och workshop.  
 
https://liu-se.zoom.us/j/67328863782?pwd=MnhQUzRGL1ZyUEFBdkRjZUp1TzhKUT09 

 
Meeting ID: 673 2886 3782 
Passcode: 322551 
 

Torsdag 3 februari 

9:15-12:00    Introduktionsföreläsning via Zoom Lärare: Layal Wiltgren och 

Susanne Severinsson 

Genomgång av kursmål, kursdesign, examination, betygskriterier, 

former för återkoppling, genomgång av Lisam.  

Föreläsning via Zoom om Socialpsykologi i skolan med Layal Wiltgren 

12.00    Lunch 

13:15-
16:00    

Litteraturseminarium 1 via Zoom Lärare: Layal Wiltgren och Susanne 
Severinsson.  
Aspelin (2015) sid. 23-34 

Thornberg (2020) kap. 1, 2, 4, 6 
Wiltgren (2020) 

 
 
 
 

mailto:maria.lorin@liu.se


Fredag 4 februari 

9:15-11:00 Föreläsning via Zoom om ledarskap i klassrummet med Andrzej 
Szklarski 

11:15-
12:00 

Information och frågor om examination via Zoom Lärare: Layal 
Wiltgren   

12:00 Lunch 

13:15-
15:00 

Workshop 1 via Zoom– Lärares ledarskap. Lärare: Layal Wiltgren 

och Susanne Severinsson 

Läs: Thornberg (2020) kap. 3 och 5  

Granström (2007) sid.13–32 

Hammar Chiriac och Hempel (2020) kap. 7 Lärares ledarskap vid 

grupparbete  

 

15:00–
16:00 

Presentation och diskussion  
Lärare: Layal Wiltgren och Susanne Severinsson 

 
 
 
Hoppas ni kommer finna kursen intressant och spännande.  
Med vänliga hälsning från kursansvariga 
Susanne Severinsson                                                                Layal Wiltgren 
docent i pedagogiskt arbete                                                  Fil dr och Universitetslektor 
mail: susanne.severinsson@liu.se                                         mail: layal.wiltgren@liu.se 
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