
Välkomstbrev Ht20 
(fristående kurs 9FVG01, KPU 9KP202, VAL och ULV 9VA202) 

Välkommen till kursen Skolan 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. Kursen ges inom utbildningsvetenskap/didaktik allmänt och behandlar 

skolans samhällsuppdrag och organisation. 

  

I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska 

utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. 

Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt 

perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ textanalys, styrdokumenten avseende 

värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling.    

Kursen har fem schemalagda dagar. På grund av restriktionerna kring Covid-19 kommer all 

undervisning ske digitalt. De digitala föreläsningarna kräver att du har tillgång till en viss 

teknisk standard (dator och internetuppkoppling). För att delta i de digitala seminarierna 

behöver du också ha en fungerande mikrofon, men gärna också en webbkamera. Mer 

information om att studera på distans finns här: https://insidan.liu.se/HR-

Personal/coronavirus/studera-pa-distans?l=sv. 

Vecka Aktivitet 

V 34 
V 35 

Egna förberedande studier 
25/8–26/8 Campusdag 1 och 2 
Egna studier 
 

V 36–38 Egna studier 
13/9 Inlämning KU1 kl. 23.59 
 

V 39 23/9 Campusdag 3  
Egna studier  
 

V 40–41 Egna studier 
11/10 Inlämning KU2 i Lisam kl. 23.59 
 

V 42 15/10 -16/10 Campusdag 4 och 5 
25/10 Inlämning KU3a samt ej tidigare inlämnade/ej godkända uppgifter kl. 23.59 
 

Det finns även workshopstillfällen som fokuserar på hjälp med såväl språket som 

akademiskt skrivande som ligger 4/9 och 6/10. Det är i skrivande stund osäkert om dessa 

kommer att ges på plats på campus eller digitalt så detta återkommer vi om. 

I augusti kommer det att finnas en studiehandledning och två inspelade kursintroduktioner 

(Powerpointpresentationer med ljud) i Lisamrummet samt på studieinfo 

(https://liu.se/studieinfo/kurs/9kp202/ht-2020). Dessa ska ni titta på inför kursstarten. Vi 

uppmanar er också att, under vecka 34, läsa litteraturen inför föreläsningarna i vecka 35. 

Väl mött vid kursstart.  

Vänliga hälsningar Margaretha Grahn och Tobias Jansson   
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