
Hej! 
Varmt välkomna till kursen Undervisningens sociala processer, kurskod 9KPA05 som startar 
vecka 34 men där första tillfället ligger v 35 med kursintroduktion och seminarier den 1 
september kl 9:15. Kursen kommer ges som fjärrundervisning vissa kursdagar, 1-2 sept, 22-
23 sept samt 13 okt, och alla moment; föreläsningar, seminarier och workshops kommer att 
ske digitalt via Zoom.  
 
Under fliken kursdokument på kurssidan på Lisam, finner du den preliminära 
studiehandledningen när kurssidan färdigställts lite senare i vår. Där hittas mer information 
och du kan ta del av schema, kursuppgifter och kurslitteratur. Har du 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 workshops är att du har läst 
kurslitteraturen. Observera att du redan innan det första tillfället behöver läsa en 
omfattande del av kurslitteraturen (se nedan). En del litteratur tar lång tid att få via post 
(trots att det står 2-5 dagars leveranstid).  Det är litteraturlistan som finns i 
studiehandledningen som gäller. Inför hösten 2022 har ett nytt kursmål tillkommit och vi har 
därför bytt ut litteratur – kontrollera att du har rätt litteraturlista. Om listan har en bok av 
Ceder m fl med är det rätt lista.  
 
Torsdag 1 september 

9:15-12:00    Introduktion 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 
13:15-15:00    Litteraturseminarium 1 via Zoom Lärare: Layal Wiltgren och Susanne Severinsson.  

Läs: Aspelin (2015) sid. 23-34 och 
Thornberg (2020) kap. 1, 2, 4, 6 

 
Fredag 2 september 

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 och 
Granström (2007) sid. 13–32 

15:00–
17:00ca 

Diskussion av sammanställningarna samtliga grupper lägger upp sina 
presentationer på samverkansytan i Lisam. 
Lärare: Layal Wiltgren och Susanne Severinsson 

 
Hoppas du 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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