
 

kursnamn/kurskod/program: Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för 

grundlärare F-3, 15 hp OAU210 

Moment/termin i programmet: SEM1 termin 2 

Lärare: Linda Jonsson, 073–9607339 

Tidpunkt: vecka 6, 7 eller 8 februari (studenten besöker skolan en dag, handledaren avgör 

vilken av dagarna som passar bäst) 

 

Fältstudieuppgift:  
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Instruktioner för SEM 1 (1,5 hp): Skolan i ett mångfalds- och genusperspektiv. 

Lärandemål:  
-  utifrån ett didaktiskt resonemang diskutera och kritiskt granska den egna 
övningsskolan och undervisningen utifrån ett mångfalds-, flerspråkighets- och 
genusperspektiv 

Litteratur  

Kroksmark (2003, Simone De Beauvoir); Lenz-Taguchi & Bodén (red.) (2011; Kapitel 

1-4; 12 & 13); Persson & Riddersporre (red.) (2011, s. 44-68); Lundgren et. Al. (red.) 

(2014 s. 449-485);  

Lahdenperä (2011, s.15-41)   

Uppgift 
Din uppgift blir att göra en liten undersökning hur din övningsskola och dess 
undervisning kan beskrivas ur ett mångfalds-, flerspråkighets- och genusperspektiv. 
Uppgiften innehåller tre delar. 

Du ska i samråd med dina gruppkamrater inledningsvis diskutera litteraturen och 
välja ut frågeställningar kring mångfald, flerspråkighet och genus som du kan ställa 
frågor om på din skola. Utifrån era gemensamma diskussioner arbetar du själv fram 
olika teman med tillhörande frågor. 

Du går sedan ut på din övningsskola för att:  

1 auskultera utifrån perspektiven mångfald, flerspråkighet och genus (gör 
noggranna och detaljerade anteckningar!) 

2 intervjua din handledare utifrån dina frågor,  

3 göra en rundvandring på skolan och observera din skola utifrån mångfalds-, 
flerspråkighet- och genusperspektiv 

Vid det obligatoriska tillfället SEM 1 ska du redovisa dina intryck utifrån följande 
punkter: 

1 Vad såg du under din rundvandring och din auskultation med avseende på  

• mångfald?  

• genus? 

• flerspråkighet?  

2 Vilka teman och frågeställningar valde du att diskutera? 

3 Vilka svar fick du? 

4 Hur kopplar du svaren till den för momentet relevanta litteraturen? 

5 Hur kan ditt resultat förstås utifrån ett allmändidaktiskt perspektiv? 

 

Utöver den muntliga presentationen ska du sammanfatta ditt arbete på 1 A4-sida som 

du i anslutning till seminariet lämnar in enligt den anvisning som vid tillfället ges.   
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