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Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha:
l
l

l

l

utvecklat grundläggande förståelse om begreppen kunskap, lärande och utbildning
tillägnat sig viss insikt och kunskap för att kunna göra enkla nationella jämförelse
mellan olika länders läroplaner och olika länders typiska kulturella karaktäristik
utvecklat medvetenhet om olika kulturella och sociokulturella tillhörighet samt hur
detta påverkar normer, attityder, stereotyper och fördomar
ha kunskap om olika perspektiv på jämlikhet, etnicitet, mångfald och integration

Innehåll
Kursen behandlar
l
l
l

l

identitets och demokratifrågor
normer attityder, stereotyper och fördomar
jämförande studier mellan de deltagande studenternas specifika kulturella och
utbildningsmässiga uppfattningar /konventioner om sitt eget och andra länder
koncepten kunskap, lärande och utbildning

Undervisningsformer
Sker i form av lektioner, seminarium, workshops och reflektioner i grupp eller
individuellt.

l

l

jämförande studier mellan de deltagande studenternas specifika kulturella och
utbildningsmässiga uppfattningar /konventioner om sitt eget och andra länder
koncepten kunskap, lärande och utbildning

Undervisningsformer
Sker i form av lektioner, seminarium, workshops och reflektioner i grupp eller
individuellt.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Examinationer i kursen sker i form av diskussioner, skrivna reflektionsrapporter och ett
skriftligt test.
Oavsett examinationsform är det den enskilde studentens prestationer som bedöms och
betygsätts. För betyget Godkänd skall de förväntade studieresultaten vara uppnådda.
Student vid Linnéuniversitet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den sjugradiga
ECTSskalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en begäran om detta till
läraren vid kursstart.

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs kontinuerligt muntligt och/eller skriftligt under kursens gång.
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs
och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till de studenter som gått kursen
samt presenteras tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder för studenterna nästa
gång kursen ges.

Övrigt
Kursen är tillgänglig för utbytesstudenter, antagna till Linnéuniversitetet. Ansökningar till
kursen behandlas av Linnéuniversitetets internationella kontor.
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