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Fastställande
Fastställd av Fakulteten för samhällsvetenskap 2019-11-27 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2020

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

identifiera och redogöra för grundläggande likheter och skillnader mellan 
samtida pedagogiska teoribildningar

•

Innehåll
Kursen behandlar olika samtida perspektiv på pedagogik och lärande. Teorier med 
kognitiva, emotionella och sociokulturella perspektiv behandlas såväl som teorier med 
helhetsperspektiv på lärande.

Undervisningsformer
Undervisningen består av workshops, seminarier och föreläsningar. Uppgifter bearbetas 
såväl individuellt som i grupp.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen examineras genom en inspelad muntlig presentation med kamratrespons om 2,5 



hp som bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd följd av ett skriftligt arbete om 
5 hp där man utvecklar sin presentation och tillvaratar responsen man fått. Detta 
bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på båda provmomenten 
samt för betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på andra provmomentet. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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