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Kursplanen gäller från och med höstterminen 2020

Förkunskaper
Pedagogik 7,5 hp eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 

redogöra för och diskutera begreppen kunskap och kompetens•
diskutera kunskapsbedömning och validering i relation till olika praktiker•
problematisera kunskapsbedömning och validering ur ett mångfaldsperspektiv•

Innehåll
Kursen handlar om hur kunskap och kompetens utvecklas och bedöms inom ramen för 
olika pedagogiska praktiker. 
Särskilt fokus läggs vid hur mångfaldsaspekter kommer till uttryck och hanteras inom 
ramen för dessa praktiker.

Undervisningsformer
Undervisningen består av workshops, seminarier och föreläsningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 



Kursen examineras genom ett seminarium med tillhörande skriftlig uppgift, vilka 
bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd, samt skriftlig slutuppgift som bedöms 
med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. 
För betyget Godkänd på kursen krävs Godkänd på samtliga examinationsuppgifter och 
att kursmålen är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på 
den skrifliga slutuppgiften. 
 
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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