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Ämne

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Beslut

Kursplanen fastställd av Kursplanegruppen vid Institutionen för pedagogik och didaktik, 2011-10-19. Senast
reviderad av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet 2017-03-08.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-30.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagning till VAL-projektet.
Kursens uppläggning
Provkod
EXA1

Benämning
Kunskapsuppdraget

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att åskådliggöra skolans kunskapsuppdrag i relation till skolans styrning och skolpraktikens
villkor. I kursen ges en introduktion till läroplansteori samt didaktikens frågor och begrepp. Fokus riktas mot
skolans formulerade och realiserade uppdrag med särskild betoning på vad som i dessa räknas som giltig och
eftersträvansvärd kunskap. Centralt i kursen är utövandet av lärarprofessionen i mötet mellan styrning och
verksamhet.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för läroplansteoretiska perspektiv och hur relationen mellan den politiska styrningen av skolan och
skolans verksamhet förstås i denna tanketradition,
- beskriva och diskutera didaktikens frågor utifrån olika perspektiv på kunskap, undervisning och lärande,
- analysera och diskutera undervisningsprocesser och lärandesituationer med utgångspunkt i kursens
teoretiska perspektiv,
- diskutera och analysera styrdokumentens och andra faktorers betydelse för lärarprofessionen.
Undervisning

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. För detaljerad information se
studiehandledning för kursen. Seminarier är obligatoriska. Frånvaro kompenseras med särskild
kompensationsuppgift i överenskommelse med undervisande lärare.
Kunskapskontroll och examination
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Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För detaljerad information se
studiehandledningen för kursen.
Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
Godkända betyg (i fallande ordning)
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E på individuell skriftlig tentamen.
Kursens betygskriterier anges i studiehandledningen. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.
För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett
examinationstillfälle.
Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnade examination inom två
veckor efter det att kompletteringsbehovet meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid,
skall studenten omexamineras.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
Studerande som fått betygen Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt av få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelse/prefekt.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Övrigt

Kursen är en uppdragsutbildning och ingår i VAL-projektet. Kursansvarig institution är Institutionen för
pedagogik och didaktik.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart och görs tillgänglig på kursens hemsida
www.edu.su.se.
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