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Beslut

Denna kursplan är fastställd av samordningsgruppen för lärarutbildningar vid Stockholms universitet
2011-10-31. Senast reviderad av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet 2017-0619.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-30.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till grund- eller ämneslärarprogrammet.
Kursens uppläggning
Provkod
EXA1

Benämning
Teorier om lärande och individens utveckling

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen belyser olika aspekter av individens lärande och utveckling i formell utbildning med utgångspunkt i
främst behavioristiska, konstruktivistiska och sociokulturella teorier och perspektiv. Vidare behandlar kursen
frågor om vad som karakteriserar ett akademiskt förhållningssätt i dokumentation och analys av individens
lärande och utveckling, samt hur observationer kan användas som metod för datainsamling i
undervisningssituationer.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- urskilja och beskriva olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling,
- samla in observationsdata som är relevant för att analysera individens lärande och utveckling,
- använda centrala teoretiska begrepp från kurslitteraturen för att analysera individens lärande och utveckling.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och arbete i studiegrupper. Sista
seminarietillfället är obligatoriskt och vid frånvaro är studenten hänvisad till en skriftlig
kompletteringsuppgift. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen inkluderar en individuell examination (EXA1) som består av en skriftlig rapport där studenten ska
redogöra för en analys av en undervisningssituation. För detaljerad information se studiehandledningen för
kursen.
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Som betyg på den individuella examinationen används en sjugradig målrelaterad 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
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en
vecka efter det att kompletteringsbehovet meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, skall
studenten omexamineras.
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E på den individuella examinationen (EXA1) samt
fullgjord obligatorisk närvaro.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst
ett examinationstillfälle.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få
en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom 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.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Kurslitteratur

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