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Kursens innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp i didaktik för hållbar utveckling. Kursen betonar särskilt hur
didaktiken kan möta de utmaningarna som ett interdisciplinärt komplext ämne som hållbar utveckling ger
upphov till. Vidare får kursdeltagaren tillämpa kunskaperna i ett didaktiskt grundat utvecklingsarbete som är
anpassad till studentens egen yrkespraktik och dess policydokument.
Förväntade studieresultat

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna:
- redogöra och diskutera grundläggande begrepp inom forskning om utbildning för hållbar utveckling,
- beskriva och jämföra kunskapsbidrag i forskning om utbildning för hållbar utveckling,
- kritiskt diskutera didaktiska val i utbildning för hållbar utveckling med avseende på innehåll och
målgrupp,
- planera ett didaktiskt grundat utvecklingsarbete i den egna yrkespraktiken med utgångspunkt i
forskningsfältets kunskapsbidrag och yrkespraktikens policydokument.
Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och består av webbaserade föreläsningar och seminarier. Närvaro är
obligatorisk vid seminarietillfällena. Ett seminarium kan vid frånvaro kompenseras skriftligt till kursansvarig
lärare, se studiehandledning för kursen.
Om studenten är frånvarande vid två eller fler obligatoriska seminarier anses studenten inte ha genomgått
kursen och behöver gå om kursen för godkänt betyg.
Kunskapskontroll och examination
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Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en projektplan. För detaljerad
information se studiehandledningen för kursen.
Som betyg på kursen 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.
För godkänt betyg krävs lägst betygsgraden E på skriftlig individuell projektplan samt deltagande på de
obligatoriska seminarierna. Vid frånvaro vid två eller fler obligatoriska webbaserade seminarier anses
studenten inte ha genomgått kursen och behöver gå om kursen för godkänt betyg.
Komplettering av Fx medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom
fem arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator, därefter gäller omprov. Vid
godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår ett
kurstillfälle saknas ska minst ett examinationstillfälle erbjudas.
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 en kurs är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Kurslitteratur

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