
Kursplan
för kurs på grundnivå

Lärandeteorier och identitetsutveckling  - kurs inom VAL

Theories of Learning and Identity - course within the VAL

7.5 Högskolepoäng

7.5 ECTS credits

Kurskod: YP029U

Gäller från: VT 2022

Fastställd: 2021-11-02

Institution Institutionen för pedagogik och didaktik

Ämne Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet 21-11-02

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till VAL.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

YPG3 Lärandeteorier och identitetsutveckling 7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar olika teorier om lärande såsom behaviorism, kognitivism och sociokulturella perspektiv. I
kursen presenteras även modern kognitionsforskning där motivation och förståelse lyfts fram som
betydelsefulla för att lärande ska ske. Ett annat inslag i kursen tar upp hur olika lärmiljöer, t.ex.
yrkesverksamheter och yrkesutbildning, påverkar ungdomars och vuxnas lärande och identitetsskapande.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- urskilja, beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv på lärande och utveckling,
- använda centrala teoretiska begrepp från kurslitteraturen för analys av lärandesituationer,
- reflektera över ungdomars och vuxnas lärande och identitetsskapande i olika lärmiljöer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och arbete i studentarbetslag. Obligatorisk
deltagande i lärplattformsdiskussion. Närvaro är obligatorisk vid seminarietillfällena. Vid frånvaro från
seminarietillfällena görs kompletteringsuppgift utifrån seminarieledarens anvisningar. För detaljerad
information se studiehandledning för kursen.

Kunskapskontroll och examination

Kunskapskontroll sker genom två skriftliga examinationer i form av hemtentamen som bedöms med en
sjugradig betygsskala samt en individuell skriftlig hemuppgift som bedöms med en tvågradig betygsskala
G=Godkänd U=Underkänd. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

Betygssättning på kursen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala: 
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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

Betyg på kursen baseras på skriftliga individuella uppgifter.

Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.

För godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betygsgraden E respektive G på samtliga examinationsuppgifter,
fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord obligatorisk närvaro.

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.

För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett
examinationstillfälle. 

Vid frånvaro vid två eller fler schemalagda seminarier anses studenten inte ha genomgått kursen och behöver
gå om kursen för godkänt betyg.

Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

Studerande som fått betygen Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att 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.

Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Kursen är en uppdragsutbildning och ingår i VAL. 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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