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Inledning 

Välkommen till kursen Teorier om lärande (7,5 hp). Kursen orienterar sig mot eleven och elevens 
möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande och utveckling i skolan. Undervisning i kursen sker 
i form av föreläsningar, seminarier och arbete i studiegrupper.  
 
Kontaktuppgifter 

Kursansvarig och examinator  

Caroline Ignell (caroline.ignell@edu.su.se)  

 

Canvas och Zoom 

Lärplattformen Canvas används i kursen för information kring uppgifter och eventuella  
schemaförändringar. Se därför till att du har tillgång till Canvas innan du börjar kursen. Om du vill 
veta mer om hur Canvas fungerar finns en flertal guider på följande websida:  
https://community.canvaslms.com/community/answers/guides 

 

Kursens upplägg och innehåll 

Kursens innehåll kan underordnas två huvudsakliga teman: Det första inbegriper en introducerande 
genomgång av aktuella teorier om lärande och utveckling i formell utbildning med relevans för 
lärarprofessionen. Denna genomgång belyser såväl kognitiva som sociala aspekter av lärande och 
svarar mot de båda ansatserna att förstå och förklara lärande som fenomen. Det andra temat 
inbegriper en egen undersökning som syftar till att belysa olika villkor för elevers lärande och 
utveckling i en specifik undervisningssituation. I och med teorigenomgången och den egna 
undersökningen behandlas frågor om vad lärande är, hur lärande kan studeras och vilken relevans 
olika teorier om lärande och utveckling har för lärarens yrkesutövning. 

 
Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- urskilja och beskriva olika frågor och teorier om elevers lärande och utveckling, 
- samla in data som är relevant för att belysa villkor för elevers lärande och utveckling i en specifik 
undervisningssituation, 
- använda teoretiska begrepp från kurslitteraturen för att diskutera villkor för elevers lärande och 
utveckling i en specifik undervisningssituation. 

 
Examination och betygsättning  

Kursen examineras genom en individuell skriftlig examination i form av hemtentamen (rapport). (Se 
skrivmall och uppgift i Canvas). Betyg på kursen baseras på individuell skriftlig tentamen samt 
fullgjorda och godkända uppgifter enligt kursens instruktioner. På rapporten ges betygen A – F (se 
betygskriterier nedan). Examinationen lämnas in i Canvas senast den 14 juni 2023 kl. 18.00. Resultat 
meddelas i Canvas och Ladok inom 15 arbetsdagar. Student som fått betyget Fx har en gång per 
termin möjlighet att komplettera inlämnad examination inom sju dagar efter det att 
kompletteringsbehovet meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, ska studenten 
omexamineras. Betyg på rapporten blir också betyg på kursen.  
 
Omexamination 
Om du inte lämnar in din examination vid det ordinarie examinationstillfället eller får ett underkänt 
betyg (och inte blir godkänd vid en eventuell komplettering) så är du hänvisad till en omexamination. 

https://community.canvaslms.com/community/answers/guides


3 
 

Omexaminationen erbjuds den 25 augusti 2023 (se vidare information i Canvas). Du lämnar in 
uppgiften i Canvas på samma ställe som den ordinarie examinationen men i omexaminationmappen. 
Om du har frågor om omexaminationen kan du kontakta kursansvarig. 
 
Plagiat 
Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid 
vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare 
eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som 
plagiat. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i andra kurser, sk. 
självplagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta 
innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat 
kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. 
Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en 
studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en 
etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras 
texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till 
avstängning. Vid SU kontrolleras texterna mot en databas.  

Fusk  
Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar 
ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja 
resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot 
student som:  
 

• med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 
studieprestation annars ska bedömas, 

• stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.  

Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller 
avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets regler för 
examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida www.su.se/regelboken. 
Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor. 
 

 

 

 

Betygskriterier 

A: Utmärkt 
Studenten visar på en förmåga att  

• Urskilja, beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv på individens lärande och 
utveckling. Beskrivningen och jämförelsen är relativt nyanserad och inkluderar ett urval av 
teoretiska begrepp som är klart relevant för den egna undersökningen. Beskrivningen och 
jämförelsen präglas vidare av ett kritiskt förhållningssätt och har tydligt stöd i 
kurslitteraturen. 

• samla in observationsdata som är relevant för att analysera elevers lärande och utveckling. 
Observationen är beskriven på ett tydligt sätt som är klart relevant för och anpassat till den 
egna undersökningen och de teorier som kursen inkluderar.  

• använda centrala teoretiska begrepp från kurslitteraturen för att analysera individens 
lärande och utveckling. Analysen präglas genomgående av självständighet, trovärdighet och 
närhet till de teoretiska utgångspunkterna. 

• diskutera begränsningar och förklaringsvärden som de teorier kursen behandlar har i studiet 
av elevers lärande och utveckling. Diskussionen präglas av ett kritiskt förhållningssätt. 
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B: Mycket bra 
Studenten visar på en förmåga att  

• urskilja, beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling. 
Beskrivningen och jämförelsen är relativt utförlig och inkluderar ett urval av teoretiska 
begrepp som är relevant för den egna undersökningen. Beskrivningen och jämförelsen har 
tydligt stöd i kurslitteraturen. 

• samla in observationsdata som är relevant för att analysera elevers lärande och utveckling. 
Observationen är beskriven på ett tydligt sätt som är relevant för och anpassat till den egna 
undersökningen och de teorier som kursen inkluderar. 

• använda centrala teoretiska begrepp från kurslitteraturen för att analysera individens 
lärande och utveckling. Delar av analysen präglas av självständighet och trovärdighet och 
genomgående finns en närhet till de teoretiska utgångspunkterna. 

• diskutera begränsningar och förklaringsvärden som de teorier kursen behandlar har i studiet 
av elevers lärande och utveckling. Diskussionen präglas av en god förståelse för teoriernas 
olika premisser och anspråk. 
 

C: Bra 
Studenten visar på en förmåga att  

• urskilja, beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling. 
Beskrivningen och jämförelsen inkluderar på ett relativt detaljerat och ingående sätt några 
olika aspekter av lärande och utveckling och inkluderar ett urval av teoretiska begrepp som 
till största del är relevant för den egna undersökningen. Beskrivningen och jämförelsen har 
stöd i kurslitteraturen. 

• samla in observationsdata som är relevant för att analysera elevers lärande och utveckling. 
Observationen är beskriven på ett sätt som gör att den går att relatera till den egna 
undersökningen och de teorier som kursen inkluderar. 

• använda centrala teoretiska begrepp från kurslitteraturen för att analysera individens 
lärande och utveckling. Analysen relaterar till de teorier som kursen inkluderar. 

• diskutera begränsningar och förklaringsvärden som de teorier kursen behandlar har i studiet 
av elevers lärande och utveckling. Diskussionen präglas av en medvetenhet om att teorierna 
grundar sig på olika premisser och gör olika anspråk.  
 

D: Tillfredsställande 
Studenten visar på en förmåga att  

• urskilja, beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling. 
Beskrivningen och jämförelsen är någorlunda tydlig och inkluderar teoretiska begrepp som är 
centrala för de teorier som kursen inkluderar. Beskrivningen och jämförelsen har stöd i 
kurslitteraturen. 

• samla in observationsdata som är relevant för att analysera elevers lärande och utveckling. 
Observationen är beskriven på ett sätt som gör det möjligt att förstå vad som händer i 
undervisningssituationen och på ett sätt som åtminstone delvis är relevant för de teorier som 
kursen inkluderar. 

• använda centrala teoretiska begrepp från kurslitteraturen för att analysera individens 
lärande och utveckling. Analysen relaterar till största del till de teorier som kursen inkluderar. 

• diskutera begränsningar och förklaringsvärden som de teorier kursen behandlar har i studiet 
av elevers lärande och utveckling. Diskussionen utgår ifrån antagandet att teorierna grundar 
sig på olika premisser och gör olika anspråk.  

 
E: Tillräckligt 
Studenten visar på en förmåga att  

• urskilja, beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling. 
Beskrivningen och jämförelsen inkluderar teoretiska begrepp som är centrala för de teorier 
som kursen inkluderar. Beskrivningen och jämförelsen har stöd i kurslitteraturen. 
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• samla in observationsdata som är relevant för att analysera elevers lärande och utveckling. 
Observationen är beskriven på ett sätt som gör det möjligt att i stora drag förstå vad som 
händer i undervisningssituationen och på ett sätt som är begripligt mot bakgrund av de 
teorier som kursen inkluderar. 

• använda centrala teoretiska begrepp från kurslitteraturen för att analysera individens 
lärande och utveckling. Analysen är begriplig mot bakgrund av de teorier som kursen 
inkluderar.  

• diskutera begränsningar och förklaringsvärden som de teorier kursen behandlar har i studiet 
av elevers lärande och utveckling. Diskussionen utgår ifrån att teorierna gör olika anspråk.  

 
Fx: Otillräckligt 
Betyget Fx ges om studenten i sin examination inte visar på de förmågor som motsvarar kriterierna 
för ett godkänt betyg, men som genom en komplettering bedöms kunna nå ett godkänt betyg (A-E) 
inom en vecka. 
 
F: Helt otillräckligt 
Studenten visar inte på nedanstående förmågor och bedöms heller inte kunna visa på dessa genom 
en komplettering motsvarande max sju dagar: 

• urskilja, beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling. 
Antingen saknas en beskrivning och/eller jämförelse av teorier eller så görs en beskrivning 
och/eller jämförelse som saknar stöd i kurslitteraturen och/eller som inte gör det möjligt att 
förstå vad som är de olika teoriernas särdrag. 

• samla in observationsdata som är relevant för att analysera individens lärande och 
utveckling. Antingen saknas data för analys, eller så är den data som beskrivs inte relevant 
för en analys som tar sin utgångspunkt i de teorier kursen inkluderar. 

• använda centrala teoretiska begrepp från kurslitteraturen för att analysera individens 
lärande och utveckling. Antingen saknas en analys, eller så relaterar inte analysen till de 
begrepp som kurslitteraturen inkluderar. 

• diskutera begränsningar och förklaringsvärden som de teorier kursen behandlar har i studiet 
av elevers lärande och utveckling. Diskussionen utgår inte ifrån att teorierna gör olika 
anspråk.  

• skriva en rapport inom akademisk genre. I rapporten saknas referenser till kurslitteraturen. 
Språket är oklart på ett sätt som gör att det är svårt att förstå innehållet i rapporten. 
Rapporten saknar logiska övergångar mellan enskilda stycken och/eller större avsnitt, vilket 
bidrar till att det är svårt att avgöra vad som är syftet med rapporten och dess olika delar. 

 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas genom en digital enkät som blir tillgänglig vid kursens slut.  
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Stöd i dina studier 
Vid Stockholms universitet finns också möjlighet att, utöver den ordinarie undervisningen, få extra 
stöd i sina studier. 
 
Studie-och språkverkstaden 
Vid Studie-och språkverkstaden på Stockholms universitet kan du bl. a få hjälp med studieteknik och 
akademiskt skrivande. Studie-och språkverkstaden erbjuder både föreläsningar, seminarier och 
personlig handledning. Information om tjänster och kontaktuppgifter hittar du via följande adress 
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden 
 
Studera med funktionsnedsättning 
Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning, t.ex. dyslexi, har du möjlighet att få särskilt 
pedagogiskt stöd. Exempel på stödinsatser kan vara anteckningshjälp, talböcker, förlängd 
tentamenstid eller teckenspråkstolkning. Du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd hos Studentstöd 
på Stockholms universitet 
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning 
 
Därefter kan det utfärdas ett intyg som gäller för studier på universitetet.  
 
Det är ditt ansvar som student att innan kursen börjar kontakta studievägledarna vid Institutionen 
för pedagogik och didaktik på e-post adressen studievagledare@edu.su.se. Studievägledare kommer 
i sin tur att kontakta kursansvarig om vilket stöd du behöver.  
 
 

https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning
mailto:studievagledare@edu.su.se

