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Kursens mål
Kursen syftar till att introducera studenten till akademiska studier och till olika perspektiv på 
kunskap och lärande utifrån egna erfarenheter och vetenskapliga teorier. Kursen syftar också 
till att lägga grunden till ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. redogöra för och jämföra olika kunskapsbegrepp,
2. jämföra olika teoretiska perspektiv på lärande,
3. reflektera över hur de egna föreställningarna om utbildning, undervisning, lärande 

och elever har formats av personliga erfarenheter och värderingar samt av 
samhälleliga och historiska processer,

4. diskutera förhållandet mellan elevers lärande, motivation och identitet i gymnasiet,
5. visa grundläggande kunskaper om innebörden av ett kritiskt och vetenskapligt 

förhållningssätt och dess betydelse för studier och det kommande yrket,
6. visa grundläggande kunskaper om skrivandet som process och språkets betydelse för 

lärandet i relation till de egna studierna och den kommande verksamheten som 
lärare.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom 
yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt UHRs 
kunskapskrav för respektive yrkesämne.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- individuella skriftliga uppgifter med tillhörande seminarier (lärandemål 1, 2, 3, 4, 5 och 6)

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
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Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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