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Välkommen till kursen Kunskap och lärande med fokus på didaktiska 
processer vid Linköpings universitet.  
 
I kursen behandlas olika kunskapsfilosofiska traditioner (idealism, rationalism, 
pragmatism). Ur ett historiskt och ett samtida perspektiv behandlas frågor om 
hur kunskap väljs ut för lärande. Olika teorier om lärande (behaviorism, 
kognitivism, konstruktivism, socialkognitivism) studeras i relation till historiska 
och samtida undervisningstraditioner. I kursen jämförs och resoneras även kring 
hur olika ämnestraditioner utvecklar skilda kunskapssyner och syner på lärande. 
Likaså diskuteras synen på kunskap och lärande i relation till barn, ungdomars 
och vuxnas lärande och kunskapsutveckling. I kursen diskuteras även 
förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv. 

Kursen har flera schemalagda dagar. Observera att schemat är anpassat så att det 
ligger på olika veckodagar för att underlätta för er som arbetar så att det inte 
drabbar samma elever varje gång. På grund av restriktionerna kring Covid-19 
kommer all undervisning ske digitalt. De digitala föreläsningarna kräver att du 
har tillgång till en viss teknisk standard (dator och internetuppkoppling). För att 
delta i de digitala seminarierna behöver du också ha en fungerande mikrofon, 
men gärna också en webbkamera. Mer information om att studera på distans 
finns här: https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/studera-pa-
distans?l=sv. 
Kursdagar: 28/1, 23/2, 24/2 samt 23/3, tid ca 10-17 

 
Kursstart  
Kursen startar vecka fyra. För att förbereda dig är det mycket positivt om du 
börjar läsa den stjärnmärkta litteraturen inför den första kursuppgiften då det 
textmässigt är en mycket omfattande kurs. Se litteraturlistan som är bifogad. 

 
I januari kommer det att finnas en studiehandledning och en kort inspelad 
introduktion i Lisamrummet. Dessa ska ni titta på inför kursstarten. 
 
Varmt välkommen till kursen 
Maria Sparf, kursansvarig  
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