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Kandidatexamen i pedagogik och didaktik, 180 högskolepoäng
Bachelor Degree in Education, 180 Higher Fducation Credits

Dnr J 11 4689/08

1. Fastställande
Examensbeskrivning för kandidatexamen i pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet
är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-02-18. Reviderad 2008-l0-23.
2. Krav för examen
2.1 Mål
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom pedagogik och didaktik, inbegripet kunskap om områdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning
inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och
lösningar i dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området pedagogik och
didaktik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom pedagogik och didaktik göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompeten
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2.2 Omfattning
Kandidatexamen i pedagogik och didaktik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar
om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom detta
område.
2.3 Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete i pedagogik och didaktik) om minst 15 högskolepoäng.
2.4 Kurser inom huvudområdet
Det finns kärnkurser, fördjupningskurser och valbara kurser inom huvudområdet pedagogik och didaktik. För att
uppnå målen för kandidatexamen i pedagogik och didaktik skall den obligatoriska kärnkursen PDGX0l, 15 hp
eller motsvarande vara godkänd samt de båda fördjupningskurserna PDGX51, 15 hp och PDGX61, 15 hp eller
motsvarande vara godkända. Av de valbara kurserna skall minst 30 hp vara kärnkurser, medan 15 hp kan utgöras
av andra valbara kurser inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller motsvarande: Kurserna skall vara
godkända.
2.6 Kurser förutom huvudområdet
Utöver kurserna inom huvudområdet pedagogik och didaktik finns möjlighet att komplettera med kurser på
grund- och/ eller avancerad nivå inom de utbildningsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga områdena.
3. Övergångsregler
Grundkursen i pedagogik (PE0100), 20 poäng alternativt grundkursen i specialpedagogik (PS0500), 20 poäng,
motsvarar kärnkursen PDGX01, Utbildning, ideologi och skolning, 15 hp inklusive en valbar kärnkurs 15 hp på
grund- eller avancerad nivå inom huvudområdet pedagogik och didaktik. Fortsättningskurser i pedagogik
(PE2100), specialpedagogik (PS2100), allmän didaktik (DID200) respektive ämnesdidaktik (DID310), och som
omfattade 20 poäng vardera, motsvarar två valbara kärnkurser om 15 hp på grund- eller avancerad nivå inom
huvudområdet pedagogik och didaktik.
För att antas till fördjupningskursen PDGX51, Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik I, 15
högskolepoäng, krävs godkänt resultat med minst 40 poäng från grund- och fortsättningskurser inom pedagogik
(PE0I 00), specialpedagogik (PS0500), allmän didaktik (DID200) och ämnesdidaktik (DID31 O) eller
motsvarande.
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