Samhällsvetenskapliga fakulteten

PEDA14, Pedagogik: Samhälleliga förändringar och
pedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv, 30
högskolepoäng
Education: Societal Changes and Educational Practices in School,
Education and Work, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2013-05-16 och
senast reviderad 2016-05-04 av Ledningsgruppen för kandidat- och
masterprogrammen i personal- och arbetslivsfrågor. Den reviderade kursplanen gäller
från och med 2016-05-11, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående kurs, som bygger vidare på tidigare studier i pedagogik.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Pedagogik

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten
• visa förmåga att identifiera, beskriva och diskutera samband mellan utbildning,
globalisering, politik och social förändring,
• visa förmåga att granska frågeställningar rörande utbildning, makt och
demokrati,
• visa förmåga att analysera och diskutera planering, ledning, genomförande och
utveckling av pedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv,
• visa förmåga att identifiera, beskriva och diskutera samband mellan
kommunikation och lärande,
• visa förmåga att planera, granska och utvärdera stöd till lärande i pedagogiska
relationer,
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• visa förmåga att utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kunna värdera
information och behärska referenshantering,
• visa medvetenhet om det egna lärandet samt om hur studenten kan bidra till
andras utveckling,
• visa förmåga att förhålla sig kritisk till såväl vetenskaplig litteratur som till olika
typer av information på det pedagogiska området, samt argumentera och
diskutera muntligt och skriftligt inom kursens område.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge studenten fördjupad kunskap om det inbördes förhållandet
mellan samhälle och pedagogiska praktiker i början på 2000-talet. Med pedagogiska
praktiker avses främjande av kunskapsutveckling i skola, utbildning och arbetsliv.
Processer såsom globalisering, ledning och styrning, kommunikation och utvärdering
studeras inom ovan nämnda verksamheter. Kursen består av fyra delkurser:
1. Samhällsförändring och pedagogiska praktiker (Social change and educational
practices), 7,5 hp.
I denna delkurs studeras relationer mellan samhälle och utbildning i ett internationellt
perspektiv. Särskild vikt läggs vid hur internationella, ekonomiska och politiska
förhållanden påverkar förutsättningarna för utbildning. Utbildning uppfattas främst
som en funktion av samhället, men uppfattas också som ett instrument för
samhällsutveckling. Utbildning, makt och demokrati är centrala teman, vilka belyses i
relation till en tilltagande globalisering.
2. Pedagogiska praktiker, ledning, uppföljning och utveckling (Educational practices,
management, evaluation, and development, 7,5 hp.
I denna delkurs studeras ledning, styrning, genomförande och utveckling av
pedagogiska aktiviteter och processer i olika institutioner och organisationer. Särskild
vikt läggs vid utbildningsplanering och verksamhetsutveckling.
3. Pedagogiska relationer, kommunikation och lärande (Educational relations,
communication and learning), 7,5 hp.
I denna delkurs studeras och genomförs kommunikativa aktiviteter. Särskild vikt läggs
vid muntlig kommunikation och dess betydelse som stöd till lärande. Centralt är
frågar som rör hur meningsfull kommunikation mellan människor skapas. Kursen
syftar till att studenten utvecklar kunskaper om och färdigheter i ledning och ansvar
för pedagogiska relationer.
4. Fördjupningsarbete (In-depth study), 7, 5 hp
I denna delkurs väljer studenten att teoretiskt fördjupa sig i ett av de tre nämnda
områdena, enskilt eller i par. Utifrån en självvald frågeställning formuleras en
pedagogiskt relevant text, exempelvis i form av en kunskapsöversikt, en essä, en
debattartikel eller ett argumenterande tal.

Kursens genomförande
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Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningen
bygger på studentens aktiva deltagande i kursens olika moment. Undervisningen
under delkurs 4 består främst av grupphandledning.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat
genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat
undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Examination sker i form av muntliga och skriftliga prov.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller de lärande mål som har angivits
för kursen. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar särskild
teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga. För betyget Väl godkänt på
hela kursen krävs väl godkänt på minst två av kursens fyra delkurser.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar om minst 30 högskolepoäng i
pedagogik eller motsvarande.

Övrigt
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2013-01-31.
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Prov/moment för kursen PEDA14, Pedagogik: Samhälleliga förändringar
och pedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv
Gäller från H13
1301 Debattartikel, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1302 Litteraturöversikt, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1303 Undervisande tal, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1304 Fördjupningsarbete, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

