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Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål Kunskap och förståelse:
- ha kunskap om några teorier inom det pedagogiska kunskapsområdet
 
Färdigheter och förmågor:
- använda pedagogiska teorier för att problematisera och kommunicera centrala utmaningar
relaterade till pedagogisk yrkespraktik
- söka vetenskapliga artiklar genom att använda vetenskapliga databaser
- genomföra ett pedagogiskt utvecklingsarbete och dokumentera det skriftligt i uppsats- eller
essäform
 
Värderingar och förhållningssätt:
- kritiskt granska, problematisera och diskutera egna och andras pedagogiskt reflekterande
texter

Kursens innehåll Kursen syftar till att bredda förståelsen för det pedagogiska kunskapsfältet samt den
pedagogiska yrkespraktiken. I detta läggs ett särskilt fokus på utbildningsvetenskapliga
teorier, perspektiv, forskningsresultat samt aktuell utbildningsvetenskaplig/utbildningspolitisk
debatt. I kursen genomförs ett pedagogiskt utvecklingsarbete som dokumenteras i
uppsatsform eller i reflekterande essäform. Båda arbetena skall vara baserat på litteratur,
relevanta teorier och utmaningar och relatera till pedagogisk yrkespraktik. Uppsatsen/essän
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presenteras och försvaras utifrån gällande vetenskapliga regler om hur vetenskapliga resultat
genereras, presenteras och sprids.

Undervisning Seminarier

Förkunskaper Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem.

Examinationsform Uppsats-/essäarbete samt opponent- och respondentskap.

Betyg Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Pedagogiskt utvecklingsarbete 15 hp Betyg: UG


