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Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- redogöra för det utbildningsvetenskapliga forskningsfältets uppkomst och utveckling
- lokalisera centrala begrepp och teorier inom den utbildningsvetenskapliga
forskningstraditionen
- diskutera socialisation, undervisning och lärande i relation till samhälleliga normer och
värden gällande kunskap, bildning och samhällelig reproduktion
 
Färdighet och förmåga:
- identifiera utbildningsvetenskapliga begrepp och förklaringsmodeller samt exemplifiera hur
dessa kan användas för att förstå utbildningsprocesser
- diskutera, exemplifiera och problematisera hur centrala utbildningsvetenskapliga texter
definierar individ, kunskap, innehåll, normer, lärande och lärarprofession
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- redogöra för och problematisera övergripande diskussioner och centrala teman inom
utbildningsvetenskap utifrån historiska och nutida samt nationella och internationella
perspektiv
- värdera sin egen professionella roll i relation till teori och forskningsresultat och ta det som
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avstamp för egen fortsatt professionell utveckling
 

Kursens innehåll I kursen behandlas klassiska och nutida utbildningsvetenskapliga teorier, perspektiv och
forskningsresultat liksom aktuell utbildningsvetenskaplig forskning. Nationella och
internationella perspektiv anläggs. I kursen diskuteras även frågor kring vetenskapens
möjligheter, begränsningar och utmaningar, dess roll i samhället och för skola och utbildning
samt hur olika aktörer tillämpar och åberopar forskning. 

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180
hp, eller en kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom pedagogik, didaktik
eller ämne som kan bedömas som varande likvärdigt.

Examinationsform Muntlig och skriftlig examination.

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Utbildningsvetenskap som historiskt
forskningsfält

7,5 hp Betyg: UV

0020   Utbildningsvetenskap som nutida forskningsfält 7,5 hp Betyg: UV


