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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till VAL projektet.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Utbildning, pedagogik och samhälle i går, idag, i morgon

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen introducerar olika teoretiska perspektiv på skola, utbildning och pedagogik med avseende på
läraruppdragets villkor. Olika pedagogiska tanketraditioner och utbildningsfilosofiska frågeställningar
presenteras. Dessa frågeställningar studeras i faktiska undervisningsprocesser och i relation till formella
styrdokument så som läroplanen. Kursen lyfter vidare fram några av de faktorer som möjliggör och begränsar
handlingsutrymmet i skolverksamheten, en diskussion som förs i relation till den svenska skolan och lärarens
vardag.
Centrala områden är:
- Utbildningshistoria med speciellt fokus på lärarprofessionen
- Utbildningssociologi och skolans styrning
- Pedagogisk filosofi för en demokratisk skola
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för lärarens arbete samt skolans ledning och styrning i historiska och samtida perspektiv,
- analysera relationerna mellan kunskap, makt och utbildning,
- diskutera sambanden mellan övergripande samhälleliga mål för skolan och vardagens pedagogiska
praktiker,
- granska och diskutera utbildningspolitiska och samhällsvetenskapliga texter.
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Undervisning

Arbetsformerna utgörs av inspelade föreläsningar samt obligatoriska seminarier och aktivt deltagande i
gruppdiskussioner. För att få godkänt på kursen krävs närvaro vid minst två tredjedelar av kursens seminarier,
frånvaro kan kompenseras enligt instruktioner i studiehandledningen. I kursen ingår en obligatorisk
individuell fältstudie som diskuteras muntligt i mindre grupper och lämnas in skriftligt.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen som bedöms
med sjugradig betygsskala samt fältuppgift som bedöms med betygen godkänd (G) underkänd (U). Betyg på
kursen baseras på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften samt fullgjord och godkänd fältuppgift
enligt kursens studiehandledning.
Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala:
Godkända betyg (i fallande ordning)
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen. Meddelade betygskriterier är bindande.
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E samt fullgjord och godkänd fältuppgift.
Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en
vecka efter det att kompletteringsbehovet meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, ska
studenten omexamineras.
Slutbetyg på hela kursen ges först efter att samtliga obligatoriska delar är redovisade.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
Studerande som fått lägst betyget E eller G får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett
examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx, F eller U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen eller prefekt.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs,
vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen är en uppdragsutbildning och ingår i VAL projektet.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två
månader före kursstart.
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