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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng
samt Engelska 6 eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
GE01

Benämning
Globalisering och utbildning

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar centrala utbildningspolitiska aspekter på utbildning i nationella, transnationella och globala
kontexter. Vidare undersöks teorier om utbildningens roll för kosmopolitiskt medborgarskap i relation till
samtida och historiska exempel.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten:
- kunna redogöra för och kritiskt granska centrala utbildningspolitiska aspekter på utbildning i nationella,
transnationella och globala kontexter,
- kunna kritiska granska utbildning utifrån teorier om kosmopolitiskt medborgarskap i relation till samtida och
historiska exempel.
Undervisning

Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och
grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. För den obligatoriska undervisningen krävs en
närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver
kompenseras med extra kursuppgifter.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig examination.
Utöver det krävs deltagande i minst 80 % av kursens obligatoriska undervisningstillfällen. Studenter som har
mer frånvaro än 40 % av den obligatoriska undervisningen måste gå om kursen. För detaljerad information, se
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studiehandledning för kursen.
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
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
F och Fx är underkända betyg. För betyget F gäller omprov. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt
betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Efter att examinator meddelat
kompletteringsbehov ska studenten lämna in komplettering inom två veckor. Om komplettering inte lämnas in
inom angiven tid ska studenten omexamineras.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få
en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talat mot det. Framställan ska göras till
institutionsstyrelse/prefekt.
Övergångsbestämmelser

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

Kursen ges på engelska.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart och görs tillgänglig på kursens hemsida:
www.edu.su.se
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