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Lärandemål
De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga
samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna
- på ett fördjupat sätt urskilja olika perspektiv inom utbildningsvetenskap och relatera dessas
olika utvecklingsbanor historiskt i Sverige och internationellt
- redogöra för likheter och skillnader mellan olika perspektiv och/eller inriktningar inom
utbildningsvetenskap, dvs. pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik och socialpedagogik
med särskild relevans för lärande, kommunikation (t.ex. språkande, inklusive två-/flerspråkighet)
och mångfald (t.ex. identitet)
Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att
- självständigt analysera och diskutera vetenskapliga texter inom forskningsområdet
utbildningsvetenskap
- visa god förmåga att kunna föra vetenskapligt grundad argumentation muntligt och skriftligt
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att
- utveckla fördjupad förmåga att urskilja och värdera möjligheter och begränsningar hos olika
perspektiv och/eller inriktningar inom utbildningsvetenskap med särskild relevans för
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kommunikation (t.ex. språkande, inklusive två-/flerspråkighet), lärande och mångfald (t.ex.
identitet)
- kritiskt värdera och problematisera teoretiska antagandens roll vid genomförandet av empiriska
studier när det gäller såväl vetenskaplig progression som etiska aspekter
Innehåll
• Fördjupade perspektiv på lärande, främst behavioristiskt, kognitivt, sociokulturellt och
•
•
•

•
•

fenomenografiskt perspektiv
Jämförande analyser av grundantaganden i olika perspektiv och olika teoribildningar/inriktningar
Perspektivs och teoriers/inriktningars roll vid genomförandet av empiriska studier om
lärande
Fördjupning av olika perspektiv/inriktningar inom utbildningsvetenskap med särskild
relevans för lärande, kommunikation (dvs. språkande, inklusive två-/flerspråkighet) och
mångfald (dvs. identitet)
Skriftlig argumentation
Muntlig argumentation

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, konferensdeltagande och uppgifter
som författas individuellt och behandlas i grupp. I kursen används en digital lärplattform.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning
tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.Kursen examineras genom individuella
inlämningsuppgifter och muntlig presentation.
Kursvärdering
Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens
slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt
lämnas till utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK. Kursvärderingen skall ligga till
grund för kommande kursplanering. Kursvärderingen görs på kursens digitala plattform.
Övrigt
Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.
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