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Avancerad nivå, P7002P
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Avancerad nivå A1N U G VG Utbildningsvetenskap 

teoretiska ämnen
Utbildningsvetenskap 
teoretiska ämnen

Behörighet
90 hp inom det utbildningsvetenskap ämnesområdet

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Eva Alerby

Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

problematisera nationella och globala utbildningspolitiska förändringar

utreda vilka grundläggande värden och syn på lärande som ligger bakom olika traditioner inom utbildningspolitiska 
inriktningar

analysera vilka konsekvenser utbildningspolitiska förändringar får för lärande och undervisning

formulera och problematisera sitt eget pedagogiska förhållningssätt i relation till utbildningspolitiska förändringar
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Kursinnehåll
Inom ramen för kursen ska studenten kritiskt belysa och granska utbildningspolitiska frågeställningar, utifrån aktuell 
forskning, teoribildning och aktuella styr- och policydokument.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Litteraturstudier , föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen enskilt såväl som i grupp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig rapport, där studenten presenterar och problematiserar sitt eget 
pedagogiska förhållningssätt utifrån nationell och global utbildningspolitik, samt genom muntliga redovisningar.

Övrigt
För studerande som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare högst fyra provtillfällen.

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Hargreaves, A. & Shirley, D. (2010) Den fjärde vägen. En inspirerande framtid för utbildningsförändring. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Kroksmark, T. (2011) Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Mer litteratur tillkommer, senast tre veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
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Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Muntliga redovisningar 2 U G#

0002 Skriftlig individuell rapport 5,5 U G#

Revidering fastställd
av Prefekten vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-08

Kursplanen fastställd
av Prefekten vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-08
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