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Av kursmålen nedan svarar alla deltagare att de nåddes. 

• redogöra för och förhålla sig kritisk till olika sociologiska perspektiv utifrån vilka man kan 

  analysera utbildning i samhället 

• redogöra för och förhålla sig kritisk till olika psykologiska perspektiv utifrån vilka man kan 

  förstå individen i ett utbildningssammanhang 

• analysera undervisning utifrån ett interaktionsperspektiv i relation till undervisningens  

   utvärdering, organisation, form, strategi och metod 

• identifiera och förklara institutionella förändringar inom utbildningsområdet relaterat till 

  familj, socialgrupp, kön, etnicitet och generation 

• förklara och kontrastera några olika utvecklings-/forskningsansatser vilka kan användas i 

   klassrumsforskning 

• förklara och kontrastera de relationer som klassrumsutvecklare/forskare kan ha till sitt 

   forsknings- och utvecklingsobjekt utifrån en vetenskapsteoretisk diskussion 

• redovisa och försvara självständiga och kritiska bedömningar gällande området organisation 
och interaktion genom data inhämtad, analyserad och rapporterad från utbildningsverksamhet 
vilken visas i den studerandes individuella rapportskrivning 

MHO kommentar: detta innebär en förbättring från föregående år då delmål om olika 
psykologiska perspektiv inte uppfylldes. Förstärkning angående ”utvecklings- 
forskningsansatser har fallit väl ut. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel utvärderades positivt av alla deltagare. Särskilt nämns 
bredd och variation. En del litteratur bedömdes vara svår men just därför nyttig och 
utvecklande. 
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(utdrag, ca 120 s) 

Gytz Olesen, Søren & Møller Pedersen, Peter (red.) (2004). Pedagogik i ett sociologiskt 
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http://www.skolverket.se/publikationer?id=2816 (102 s) 
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research and everyday discourse on human thinking. In Studies in Philosophy and Education, 
vol. 21 (pp. 389-405, 17 s) 
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MHO kommentar: Utöver ovan har enskilda lärare kunnat komplettera med enstaka texter. 
Även denna omgång bekräftas att det är en kurs där man läser mycket. 

Övriga synpunkter: Intressant, utvecklande, lärorikt. Tydlig och klar kurshandbok. Bra 
upplägg med seminarier och uppgifter till dessa. Bredd och olika perspektiv har givit nya 
insikter och upplevelser av att vara nöjd. 

MHO kommentar: Deltagarna representerar ett utbildningsspann från förskolan till 
gymnasiet. Under terminen har inga avhopp skett. Detta sammantaget har varit mycket 
positivt inte minst för diskussionerna. Min bedömning är att individuella deltagare har 
utvecklats både mot ökad professionalism i sina pedagogroller men också i sin förmåga att 
tänka och uttrycka sig mer vetenskapligt. Min bedömning är att de kommer att skriva 
värdefulla magisteruppsatser. Farhågan är att de sedan släpper taget och inte fullgör 
Masterprogrammet vilket muntligt har yttrats med koppling till att arbetsgivaren inte ger 
tillräcklig nedsättning i tjänst. Privata skäl anges i ett fall. Högskolan har med andra ord 
anledning att ånyo involvera skolledarna för att synliggöra fördelarna med att personal 
kompetensutvecklas till en högre nivå vilket ger spridningseffekter till all personal. 

 

 

 


