
Pedagogik 1 

Kunskap och lärande 

Pedagogik i vetenskap och vardag 

Utbildning och undervisning 

Utveckling och påverkan 

Genusvetenskap 1 

Arbete, ekonomi och politik, del A 

Arbete, ekonomi och politik, del B 

Identitet och text 1, del A 

Identitet och text 1, del B 

Introduktion 

Uppgift 

Vetenskapsteoretisk introduktion 

Pedagogik 2 

Forskningsprocessen 

Lärande i olika kontexter 

Pedagogik och teoriutveckling 

Uppsats 

Uppsatsarbete i pedagogik, fördjupningskurs 

Uppsats 

Vetenskapliga förhållningssätt i samhälls- och beteendevetenskaperna 

Examination 

Utbildningsvetenskap som kunskapsområde och forskningsfält 

Utbildningsvetenskap som forskningsfält 

Utbildningsvetenskapliga perspektiv, teorier och metoder 

Syntes 

Pedagogiskt arbete i teori och praktik 

Examination 

Barn och ungdomar som utmanar skolan 

Normalitet - avvikelse 

Konflikthantering och mobbning 

Utbildningsledarskap 

Teorier om ledarskap 

Perspektiv på skolledarskap 

Mobbning och sociala processer 

Grupp muntlig redovisning med skriftligt underlag 

Grupp muntlig redovisning med skriftligt underlag 

Grupp muntlig redovisning med skriftligt underlag 

Grupp skriftlig kursuppgift 

Individuellt skriftlig kursuppgift 

Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola 

Perspektiv på kvantitativ och kvalitativ forskning 

Insamling och analys av data samt presentation av forsknings 

Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv 

Examination 

Vetenskapsteori och forskningmetod. Kvalitativ analys 

Skriftlig gruppuppgift 

Skriftlig gruppuppgift 

Individuell skriftlig kursuppgift 

Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare 

Obligatoriskt moment (seminarium) 

Skriftlig redovisning (uppgift i vetenskapsteori) 

Skriftlig examinationsuppgifter (slutrapport) 

Uppsats, magister, pedagogiskt arbete 

Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori  
Skriftlig inlämningsuppgift   



Online tentamen   

Skriftlig inlämningsuppgift   

Sociologi GR (A), Ungdomssociologi  
Presentation   

Skriftlig inlämningsuppgift   

Online tentamen   

Skriftlig inlämningsuppgift   

Sociologi GR (A), Kommunikation, konflikt och konflikthantering  
Förhandlingar och internationella kriser   

Kriskommunikation och mellanorganisatoriska förhandlingar   

Sociologi GR (A)  
Sociologisk introduktion   

Sociologisk Metod (kvalitativ metod)   

Sociologins klassiker   

Arbete och samhälle i förändring   

Sociologi GR (B)  
Moderna klassiker   

Sociologisk metod (kvantitativ metod)   

Modernitet och samhälle i förändring  
 

Ditt barns språk 1. Språkutvecklingen mellan 0 och 2 år      

Barnet närmar sig talet      

Barnet tillägnar sig språksystemet      

Barnets språkvärld       

Ditt barns språk II - Språkutvecklingen mellan 2 och 4 år      

Att tillägna sig grammatik      

Att ordna sitt ordförråd       

Att uttala svenska       

Små barns samspel och utveckling      

Små barns samspel och utveckling      

Små barns tal och språkutveckling      

Små barns tal och språkutveckling      

  

 


