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1.  Fastställande 
Kurs inom ramen för forskarutbildningen. Kursplanen är fastställd av Pedagogiska 
institutionen 2014-02-17. 
 

2.  Mål och innehåll 
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer 
genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a 
olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra 
påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa 
värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom 
och mellan generationer, grupper och individer. 
 
I kursen ges en introduktion till hur pedagogiska praktiker kan beforskas med hjälp 
av Bernsteins teorier och begrepp.  Kursens fokus ligger på hur Bernsteins ramverk 
och begrepp kan appliceras på forskarstudenternas avhandlingsarbete. 
 

3. Förväntade studieresultat 
Efter avslutad kurs skall studenten: 
 
Kunskap och förståelse 

- kunna diskutera och problematisera hur Bernsteins ramverk och begrepp kan 
användas för att studera pedagogiska praktiker 

- redogöra för och förstå analysmetoder i relation till Bernsteins begrepps- 
apparat 

 
 
Färdighet och förmåga 

- med hjälp av verktyg hämtade ur Bernsteins begreppsapparat kunna formge 
och konkretisera olika datainsamlings- och analysmetoder 

 
  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- kritiskt värdera användandet av Bernsteins begreppsapparat i relation till det 
egna avhandlingsarbetet   
 



4.  Förkunskapskrav 
För deltagande krävs att doktoranden är antagen till forskarutbildningen. 

 

5.  Undervisningens uppläggning 
Undervisningen består av inläsning av litteratur samt seminarier där innehållet 
diskuteras och problematiseras. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd 
av informations- och kommunikationsteknik. Vissa undervisningsmoment kan vara 
obligatoriska. I kursen skall studenten producera en text som kan komma till 
användning i avhandlingsarbetet.   
 

6. Examination 
Examinationen genomförs efter avslutad kurs genom skriftlig redovisning i form av 
en text som kan ingå som en del i avhandlingen. Bedömningen sker med betygen 
godkänd eller underkänd. Kursen kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett 
omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Omprov baserad på samma kursplan som 
vid ordinarie prov garanteras två år efter det att studenten läst kursen för första 
gången. Efter två underkända examinationstillfällen för kursen har den studerande 
rätten att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.  
 

7. Tillgodoräknande 
Examinator beslutar om tillgodoräknande på momentet efter skriftlig ansökan. I 
ansökan ska anges vilken del av moment som ansökan avser. Bestyrkta kopior av 
kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, 
nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive 
litteraturförteckning för den kurs som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete 
bifogas. 
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