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Fostran som teori och pedagogisk praktik 

Fostering as theory and educational practice 
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1. Fastställande 
Kursplanen är fastställd av Pedagogiska institutionen 2014-08-19. Kursplanen gäller från och 

med höstterminen 2014. Kursen utgör en av de fristående kurserna i forskarutbildningen för 

doktorsexamen och licentiatexamen i pedagogik. 

2. 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 bland annat 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 behandlas olika aspekter av fostransbegreppet; dess begreppsliga innebörder och 

förändringar över tid samt koppling till platsspecifika och samhälleliga sammanhang. Kursen 

innehåller frågor om begreppsval, metodval, empiri samt analys och tolkning, I kursen ingår 

vidare att tillämpa de vunna kunskaperna i en forskningsuppgift där fostransbegreppet 

används för att skriva ett paper ämnat för en fiktiv konferens om fostran.  

3. Förväntade studieresultat 
Efter avslutad kurs skall den forskarstuderande kunna: 

 

Kunskap och förståelse 

- identifiera och formulera forskningsproblem med inriktning mot fostran inom 

pedagogiska praktiker, institutioner och samhällen, samt  

- visa förtrogenhet med fostransbegreppets konstruktion och kritiskt kunna analysera dess 

kunskapskonsekvenser  

 

Färdighet och förmåga 

- utifrån det aktuella kunskapsläget kritiskt granska fostransstudiers relevans för 

pedagogiska praktiker, institutioner och samhällen 

- relatera det egna doktorandprojektet till tänkbara begreppsval, fostransprocesser och 

pedagogiska praktiker  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- problematisera och bedöma fostransbegreppets värde för förståelse av pedagogiska 

praktiker, institutioner och samhälleligt medborgarskap samt kritiskt granska studiernas 

generaliserbarhet 
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- bedöma och värdera fostransbegreppets etiska och moraliska implikationer  

4. Förkunskapskrav 
För deltagande i kursen krävs att den studerande är antagen till forskarutbildningen i 

pedagogik. Intresserade som är behöriga att antas till forskarutbildningen ges möjlighet att 

delta i mån av plats. 

5. Undervisningens uppläggning 
Undervisningen bygger i hög grad på den forskarstuderandes aktiva deltagande och bedrivs i 

form av föreläsningar, seminarier och handledning. Kritisk granskning av kurslitteraturen 

utgör en central del av kunskapsprocessen. I kursen ingår att genomföra en kvalificerad 

forskningsuppgift som rapporteras muntligt och skriftligt. Hela eller delar av undervisningen 

kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Vissa undervisningsmoment 

kan vara obligatoriska. 

6. Examination 
Den forskarstuderande examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker fortlöpande 

och i slutet av kursen. Prestationen bedöms i en tvågradig betygskala, Godkänd eller 

Underkänd. Kursen kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära 

anslutning därtill. Omprov baserad på samma kursplan som ordinarie prov garanteras två år 

efter att studenten läst kursen för första gången. Efter två underkända examinationstillfällen 

för kursen har den forskarstuderande 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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