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1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Pedagogiska institutionen 2011-06-29. Kursen ges som specialkurs 
inom 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. 
 
Kursen som helhet behandlar olika aspekter av vetenskapen pedagogik. I kursen jämförs och 
analyseras aktuella teoretiska riktningar inom pedagogisk forskning. I kursens olika inslag 
fördjupas kunskaperna om pedagogik som vetenskap. Disciplinens utveckling presenteras och 
problematiseras med exemplifieringar från olika nutida forskare inom pedagogikens område. 
I kursen ingår att producera en text där den studerande kritiskt värderar olika ansatsers 
möjligheter och begränsningar, både generellt och i förhållande till det egna 
avhandlingsarbetet.  
 

3. Förväntade studieresultat 

Efter avslutad kurs skall studenten: 
- visa ett fördjupat kunnande om och förståelse för pedagogik som vetenskap 
- visa förtrogenhet med pedagogikens utveckling och aktuell forskning inom 

ämnesområdet 
- visa förtrogenhet med olika vetenskapliga ansatser för att studera pedagogiska 

praktiker 
 

4. Förkunskapskrav 

För deltagande i kursen krävs att den studerande är antagen till forskarutbildningen i 
pedagogik. 
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5. Undervisningens uppläggning 

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, en serie seminarier, med därtill 
hörande gruppdiskussioner. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och 
kommunikationsteknik. Undervisningsinslagen är obligatoriska. I kursen skall den 
forskarstuderande självständigt genomföra uppgifter och rapportera dessa. 

 

6. Examination 

Studenten examineras skriftligt i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en 
tvågradig betygsskala, 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 eller del av kursen har den studerande rätten 
att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 

 

7. Tillgodoräknande 

Kursen tillgodoräknas i normalfallet inte. Examinator kan dock i samråd med handledare 
besluta om att del eller delar av kursen får tillgodoräknas. Studenten ska i sådana fall skriftligt 
ansöka därom. Skriftligt underlag för beslutet i form av bestyrkta kopior av kursbevis eller 
dylikt samt litteraturförteckning över de kurser som avses skall bifogas ansökan. 

 

8.  Kurslitteratur 
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Education Policy (24):2, 195-209. 
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Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larsson, L. red. (2009). Pedagogik – som 
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Wright, J. (2004). Poststructuralist methodologies: the body, schooling and health, in J. 

Evans, B. Davies & J. Wright (eds) Body Knowledge and Control. Studies in the 
Sociology of Education and Physical Culture. London: Routledge, pp. 19-32.  

 
Wright, J. (2006). Postmodern, poststructural and postcolonial research in physical education, 

in D. Kirk, D. Macdonald & M. O’Sullivan (eds) Handbook of Physical Education, 
London: Sage. 

  
Wright, J. (2008). Reframing quality and impact: the place of theory in education research: 

Australian Educational Researcher, 35, 1: 1-16.  
 

Referenslitteratur 
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2-3 texter inför respektive seminarium väljs i samråd med kursansvarig lärare. 
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