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Kursplan  
för kurs i forskarutbildning 

 

Kursens benämning: Pedagogik och lärprocesser i det civila samhället och Folkbildningen  

 

Engelsk benämning: Pedagogy and Learning Processes in Civil Society and Folkbildning 

 

Högskolepoäng: 7,5 hp 

 

Gäller från: VT 2019 

 

Institution: Institutionen för pedagogik och didaktik 

 

Ämne: Pedagogik 

 

Beslut: Kursplan är fastställd av prefekt vid Institutionen för didaktik och pedagogik. 

 

Förkunskapsnivå: Antagen till forskarutbildning 

 

Kursens innehåll 

Kursen ger fördjupade kunskaper om lärandeprocesser utanför formella utbildnings-

institutioner med fokus på kollektiva sammanslutningar inom det civila samhällets domän. 

Några av frågeställningarna som kommer att belysas är: Vilket slags lärande sker i olika 

organisationer? Vad är dess syfte? Hur organiseras och styrs lärandet i en ideell organisation 

och vilken är de lärandes roll i det? Vad kännetecknar det civila samhällets pedagogiska 

filosofi och förhållningssättet i perspektivet av livslångt lärande? Det civila samhället som en 

arena för lärande studeras mot bakgrund av aktuella samhällsförändringar såväl internationellt 

som nationellt. Särskilt uppmärksammas föreningslivet och sociala rörelser i Sverige med 

tonvikt på folkbildningens organisationer, vilka spelar en central roll för lärandet som äger 

rum inom det civila samhället. Historiskt sett sammanflätas folkbildningens och det civila 

samhällets utveckling i Sverige genom en säregen samarbetsmodell som vuxit fram ur en 

gemensam syn på bildningens betydelse för individuell och socialt framåtskridande. 

Kursen fokuserar en rad centrala begrepp och frågeställningar som deltagarna undersöker 

kritiskt, t.ex., livslångt lärande, folkbildningsmässigt lärande, kollektivt lärande, bildning och 

lärande. Följande teman ingår i kursen: 
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- Det civila samhället utveckling i ett historiskt och nutida perspektiv 

- Lärande: icke-formellt, livslångt, kollektivt, folkbildningsmässigt 

- Pedagogik och didaktik i och för det civila samhället i spänningen mellan stabilitet och 

förändring (medborgarbildning, frihet och demokrati) 

- Pedagogiskt ledarskap för det civila samhället 

 

Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna 

- Visa förmåga att sätta förekommande och planerade lärandeprocesser inom 

föreningslivet i ett vidare samhällsperspektiv  

- Visa fördjupat kunskaper och systematisk förståelse av föreningslivets/det civila 

samhällets betydelse för medborgarbildning och livslångt lärande 

- Visa förtrogenhet med olika forskningsansatser i studier om det civila samhället och   

folkbildningen   

- visa förmåga att självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet söka 

information, samt kritiskt bearbeta och i olika former presentera den utifrån 

frågeställningar som kursen aktualiserar 

- göra bedömningar med utgångspunkt i kursens litteratur kring forskningsansatsers 

möjligheter och begränsningar i studier om föreningslivets lärandepotential och 

betydelse för individ och samhälle 

 

Arbetsformer 

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och självstudier. Seminarierna 

är tematiska och deras konkreta innehåll planeras av deltagarna. Seminarierna är 

deltagarstyrda, utgår från dels kurslitteraturen dels annan valfri litteratur med anknytning till 

innehållet i respektive seminarietema. En eller fler kursdeltagare ansvarar för upplägget av 

varje seminarium i samarbete med de undervisande lärarna. Detaljerad information om 

kursens uppläggning tas upp i separat studiehandledning. 

Kursen struktureras kring fem heldagssammankomster (10:00-15:00) och ges på halvfart, 

vilket innebär ett kurstillfälle ca var tredje vecka. På seminarierna kan förekomma medverkan 

av en särskilt inbjuden gästföreläsare/gästlärare med expertis på det behandlade temat.  

Kommunikationen på kursen sker på svenska och engelska.  

 

Kunskapskontroll och examination 

Kursen kräver normalt fysisk närvaro på sammankomsterna och examineras dels löpande 

under seminarierna, där olika teman introduceras av de vid varje tillfälle ansvariga deltagarna 
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och kursens litteratur diskuteras, dels genom ett självständigt arbete individuellt eller i par 

som redovisas vid kursens avslutande sammankomst. Nämnda arbete utgör en undersökning 

relaterad till kursens innehållsliga kärna och redovisas både muntligt och skriftligt i form av 

en vetenskaplig artikel.  

Deltagande och presentationer vid seminarierna samt den avslutande inlämningsuppgiften 

examineras med betygen G(odkänd) eller U(nderkänd).  

Mer ingående information om examinationsunderlaget och betygskriterierna presenteras i 

kursens studiehandledning. 

 

Begränsningar 

Max antal deltagare är 12 och doktorander vid Institutionen för pedagogik och didaktik har 

företräde. 

Övrigt 

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har doktoranden rätt att en 

gång per termin under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan. 

 

Litteratur (obligatorisk): 

Litteraturen som förekommer på kursen består av dels obligatoriska dels valfria texter. Listan på de 

senare kan komma att utökas under kursens gång och genom kursdeltagarnas önskemål och förslag. 
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