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Beslut och riktlinjer 
Kursplan för kurs på forskarnivå omfattande 15 högskolepoäng. Kursplanen är fastställd av 
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 2010-06-02.  
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  
Antagen till forskarutbildningen i pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik eller motsvarande vid 
universitet eller högskola. 
 
Kursens innehåll 
Kursen behandlar grundläggande pragmatiska perspektiv på lärande, särskilt John Deweys 
och den sene Ludwig Wittgensteins diskussioner av kunskap och lärande. Kursen omfattar 
också pragmatiskt orienterade metoder för att analysera lärande och undervisning särskilt med 
avseende på innehållet. 
 
Förväntade studieresultat 
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 
 

• använda ett urval pragmatiska och närliggande perspektiv för att kritiskt analysera 
forskningsresultat inom området lärande och undervisning  

• relatera pragmatismen till kognitivt, estetiskt och moraliskt lärande 
• beskriva skillnader och likheter mellan pragmatismen och andra perspektiv på lärande 
• behandla egna frågeställningar med pragmatiskt orienterade metoder för att analysera 

lärande 
 
Undervisning 
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, gruppövningar. Deltagande i 
litteraturseminarier och gruppövningar är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan 
examinator efter samråd med vederbörande lärare medge studenten befrielse från 
skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. 
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Kunskapskontroll och examination 
a. Kursen examineras genom 

• skriftliga rapporter 
• muntliga presentationer 

 
b. Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänd och Underkänd. 
c. Studerande som underkänts i ordinarie examination har rätt att genomgå minst fyra 
ytterligare examinationer så länge kursen ges. Med examination jämställs också andra 
obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på examination får inte genomgå förnyat 
prov för högre betyg. Studerande som underkänts på examination två gånger har rätt att 
begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras 
till institutionsstyrelsen. 
 
Övergångsbestämmelser 
Då kursplanen upphört att gälla har den studerande rätt att genomgå examination, dock högst 
tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Studerande kan 
begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att kursplanen upphört 
att gälla, dock högst tre gånger. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. 
 
Övrigt 
Kursen ges i samarbete med Uppsala universitet. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur beslutas av institutionsstyrelsen och redovisas därefter i bilaga till kursplanen. 
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Bilaga  
 

Kurslitteratur 
Biesta, G.J.J. & Burbules, N.C. Pragmatism and Educational Research. Rowman & 

Littlefield Publishers, Lanham, Maryland.125 s. 
Dewey, J. (1995) Experience and nature. Dover, New York. 443 s. 
Dewey, J. (2005) Människans natur och handlingsliv. Inledning till en socialpsykologi. 

Daidalos, Göteborg. 278 s. 
Dewey, J. (1997). Experience and education. Touchstone, Simon and Schuster, New York, 

New York. 91 s. 
James, W. (2003) Pragmatism. Daidalos, Göteborg. 165 s. 
Stenlund, S. (2000) Filosofiska uppsatser. Norma, Skellefteå. 269 s. 
Wickman, P.-O. (2006). Aesthetic experience in science education: learning and meaning-

making as situated talk and action. Lawrence Earlbaum Associates, Mahwah, NJ. 185 s. 
Wittgenstein, L. (1992) Filosofiska undersökningar. Thales, Stockholm. 278 s. 
Wittgenstein, L. (1992) Om visshet. Thales, Stockholm. 103 s. 
Östman, L. (red.) (2003) Erfarenhet och situation i handling – en rapport från projektet 

Lärande i naturvetenskap och teknik. Pedagogisk forskning i Uppsala 147, Uppsala 
Universitet, Uppsala. 131 s. 

 
Dessutom tillkommer artiklar som berör användningar av pragmatiska perspektiv inom 
utbildningsvetenskap. 
 
Frivillig läsning: 
Martin, J. (2002) The Education of John Dewey: A Biography. Columbia University Press, 

New York, New York. 562 s. 
Monk, R. (1994) Ludwig Wittgenstein: geniets plikt. Daidalos, Göteborg. 544 s. 
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