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Didactics I, 7.5 credits 

 

Lärandemål 

De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga

samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
 

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna.

- redogöra för olika kulturellt och historiskt framvuxna didaktiska traditioner och för skillnader

och likheter mellan dem.

- redogöra för och jämföra vetenskapsteoretiska ställningstaganden inom didaktiska

forskningstraditioner och deras betydelse för val av kunskapsobjekt och forskningsmetoder.

- redogöra för olika perspektiv på och argument för bildning.

- redogöra för olika läroplanstraditioner.
 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

- jämföra didaktiska traditioner och argumentera för en vald tradition att fördjupa sig i.

- skissa designen för en didaktisk studie och argumentera för centrala begreppsliga

ställningstaganden relaterade till forskningsmetodologiska val.
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

- jämföra och värdera två läroplansteoretiska perspektiv med avseende på deras betydelse för

didaktisk forskning.
 

Innehåll 
• Didaktikens framväxt och utveckling över tid
• Läroplansteorier
• Didaktisk teoribildning och didaktiska forskningstraditioner
• Bildning
 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
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Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning (eller motsvarande

kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
 
Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning

tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig presentation i

grupp samt aktivt deltagande i seminarium.
 

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens

slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt

lämnas till utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK. Kursvärderingen skall ligga till

grund för kommande kursplanering.
 

Övrigt

Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.
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Ett urval artiklar/kapitel i antologier tillkommer i samråd med examinator (ca 100 sidor)
 
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden.
http://pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do 
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