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Didactics II, 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 visa fördjupad insikt inom ett ämnesdidaktiskt

fält avseende

 

- vilka kunskapsobjekt som setts som centrala under 2000-talet.

- Vilka konkurrerande vetenskapsteoretiska och metodologiska ställningstaganden som är

aktuella inom fältet.

- vilka slags resultat som har genererats utifrån vetenskapsteoretiska och metodologiska

ställningstaganden.
 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

 

- jämföra några ämnesdidaktiska traditioner avseende vetenskapsteoretiska och metodiska

ställningstaganden och redogöra för centrala skillnader och likheter mellan dem.

- använda universitetsbibliotekens databaser för att söka, bedöma och välja exempel på

internationell och nationellt publicerade sakkunniggranskade artiklar som kan bidra till att

belysa valda ämnesdidaktiska traditioner.
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

 

- kritiskt granska didaktiska och ämnesdidaktiska studier i relation till vetenskapsteoretiska

utgångspunkter och metodiska val och dra slutsatser om studiernas bidrag till utvecklingen av

vald ämnesdidaktik som forskningsfält i Sverige och internationellt.
 

Innehåll 
• ämnesdidaktiska teorier om kunskap, undervisning, lärande och bedömning och deras bidrag
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till valt forskningsfält
• läroplansteoretiska traditioner av betydelse för utvecklingen inom forskningsfältet
• metodologiska val i förhållande till kunskapsobjekt
 

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.
 

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

inlämningsuppgifter, muntlig presentation i grupp samt konstruktivt 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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Utöver detta väljer kursdeltagarna litteratur för specialisering inom ett ämnesdidaktiskt fält: en
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ämnesdidaktisk avhandling och två peer-review granskade artiklar.
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden–
Högskolan för lärande och kommunikation, finns på PingPong.
 
Sök- och skrivhjälp (u.å.). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Jönköping
University http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html
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