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Kursbeskrivning Didaktisk orienteringskurs, 5 hp
Dnr

2019/458-4.1.2.1

Kursens benämning

Didaktisk orienteringskurs

Engelsk benämning
Ämne

Pedagogik

Högskolepoäng/
ECTS-poäng

5 hp

Beslutande organ

Fakulteten för samhällsvetenskap

Beslutsdatum

2019-02-20

Kursbeskrivningens
giltighet

Från och med vårterminen 2019.

Kursens inplacering i Kursen ingår som en valbar kurs för forskarstuderande
med didaktisk inriktning.
utbildningssystemet
Nivå

Forskarnivå

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen
till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsspråk

Svenska

Syfte och mål

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskap om
didaktisk forskning. Centrala teoretiska utgångspunkter,
metodologiska överväganden och aktuella
forskningsprojekt inom Linnéuniversitetets didaktiska
forskningsmiljöer med inriktning mot skola och lärande
behandlas.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna redogöra för
och visa förmåga att självständigt reflektera över de olika
teoretiska utgångspunkter, metodologiska överväganden
och forskningsområden som behandlas under kursen.

Innehåll

Kursen behandlar forskningsverksamhet inom skilda
didaktiska traditioner som finns företrädda inom
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forskningsplattformen ”Research and postgraduate studies
in didactics” (RAPS)
Undervisningsformer Undervisningen i kursen består av seminariepresentationer
med anknytande artiklar. Seminarierna arrangeras av olika
forskningsmiljöer med inriktning mot skola och lärande
vid Linnéuniversitetet.
Examinationsformer

Den forskarstuderande examineras genom aktivt
deltagande vid minst fyra seminarier samt genom att efter
kursen skriva ett paper där centrala teoribildningar och
aktuell forskning inom området didaktik analyseras och
problematiseras.

Betygsättning

För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i minst fyra
seminarier samt godkänd skriftlig examinationsuppgift.

Kursbevis

Kurspoäng rapporteras in i Ladok för forskarstuderande
som genomgått kursen med godkänt resultat.

Kursvärdering

Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering.
Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på
institutionen. Resultatet återkopplas till de
forskarstuderande samt presenteras tillsammans med
eventuellt vidtagna åtgärder vid ny kursomgång.

Överlappning
Övrigt

Ansvarig institution är Institutionen för pedagogik och
lärande

Kurslitteratur och
övriga läromedel

I anslutning till respektive seminarium tillhandahåller
ansvarig forskningsmiljö vetenskapliga artiklar av relevans
för seminariet, sammantaget minst åtta artiklar eller
motsvarande texter.
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