Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7.5 hp (20200317)
Didactics and educational theory as a field of research, 7.5 credits

Syfte
Kursen syftar till att de studerande förvärvar fördjupade kunskaper i didaktik som
kunskapsområde och forskningsfält, dess framväxt och relation till allmän didaktik,
ämnesteori och ämnesdidaktik. Kursdeltagarna ges också möjligheten till att fördjupa sina
kunskaper i den didaktiska forskningen med relevans för det egna ämnet eller
ämnesområdet.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:
-

Visa kunskaper om det didaktiska kunskapsområdet och forskningsfältet – nationellt
och internationellt
Identifiera och problematisera forskning med didaktisk relevans inom det egna ämnet
eller ämnesområdet
Självständigt förankra det planerade avhandlingsarbetet till det didaktiska
forskningsfältet

Innehåll
- didaktik som kunskapsområde - och forskningsfält
- allmän didaktik, ämnesteori och ämnesdidaktik
- utbildningsfilosofi och utbildningspolitik
Undervisning
Föreläsningar och seminarier
Särskild behörighet
Antagen till forskarutbildningen med relevant huvudområde
Examination
INL1, 5 högskolepoäng. Betyg Godkänd (G)
SEM1, 2.5 högskolepoäng. Betyg Godkänd (G)
Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola
Betyg
Godkänd (G)
Beräknad arbetsinsats
1,5 högskolepoäng (hp) på helfart motsvarar ca 40 timmar per vecka. För den enskilde kan
dock arbetsinsatsen, d v s antalet timmar per vecka, variera beroende på förkunskaper eller
andra omständigheter
Övriga föreskrifter
Se studiehandledning
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Examination
Examinator för kursen är Anna Ehrlin. Rättande lärare för inlämningsuppgifter är
kursansvarig och undervisande lärare.
Kursens examineras genom två moment:
SEM1 som inkluderar att läsa angiven kurslitteratur inför kursens
undervisningstillfällen/seminarium, närvara och aktivt delta under minst 2 av kursens 3
första undervisningstillfällen/seminarium (tillfälle 1-3) samt närvara och presentera vid
tillfälle 4 där deltagarna gör individuella presentationer (ca. 10-15 minuter) av genomförd
granskning och analys av vald avhandlingsstudie inom det didaktiska fältet. Läsanvisningar
inför aktuellt undervisningstillfälle/seminarium se schema och läsanvisningar ovan.
INL1 som består av en individuell och skriftlig inlämningsuppgift där deltagaren ska skriva
en PM om ca. 5-6 sidor utifrån eget valt problemområde där problemet beskrivs i relation till
den egna avhandlingens eller uppsatsens kunskapsobjekt eller kunskapsområde och kursens
litteratur.
Måluppfyllelse
Kursen Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7.5hp inbegriper
examensordningens examenskrav och krav på måluppfyllelse, bilaga 2, HF.
Kunskap och förståelse
- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet
Färdighet och förmåga
- visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.
Undervisning
Kursen syftar till att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om didaktik som
kunskapsområde och forskningsfält kommer bidraget till denna kunskap att genereras av
kurslitteratur, undervisande lärare och deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter av
didaktik. Undervisningen bygger på seminarietraditionen, dvs. en blandning av
föreläsningar, diskussioner i mindre grupper och i större grupper.
Anmälan
Anmälan görs till kursansvarig: Anna Ehrlin via e-post senast två veckor före kursstart
anna.ehrlin@mdh.se
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