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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2021-02-16 och gäller från
höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Svenska med didaktisk inriktning 90hp. Motsvarandebedömning kan göras. 

Lärandemål
Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig vidgade och fördjupade
kunskaper om teorier och metoder inom litteratur- och språkvetenskap, samt sätta dessa i
relation till ett professionssammanhang. Dessutom syftar kursen till att fördjupa studentens
förmåga att analysera och kritiskt granska forskning inom nämnda områden. I kursen
genomför studenten en vetenskaplig undersökning i form av ett självständigt arbete.

Delkurs 1: Ämnesteoretisk fördjupning 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. Självständigt analysera litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig forskning med



användning av såväl kvantitativa och kvalitativa analysmetoder och relatera denna till
lärarprofessionen,
2.sammanfatta och analysera forskningsläget inom ett avgränsat område,
3 kritiskt granska ämnesteoretiska teorier och metoder i relation till lärarprofessionen samt
4.analysera och kritiskt granska genretypiska drag i vetenskapliga arbeten inom språk- och
litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik.

Delkurs 2: Självständigt arbete, 15 hp.
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. självständigt finna och i samråd med handledare formulera och avgränsa ett
ämnesteoretiskt problemområde med didaktisk relevans, samt välja en adekvat metod för
den vetenskapliga undersökningen i det planerade självständiga arbetet,
2. tillämpa kunskaper och färdigheter i informationssökning, materialinsamling och formalia,
3. genomföra en vetenskaplig undersökning i form av ett självständigt arbete,
4. presentera det självständiga arbetet och dess resultat i form av en välstrukturerad och
språkligt adekvat uppsats som visar prov på analytisk förmåga och kritisk reflektion samt
5. granska och värdera andras självständiga arbeten, samt försvara det egna självständiga
arbetet och argumentera för dess didaktiska relevans.

Innehåll
Delkurs 1: Ämnesteoretisk fördjupning, 7, 5 hp.
I delkursen fokuseras på kritisk granskning av teori och metod i aktuella vetenskapliga
arbeten inom litteratur- och språkvetenskap samt ämnenas didaktik. I kursen belyses och
problematiseras tillämpad ämnesteoretisk forskning i relation till ämnenas didaktik, och den
studerande fördjupar sina kunskaper inom teori, metod och vetenskapligt skrivande, som en
förberedelse för det självständiga arbete som författas under delkurs 2.

Delkurs 2: Självständigt arbete, 15 hp.
Under delkursen författar den studerande ett självständigt ämnesteoretiskt arbete med
didaktisk relevans, samt opponerar på en annan students arbete. Undervisningen sker i form
av handledning, enskilt och i grupp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
För samtliga skriftliga examinationsuppgifter gäller att studenten ska tillämpa
grundläggande normer för språkriktighet och använda ett för sammanhanget adekvat
språkbruk. För samtliga muntliga examinationsuppgifter gäller att studenten ska använda ett
kommunikativt, klart och för sammanhanget adekvat språkbruk.

Delkurs 1:
Lärandemål 1 och 4 examineras genom muntlig, individuell seminarieredovisning samt
skriftlig individuell uppgift.
Lärandemål 2 och 3 examineras i form av en individuell hemtentamen.

Delkurs 2:
Lärandemål 1-4 examineras genom författande av eget självständigt arbete,
Lärandemål 5 examineras genom seminariebehandling av eget och andras självständiga
arbeten.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.



Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller
Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår i ämneslärarprogrammet.


