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Välkommen till Masterprogram i didaktik och Introduktionskurs i 

didaktik, höstterminen 2017 

 

Du har blivit antagen till Masterprogram i didaktik som startar med kursen Introduktionskurs i 

didaktik, 7,5 hp (DIA10F). Webbregistrering sker i 10-28 augusti. Kursstarten är den 28 

augusti 2017. Efter aktivering av universitetskonto och registrering får du tillgång till aktuell 

kurssajt i Mondo. Kurssajten heter Intro i didaktik HT17. Du förväntas hålla dig uppdaterad 

på information som läggs ut där. Du kan ta del av detaljerad information om kursens upplägg 

och innehåll genom att läsa studiehandledningen som finns i Mondo, i filsamlingen, i mappen 

”Kursinformation”.  

Tisdagen den 29 augusti kl. 16.00-18.00 i sal 2511 bjuds du in till en frivillig upptakt för 

program- och kursintroduktion vid Inst. för pedagogik och didaktik på Frescativägen 54. Du 

får då möjlighet att träffa kursadministrationen och undervisande lärare inom 

masterprogrammet.  

I kursen kommer vi att behandla didaktik som vetenskapligt ämne. Vi gör jämförelser mellan 

olika discipliner och didaktiska traditioner med fokus på bl.a. relationen mellan undervisning 

och lärande, begreppsanvändning, förhållandet mellan pedagogik, didaktik och metodik samt 

distinktionen mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik. Kursdeltagarna gör litteratursökning 

inom det didaktiska forskningsfältet. Vidare belyser vi utgångspunkter för och innebörder av 

kritisk granskning av didaktisk forskning. Forskningsetiska problem/dilemman 

problematiseras också i relation till forskningsetiska regler och riktlinjer inom 

ämnesdisciplinen.  

 

Kursen har två examinationer som ska genomföras som en inspelad podd och en skriftlig 

rapport. Till grund för examinationerna ligger sammanlagt fyra skrivuppgifter som ska 

diskuteras med kurskamrater i nätseminarium vid två tillfällen. Räkna med att avsätta minst 

20 timmar per vecka för dina studier. Det är mycket vunnet om du redan nu börjar läsa den 

obligatoriska kurslitteraturen, se kurslitteraturlistan. 

 

Välkomna hälsar 
 

Eva Insulander (Kursledare och kurslärare för Introduktionskurs i didaktik)  

eva.insulander@edu.su.se 

 

Eva Svärdemo Åberg (Ansvarig för Masterprogram i Didaktik och kurslärare i 

Introduktionskurs i didaktik) 

eva.svardemo-aberg@edu.su 

 

Kursadministration  

avancerad@edu.su.se 
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