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   2018-11-28 

Välkommen till distanskursen Kritiska Studier av Kunskaper om 

Didaktiska Fenomen DIA31F! 

Kursstart är måndagen 21/1 och då förväntas du påbörja förberedelserna till det första 

nätseminariet. Vi lärare bjuder in till en gemensam (frivillig) kursintroduktion tisdagen 

den 22/1 kl. 16.00-18.00 i sal 2527, Inst. för pedagogik och didaktik på Frescativägen 54. 

I kursen arbetar du med utgångspunkt i sociala teorier med särskild betoning på 

socialkonstruktionism inom aktuell forskning i "education". Fokus ligger på kritiska 

perspektiv på hur vanliga utbildningsvetenskapliga fenomen perspektiveras och presenteras 

teoretiskt och metodologiskt i respektive studie: Vad innebär "lärande" eller 

”subjektskapande" i respektive studie? Under kursen diskuteras de konsekvenser dessa val får 

för den kunskap och det förklaringsvärde som olika studier har för didaktik/pedagogik som 

fält respektive vetenskap. I fokus står frågor om reflexivitet, kritiskt tänkande och social 

konstruktion inom pedagogik. Utöver det diskuteras metodisk och teoretisk koherens gällande 

studier om didaktiska fenomen och de etiska och samhälleliga implikationerna av olika 

teoretiska och metodologiska ansatser inom det internationella forskningsfältet ”education”. 

På webbplattformen Mondo https://mondo.su.se/portal hittar du många resurser i form av 

dokument och länkar. Vi använder redskapet Adobe connect som du kommer till via en länk i 

Mondo för kursens nätseminarier. I övrigt studerar du på egen tid som passar just dig. Kursen 

ges på halvfart vilket motsvarar ca 20 timmars studier per vecka. Du behöver läsa 

kurslitteratur kontinuerligt vecka för vecka för att kunna skriva svar på skrivuppgifter som 

sedan ligger till grund för nätseminarierna. Under kursen får du också skriftlig feedback på 

dina skrivuppgifter av lärarna. I Studiehandledningen hittar du schemat och information om 

skrivuppgifterna och examinationsuppgiften, samt information om det PM som du ska skriva 

om din examinationsuppgift. Mondosajten finns upplagd senast 3 veckor innan kursstart.  

Det är mycket vunnet om du redan nu börjar läsa den obligatoriska kurslitteraturen, se 

kurslitteraturlistan. Artiklar kommer att finnas tillgängliga på Mondo senast tre veckor före 

kursstart. Men du kan redan söka och ladda ner dem på  http://su.se/biblioteket (som inloggad 

student) eller fjärrlåna via http://libris.kb.se/. Kursen är upplagd efter fem olika teman med 

tillhörande kurslitteratur: 

1. Reflexivitet och kritiskt tänkande 

2. Kritisk pedagogik och socialkonstruktionism 

3. Sociala perspektiv på handlingar och praktiker  

4. Sociala handlingar i pedagogik 

https://mondo.su.se/portal
http://su.se/biblioteket
http://libris.kb.se/
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5. Teorier om lärande och didaktiska fenomen 

 

Varmt välkomna till kursen hälsar Eva Insulander och Eva Svärdemo Åberg! 

 

Kursledare eva.insulander@edu.su.se  

Lärare eva-svardemo-aberg@edu.su.se 

Administratör avancerad@edu.su.se 
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