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Vårterminen 2020 

Kursansvarig: Ali Reza Majlesi 
 

Välkommen till distanskursen Kritiska Studier av Kunskaper om Didaktiska Fenomen 

DIA31F! 

Kursstart är måndagen 20/1 och vi börjar på samma dag med kursintroduktion och första 

föreläsningen den 20/1 kl. 16.00-19.00 i sal 1503, Inst. för pedagogik och didaktik på 

Frescativägen 54. 

 

Kursen du nu påbörjar är den fjärde kursen inom studiegången Didaktisk design inom 

Masterprogrammet i pedagogik. Kursen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik 

(http://www.edu.su.se/). Denna studiehandledning innehåller specifik information om kursens 

förväntade studieresultat, schema, innehåll, uppläggning, examination och bedömning samt 

övergripande studentinformation.  

 

I kursen används lärplattformen Athena (https://athena.itslearning.com/) där lärare och studenter 

kan kommunicera på olika sätt. Där finns olika forum och resurser för lärande. I Athena laddar 

du upp såväl skrivuppgifter som examinationsuppgifter. För att komma in i Athena måste du ha 

ett aktiverat universitetskonto. Via Zoom ska ni i grupp (se länk i Athena vid kursstart) diskutera 

olika skrivuppgifter och ge muntlig respons på varandras texter. 

 

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

kurslitteraturlistan. Artiklar kommer att finnas tillgängliga på Athena senast ett par 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 fyra olika aspekter med 

utgångspunkt i kursplanen: 

 

Reflektion över olika perspektiv i didaktisk/pedagogisk forskning  

Reflektion över etiska och samhälleliga aspekter i relation till design av didaktisk/pedagogisk 

forskning 

Reflektion över metodologier i didaktisk/pedagogisk forskning 

Reflektion över forskningsdesign och koherens i didaktiska/pedagogiska forskningsrapporter 

http://www.edu.su.se/
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Varmt välkomna till kursen hälsar Ali Reza Majlesi, Eva Insulander och Eva Svärdemo 

Åberg! 

 

 

Kursledare: ali.reza.majlesi@edu.su.se  

Kurslärare: eva.insulander@edu.su.se 

Kurslärare: eva.svardemo-aberg@edu.su.se 

Administratör marcus.bigert@edu.su.se 
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