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Kursutvärdering för DIA31F/PEA437, Kritiska studier av kunskaper om 

didaktiska fenomen, 7.5 hp 

Kursansvarig: Ali Reza Majlesi 

Antal examinerade: 3 st 

Antal godkända: 3 st 

Svarsfrekvens kursvärdering: 2 st 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: I samband med ett helt nytt 

masterprogram i pedagogik erbjöds kursen med ny kursplan, -design och -litteratur, samt 

innehåll. Syftet med förändringarna har varit att kursen skulle anpassas i linje med 

studiegången ”didaktiskt design” i masterprogrammet för att erbjuda kunskap och 

möjligheter för studenterna att förbereda sig både teoretiskt och praktiskt för att skriva sina 

examensarbeten. Till följd av ny kursdesign skrevs också studiehandledningen på nytt. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): Studenterna tyckte att de har utvecklat värdefulla kunskaper och färdigheter 

och bedömt att de har uppnått kursens alla förväntade studieresultat. Det fanns, enligt 

studenterna, en röd tråd genom kursen, från lärandemål till examination (även om de också 

tyckte att den röda tråden skulle kunna förtydligas ännu mer). Kursen har utvecklat 

studenternas förmåga att använda vetenskapliga arbets- och förhållningssätt. Lärarna har 

varit tillmötesgående för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. 

Informationen inför kursen och på kursens digatala plattform ansågs vara tillräckligt tydlig 

och erbjudandet av seminarier via webb (webinarier) ansågs vara bra och skulle behållas i 

kursen. Dessutom tyckte studenterna att kursen har varit relevant för deras kommande 

studier eller yrkesverksamhet. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): Den röda tråden genom kursen skulle kunna förtydligas mer enligt 

kommentaren där någon ansåg att ”det var svårt att se kopplingen mellan teman i 

föreläsningen och i litterarturen till seminariet.” Föreläsningerna som erbjöds enbart på 

campus förslogs kunde ges både på plats och på distans. 

Lärarnas analys av kursens genomförande: Vi bedömer att den nya kursdesigen fungerat 

bra med tänke på att kurslitteraturen och uppläget båda skrevs på nytt under denna omgång. 
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Slutsatser samt förslag till förändringar: Studiehandledningen ska förtydligas ännu mer till 

nästa termin så att den röda tråden genom kursen ska uppfattas på ett tydligare sätt. 

 


