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Välkomstbrev 

Kritiska Studier av Kunskaper om Didaktiska Fenomen (7,5 hp) 

Critical Studies of the Construction Knowledge about Educational 
Phenomenon in Current Research 

PEA437 
Höstterminen 2020 
Kursledare: Ali Reza Majlesi 
 
Välkommen till distanskursen Kritiska Studier av Kunskaper om Didaktiska Fenomen PEA437! 
Kursstart är tisdagen 3/11 och vi börjar på samma dag med kursintroduktion och första 
föreläsningen kl. 16.00-18.00 på distans i mötesplatsen Zoom (länken finns på lärplattformen 
Athena). 
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/).  
 
I kursen används lärplattformen Athena där lärare och studenter kan kommunicera på olika sätt. I 
Athena laddar du upp såväl skrivuppgifter som examinationsuppgifter. För att komma in i Athena 
måste du ha ett aktiverat universitetskonto. Via använder Zoom som online mötesplats där vi ska ha 
våra webinarier och diskutera olika skrivuppgifter samt ni ska ge muntlig respons på varandras 
texter. 
 
Det är mycket vunnet om du redan nu börjar läsa den obligatoriska kurslitteraturen, se 
kurslitteraturlistan. Alla artiklar och bokkapitel i litteraturlistan har laddningsbara i digitalform via 
universitetsbibliot, och du ska söka dem själv. När det gäller böckerna i litteraturlistan kan man 
dessutom beställa dem via prisjämförelsesajten www.bokfynd.nu eller söka på 
https://www.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 begreppen ”kunskap” och ”kritiskt tänkande” i forskningsdesign 
• Reflektion över ”etiska” och ”samhälleliga” aspekter i forskningsdesign 
• Reflektion över ”metodologier” i forskningsdesign 
• Reflektion över ”forskningsdesign och dess implementering i praktik” 

 
Varmt välkomna till kursen hälsar Ali Reza Majlesi, Eva Insulander och Eva Svärdemo Åberg! 

• Kursledare: ali.reza.majlesi@edu.su.se   Kurslärare: eva.svardemo-aberg@edu.su.se 
• Kurslärare: eva.insulander@edu.su.se  Kursadministratör: peter.skoglund@edu.su.se 
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