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Inledning 

 
Kontaktuppgifter 

Kursansvarig och lärare: anna-lena.kempe@edu.su.se  

Föreläsare: tore.west@edu.su.se 

Kursadministratör: stephanie.lisak@edu.su.se 

 

Universitetskonto och Athena 

Kursen kräver att du har  ett universitetskonto och att du loggar in med detta i vårt digitala system 
lärplattformen Athena. Om du är ny student behöver du först aktivera ditt universitetskonto 
https://www.su.se/utbildning#Ny-student  
 
I Athena hittar du kompletterande material och annat som du behöver för att förbereda dig inför de 
digitala videoseminarierna som sker genom redskapet Zoom.  
 
Du hittar information om våra IT-redskap på SUs sidor för nya studenter. Där finns användarguider till 
både Athena https://serviceportalen.su.se/svse/article/1070408 och för Zoom 
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1103512 bra att gå igenom under den första kursveckan 
om du inte använt dessa tidigare. 
 
För att kunna läsa flera av kursens vetenskapliga artiklar behöver du vara inloggad som student. 
https://www.su.se/biblioteket/  
 

Schema 
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riq6YQ04055Z66Qy7Q71Z9Q666Z450425Y65Y0gQ00og763
XZ7Q5qo.html 
 

Kursens förväntade studieresultat 
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
 

 redogöra för grunderna i kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder inom 
samhällsvetenskapen, särskilt med avseende på problemformulering, datagenerering och 
analysmodeller, 

 diskutera vetenskapligt analysarbete utifrån olika metodansatser och forskningsfrågor, 
 formulera didaktiska forskningsfrågor som är koherenta med teoretiska perspektiv och 

metodologier, 
 genomföra en systematisk litteratursökning och exemplifiera forskningsprocessen i en tänkt 

studie av ett didaktiskt problem. 

Kursens innehåll  
Under kursen får du lära dig hur man lägger upp och genomför en mindre vetenskaplig undersökning 

av en pedagogiskt eller didaktisk forskningsfråga. Vi kommer att diskutera hur vetenskapliga frågor 

skiljer sig från de frågor man har till vardags i sin praktik. Du kommer även att få lära dig om hur 

vetenskap som social praktik vuxit fram genom historien och vad som skiljer den från andra 

kunskapspraktiker i samhället. Du får fördjupa dig i några av de övergripande fenomen som studeras i 

pedagogik/didaktik.  

Forskare i pedagogik/didaktik har olika perspektiv på de fenomen (exempelvis lärande) och det får 

betydelse för vilken kunskap som de forskar fram om lärande och utbildning som fenomen: Några 

mailto:anna-lena.kempe@edu.su.se
mailto:tore.west@edu.su.se
mailto:stephanie.lisak@edu.su.se
https://www.su.se/utbildning#Ny-student
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1103512
https://www.su.se/biblioteket/
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riq6YQ04055Z66Qy7Q71Z9Q666Z450425Y65Y0gQ00og763XZ7Q5qo.html
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riq6YQ04055Z66Qy7Q71Z9Q666Z450425Y65Y0gQ00og763XZ7Q5qo.html
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forskare studerar individers förutsättningar för lärande; andra analyserar hur arbetssätt och 

arbetsformer i skolan påverkar lärandeprocesser; hur lärare och elever interagerar i klassrummet eller 

för hur ett didaktiskt innehåll kommuniceras i läromedel och vilka konsekvenser det får för 

lärprocesser. Åter andra forskare intresserar sig för lärandets villkor ur ett mer distanserat historiskt 

eller samhälleligt perspektiv.  Sammantaget ger forskning ur olika perspektiv en fördjupad bild av 

komplexa fenomen som ”lärande”. Du kommer under kursen får arbeta med att se vilka perspektiv 

som kan ge oss mer kunskap relativt olika typer av pedagogiska och didaktiska fenomen och frågor 

om dessa.  

Vi kommer även att fokusera på hur man söker, läser och skriver om tidigare forskning. Du kommer 

att få söka forskning om ett problem som intresserar just dig. Utifrån detta ska du i slutet av kursen 

formulera en egen frågeställning och försöka hitta ett sätt att undersöka denna på med hjälp av olika 

vetenskapliga analysmetoder såsom forskningsöversikt, observation, analys av statistiska data, 

intervjuer eller textstudier. Vidare i kursen behandlas vi vad som krävs när man skriver i akademisk 

genre. Här ingår även hur man refererar korrekt till andras arbeten. Under kursen ska du lämna in text 

vid ett par tillfällen som du får skriftlig återkoppling på.  

Kursens arbetsformer och arbetssätt 
Kursen ges på halvfart och kommer att ges on-line under perioden 31 augusti och 30 oktober. 
Halvfart innebär att du behöver avsätta ca 20 timmar i veckan på att arbeta med kursen. I schemat 
(se kurshemsidan) kan du se när vi har våra videoseminarier genom programmet Zoom. Schemat för 
seminarierna hittar du här: 
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riq6YQ08650Z68Qy6Q75Z9Q666Z080075Y63Y0gQ90og763
XZ7Q5qo.html 
 
Under resterande tid arbetar du med att läsa kurslitteraturen med utgångspunkt i instuderingsfrågor 

som hjälper dig att fokusera vad som är viktigast i texten. Om du vill studera tillsammans med andra i 

kursen så fungerar det bra, men du väljer själv!  Instuderingsfrågorna kommer vi sedan att fördjupa 

oss i under seminarierna. Under slutet av kursen kommer du att söka forskning om en 

pedagogisk/didaktisk fråga som intresserar dig. Det kan sedan bli en utgångspunkt för ditt kommande 

uppsatsarbete. 

Föreberedelser inför seminarier  
Du förbereder dig inför samtliga seminarier genom att läsa kurslitteraturen med instuderingsfrågorna 
i fokus. Anteckna, arbeta gärna med mindmappar. Om du vill kan du arbeta tillsammans kan du 
arbeta tillsammans med en eller flera andra kursdeltagare. Under seminarier och  i lärarnas inspelade 
poddar (i Athena) får du lärares och medstudenters stöd för att lära dig använda dina kunskaper. Du 
kan även ställa frågor till läraren via Ahtena.  
 
Instuderingsfrågorna är ett stöd inför dina mer självständiga skrivuppgifter 1-4. Du hämtar 
Wordmallar i Ahtena för de fyra uppgifterna. Skriv på uppgifterna parallellt med att du läser 
kurslitteraturen som kommer du att bli klar och spar tid eftersom det kan vara svårt att hitta tillbaka 
till olika avsnitt om du inte antecknar parallellt med att du läser. 
 
Planering av läsande och skrivande. 
 
  

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riq6YQ08650Z68Qy6Q75Z9Q666Z080075Y63Y0gQ90og763XZ7Q5qo.html
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riq6YQ08650Z68Qy6Q75Z9Q666Z080075Y63Y0gQ90og763XZ7Q5qo.html
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Vecka  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

3 Introduktions 
föreläsning i Zoom kl. 
15:30-17:30 

Kap. 1-2  i 
Brinkkjaer, U. & 
Høyen, M.  

Kap. 1-2   i 
Abrahamson 
Löfström & 
Rombach 

Kap. 3-4  
Abrahamson 
Löfström & 
Rombach 

Rapport från 
Skolforsknings-
institutet (2020)  

4 Rostvall &  West 
(2005) 
 

Kap. 1-2 i 
Augustsson 
(2018) 
 

Introduktions 
Föreläsning i 
Zoom kl. 15:30-
17:30 

Kap. 7 
Abrahamson 
Löfström & 
Rombach   

Kap. 8 
Abrahamson 
Löfström & 
Rombach  

5 Kap. 9 
Abrahamson Löfström 
& Rombach 

Kap. 10-11 
Abrahamson 
Löfström & 
Rombach  

Seminarium 1 i 
Zoom kl. 15:30-
17:30 

Kap. 12 
Abrahamson 
Löfström & 
Rombach 

Kap. 3  
Brinkkjaer, U. & 
Høyen, M.  

6 Kap. 13 -14 
Abrahamson Löfström 
& Rombach  

Seminarium 2 i 
Zoom kl. 15:30-
17:30 

Kap. 15 i  
Abrahamson 
Löfström & 
Rombach  

Kap. 15 
Abrahamson 
Löfström & 
Rombach 

Kap. 16 -17 
Abrahamson 
Löfström & 
Rombach 

7 Kap. 18 Abrahamson 
Löfström & Rombach 

Arbeta med din 
första 
inlämningsuppgift 

Seminarium 3 i 
Zoom kl. 15:30-
17:30 

Arbeta med 
din första 
inlämnings-
uppgift: 
använd 
Wordmall 1 

Arbeta med din 
första 
inlämningsuppgift  
Lämna in uppgigt 
1 senast söndag 
kl 23:55! 

8  Kap. 4  Brinkkjaer & 
Høyen 

Kap. 5 i Brinkkjaer 
& Høyen 

Kap. 6 i Brinkkjaer 
& Høyen 

Kap. 7 
Brinkkjaer & 
Høyen 

Kap. 8-9 i 
Brinkkjaer & 
Høyen 

9  Seminarium 4 i Zoom 
kl. 15:30-17:30 

Kap. 10-12 
Brinkkjaer & 
Høyen 

Arbeta med 
inlämnings-uppift 
2 
 
Använd 
Wordmall 2 
 

Arbeta med 
inlämning-
suppift 2 
 

Arbeta med 
inlämnings- 
uppift 2 
 
Lämna in uppgift 
2  senast senast 
söndag kl 23:55! 

10 Kap. 6 i 
Abrahamson Löfström 
& Rombach samt gå 
igenom 
multimediaresurserna 

Kap. 3 i 
Augustsson 

Arbeta med 
inlämningsuppgift 
3 
Använd 
Wordmall 3 

Seminarium 
5 i Zoom kl. 
15:30-17:30 

Arbeta med 
inlämnings- 
uppift 3 
 
Lämna in uppgift 
3 senast söndag 
kl 23:55!  

11  Kap. 4 i Augustson 
 

Kap. 5 i 
Augustsson 

Seminarium 6 i 
Zoom kl. 15:30-
17:30 

Arbeta med 
slutexa-
minationen i 
Wordmall 4. 

Arbeta med slut-
examinationen 
 
 

12  Arbeta med slut-
examinationen 

Arbeta med slut-
examinationen 

Inlämning av 
slutexamination 
synopsis 4 senast 
kl. 23:55. 

 
 

Frågor till läraren 
Varje vecka har du möjlighet att kommunicera direkt med kursansvarig antingen via mejl eller genom 
en frågestund i Zoom direkt i anslutning till seminariet. Du kommer även att få diskutera i mindre 
grupper under seminarierna. Många studenter uppskattar att samarbeta under kursens gång tex 
genom att diskutera instuderingsfrågorna med en ”study buddy”.  Det är dock helt frivilligt.  
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Examination och betygsättning  
Kursen examineras genom tre individuella skriftliga uppgifter som bedöms med betygen 
godkänd (G) och underkänd (U), samt en individuell avslutande skriftlig uppgift som bedöms 
med en sjugradig betygsskala. Du hittar Wordmallar för respektive text i Athena. I 
examinationera ska du visa att du uppnått samtliga förväntade studieresultat. 
 
Del 1 
Den första texten du lämnar in i Athena senast den 19 feburari ska diskutera frågor om 
skillnader och likheter mellan i kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, du ska visa att 
du kan se hur olika forskningstraditioner avgränsar fenomen, formulerar olika typer av 
forskningsfrågor, samlar in skilda typer av data och gör olika sorters analyer av dessa.  (Du 
arbetar främst utifrån  Skolforskningsinstitutet (2020) samt Abramhamsson Löfström & 
Rombach (2020) kapitel 7-16 . 
 
Del 2 
I ditt andra synopsis som ska lämnas in sensat den 7 mars ska du diskutera hur forskare 
utifrån några olika teoretiska perspektiv formulerar forskningsfrågor och syften samt samlar 
in/konstruerar data samt vilken typ av kunskap som produceras om fenomenet lärande 
utifrån dessa skilda teorier/perspektiv. Inför denna uppgift arbetar du främst utifrån Rostvall 
& West (2005), Abrahamson Löfström & Rombach (2020) samt Brinkkjaer & Høyen (2020). 
 
Del 3 

Vid det tredje tillfället den 14 mars ska du har genomfört och beskrivit en litteratursökning 
av ett område som särskilt intresserar dig. I din text ska du diskutera hur du har sökt (sökord 
och databaser) och vad du har hittat i översiktlig form (du läser endast abstract). Du ska 
beskriva dina sökning av tidigare forskning med avseende på vilket övergripande fenomen 
och utifrån vilka forskningsfrågor som undersökts i respektive studie, ur vilka teoretiska 
perspektiv och med vilka metodologier. Du ska nu visa att du kan använda ett stringent 
akademiskt skriftspråk med korrekt referenshantering. Inför denna uppgift arbetar du främst 
utifrån Augustsson (2018) samt Abrahamson Löfström & Rombach (2020) kap. 2-6 samt 19-
21. och utifrån multimediaresurserna om litteratursökning och referenshantering. 

Del 4 

Vid slutexaminationen den 22 mars ska du lämna in en mindre uppsats  där du diskuterar ett 
tänkt mindre forskningsprojekt som skulle kunna bli din kommande uppsats! (Men du får 
ändra dig sen!) Du ska i examinationen presentera ett pedagogiskt/didaktisk fenomen, 
beskriva ett övergripande syfte och ge exempel på 1-3  forskningsfrågor som leder fram till 
kunskapom fenomenet. Du ska visa att du med föreslagna metoder och perspektiv kommer 
att kunna besvara frågan. I din text ska du kortfatta, diskutera och kritiskt jämföra 2-3 olika 
tänbkara teoretiska perspektiv på samt diskutera vilken typ av kunskap om 
fenomenet/frågan som ansatserna kan leda fram till. I slutuppgiften förhåller du dig till all 
kurslitteratur men för att genomföra uppgiften på ett akadem iskt stringent sätt bör du 
särskilt beakta Abrahamson Löfström & Rombach  (2020) och Augustsson (2018) i din 
framställning. 

Om du missar att lämna in ett synopsis i tid kan du lämna in det samtidigt med din 
slutexamnination, 

Du ansvarar själv för att dina texter analyserar i verktyget Urkund som du hittar i Athena. 
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Plagiat 
Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid 
vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare 
eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som 
plagiat. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i andra kurser, sk. 
självplagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta 
innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat 
kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. 
Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en 
studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en 
etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras 
texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till 
avstängning. Vid SU kontrolleras texterna mot en databas.  

Fusk  
Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar 
ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja 
resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot 
student som:  
 

 med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 
studieprestation annars ska bedömas, 

 stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.  

Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller 
avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets regler för 
examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida www.su.se/regelboken. 
Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor. 
 

Betygskriterier 
Se Athena vid kursstart. 

 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas genom en digital enkät som blir tillgänglig vid kursens slut.  

 

Kurslitteratur 

Obligatorisk litteratur 
Abrahamson Löfström, C. & Rombach, B. (red.) (2020). Andra hjälpen: allt du behöver veta för att 
skriva en uppsats. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. (331 sidor).  
 
Augustsson, G. (2018). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. (Tredje 
upplagan). Lund: Studentlitteratur. (174 sid).  
 
Brinkkjaer, U. & Høyen, M. (2020). Vetenskapsteori för lärarstudenter. (Andra upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. (224 sid.)   
 
Kempe, A-L (2020) Kompedium om uppsatsens struktur. Finns  i Athena (10 sidor) 
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Rostvall, A-L. & West, T. (2005). Kartan och terrängen. Didaktikens två ansikten – som tradition och 
kritisk vetenskap. Didaktikens Forum, årgång 2, nr 3, s. 27-46. Lärarhögskolan i Stockholm. Finns som 
om kompendium i Athena om (23 sidor.) 
 
Skolforskningsinstitutet (2020.) Hur ska man veta vad forskningen säger? Om vetenskaplig kunskap 
och hur man kan förhålla sig till vetenskapliga resultat  https://www.skolfi.se/wp-
content/uploads/2020/11/Hur-ska-man-veta-vad-forskningen-s%C3%A4ger.pdf  (37 sid) 
 
 

Obligatoriska multimediaresurser 

 

Om att söka vetenskaplig litteratur  
 
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/tre-s%C3%B6kv%C3%A4gar-1.434594 
 
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/f%C3%B6rb%C3%A4ttra-dina-
s%C3%B6kord-1.337469 
 
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/s%C3%B6k-vetenskapliga-artiklar-
1.315271 
 

Om referenshantering 
 
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/referenshanteringsprogram-
1.242365/l%C3%A4r-dig-hantera-dina-referenser-1.468135 
 

 

Stöd i dina studier 
Vid Stockholms universitet finns också möjlighet att, utöver den ordinarie undervisningen, få extra 
stöd i sina studier. 
 

Studie-och språkverkstaden 
Vid Studie-och språkverkstaden på Stockholms universitet kan du bl. a få hjälp med studieteknik och 
akademiskt skrivande. Studie-och språkverkstaden erbjuder både föreläsningar, seminarier och 
personlig handledning. Information om tjänster och kontaktuppgifter hittar du via följande adress 
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden 
 

Studera med funktionsnedsättning 
Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning, t.ex. dyslexi, har du möjlighet att få särskilt 
pedagogiskt stöd. Exempel på stödinsatser kan vara anteckningshjälp, talböcker, förlängd 
tentamenstid eller teckenspråkstolkning. Du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd hos Studentstöd 
på Stockholms universitet 
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning 
 
Därefter kan det utfärdas ett intyg som gäller för studier på universitetet.  
 
Det är ditt eget ansvar som student att innan kursen börjar kontakta studievägledarna vid 
Institutionen för pedagogik och didaktik på e-post adressen studievagledare@edu.su.se. 
Studievägledare kommer i sin tur att kontakta kursansvarig om vilket stöd du behöver.  
 
 

https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/tre-s%C3%B6kv%C3%A4gar-1.434594
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/f%C3%B6rb%C3%A4ttra-dina-s%C3%B6kord-1.337469
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/f%C3%B6rb%C3%A4ttra-dina-s%C3%B6kord-1.337469
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/s%C3%B6k-vetenskapliga-artiklar-1.315271
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/s%C3%B6k-vetenskapliga-artiklar-1.315271
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/referenshanteringsprogram-1.242365/l%C3%A4r-dig-hantera-dina-referenser-1.468135
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/referenshanteringsprogram-1.242365/l%C3%A4r-dig-hantera-dina-referenser-1.468135
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning
mailto:studievagledare@edu.su.se

