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Välkommen till kursen Forskningsmetoder 1 vt 2021! 

Kursen startar med en introduktion den 18 januari! Vi kommer att träffas via distansverktyget 

Zoom ca 1 gång i veckan. Våra träffar ligger mellan 15:30 och 17:30 Se vidare schemat: 

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. 

Under kursen får du lära dig hur du lägger upp och genomför en mindre vetenskaplig 

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

vetenskapliga frågor skiljer sig från den typ av 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 lärande och utbildning som fenomen. 

Valet av teoretiskt perspektiv får betydelse för vilken kunskap som de forskar fram om 

lärande och utbildning: Några forskare studerar individers förutsättningar för lärande; andra 

analyserar hur arbetssätt och arbetsformer i skolan påverkar lärandeprocesser; hur lärare och 

elever interagerar i klassrummet eller 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 tidigare 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 frågor om 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.  
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Du kan redan nu bekanta dig med våra system för digital distansundervisning: Athena och 

Zoom om du inte redan är en van användare! https://www.su.se/om-universitetet/information-

om-covid-19/studera-hemifr%C3%A5n-1.489914  

Athenasajten kommer att vara klar 2 veckor innan kursstart. Här hittar du även länkar till våra 

Zoomseminarier. I Athena hittar du även poddar som introducerar kursens centrala frågor och 

begrepp.  

Om du redan nu vill förbereda dig så föreslår vi att du läser den första skriften i vår 

litteraturlista: 

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   

 

Välkommen till kursen! 

Anna-Lena Kempe, kursansvarig lärare 

anna-lena.kempe@edu.su.se 

https://www.su.se/om-universitetet/information-om-covid-19/studera-hemifr%C3%A5n-1.489914
https://www.su.se/om-universitetet/information-om-covid-19/studera-hemifr%C3%A5n-1.489914

