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Kursens syfte   

Syftet med kursen forskningsmetoder är att deltagarna ska tillägna sig en grundläggande 

förståelse för forskningsprocessens olika steg. I kursen behandlas därför grundläggande 

vetenskapsteori, forskningsmetodiska ansatser samt olika teoretiska perspektiv. Mer specifikt 

tar kursen upp problemformulering och syftesbeskrivning, litteratursökning, val av teoretiska 

perspektiv och metodologiska ansatser, operationalisering av forskningsfrågor samt 

grundläggande analysarbete.  

 

1.1 Förväntade studieresultat 

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.  

 

2. Former för undervisning  

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar och seminarier. Introduktionen 

med introducerande föreläsningar sker direkt via Zoom. Övriga föreläsningar är inspelade och 

kan alltså se då det passar er. Du hittar schema via TimeEdit och via Athena. Seminarierna är 

inte obligatoriska men rekommenderas starkt. All undervisning sker 15.30-17.30. 

Länkar (Zoom) till såväl introduktioner som seminarier kommer att läggas ut på 

Athena i god tid. 

 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri167XQQ535Z50Qv77053gZ6y2Y7205Q5Y65Y3.html
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2.1 Introduktion.  

Introduktionen är uppdelad på 2 tillfällen, 30/8 och 1/9, 15.30-17.30. Vid dessa tillfällen 

presenteras kursen och de uppgifter som ingår. Dessutom föreläses om utbildningsforskning, 

olika forskningsperspektiv, forskningsprocessens olika steg samt om vetenskaplig 

problematisering, syfte och frågeställningar. Observera dock att ni bör deltaga vid båda 

tillfällena eftersom de behandlar helt olika saker.  

Litteraturanknytning 

Brinkkjaer och Hoyen kap 1-2. 

Abrahamson Löfström och Rombach kap 1-5, 8-12, 14-18 

Grönlund, Kempe och Wiklund alla kapitel. 

 

2.2 Inspelade föreläsningar 

De inspelade föreläsningarna behandlar olika teoretiska perspektiv och metodiska 

inriktningar. (Se vidare planeringar i Athena).  

 

 

2.3 Zoom Seminarier 

Vid seminarierna behandlas viktiga delar som ingår i examinationsuppgiften.  

Vid de 2 första seminarierna diskuteras, i mindre grupper, val av forskningsperspektiv och 

teoretiska perspektiv utifrån det syfte och de frågeställningar som har formulerats i uppgift 1. 

Under seminarium 3 diskuteras den slutliga examinationsuppgiften i mindre grupper. (se 

vidare Athena inför varje seminarium) 

 

2.3.1. Diskussion om olika forskningsperspektiv (se också uppgift 2) 

Tid måndag 20 september, 15. 30 – 17.30 

 

Litteraturanknytning 

Abrahamson Löfström och Rombach kap 4, 7-18 

Grönlund, Kempe och Wiklund3, 6, 8 

 

2.3.2. Diskussion av val av teoretiska perspektiv. 

Tid måndag 11 oktober, 15.30-17.30. 

 

Litteraturanknytning 

Brinkkjaer och Hoyen, kap 3-11 
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2.3. 3 Kollegial handledning av uppgift 4, examinationsuppgiften.  

Inför detta tillfälle bör ni ha ett utkast till examinationsuppgiften för diskussion och kollegial 

handledning i grupp.  

Tid torsdag 21 oktober. 

 

 

3. Uppgifter  

Kursen examineras genom tre mindre individuella skriftliga uppgifter som bedöms med 

betygen godkänd (G) och underkänd (U), samt en avslutande individuell examinationsuppgift 

som bedöms med den sjugradig betygsskalan. En mall för vad varje uppgift skall innehålla 

kommer att finnas på Athena. 

 

3.1. Formulering av syfte och frågeställningar. 

Uppgiften inleds med en kort beskrivning av ett didaktiskt/pedagogisk fenomen/problem. 

Därefter formuleras syften och frågeställning för kvalitativ respektive kvantitativ forskning. 

Omfång max en sida 

 

Litteratur 

Abrahamson Löfström och Rombach kap 2 

Grönlund, Kempe och Wiklund kap 4-5. 

Inlämning på Athena senast måndag 6 september kl 23.55. 

 

3.2. Litteratursökning  

Uppgiften inleds med samma beskrivning av fenomenet som i uppgift 1. Därefter skall du söka efter 5 

vetenskapliga publikationer inom området. Redogör för var du har sökt samt vilka sökord du har 

använt. Slutligen redovisar du titlarna på de publikationer du har hittat. Artiklarna skall sedan 

presenteras utförligare i examinationsuppgiftens avsnitt om tidigare forskning. 

Abrahamson Löfström och Rombach kap 6 

Grönlund, Kempe och Wiklund kap 1-2. 

De biblioteksfilmer om hur man söker litteratur som ligger på Athena. 

Inlämning på Athena senast måndag 13 sept 23.55 

Omfång max 1 sida. 

 

3.3. Redogörelse för och reflektion kring olika forskningsperspektiv 

Uppgiftens handlar om att beskriva och reflektera över skillnader och likheter mellan kvalitativa och 

kvantitativa forskningsperspektiv. 
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Litteratur 

Abrahamson Löfström och Rombach kap 4, 7-18 

Grönlund, Kempe och Wiklund3, 6, 8 

Inlämning på Athena senast måndag 27 september kl 23.55. 

Omfång ca 2 sidor. 

 

 

4. Examination  

Den slutliga examinationen ska lämnas in senast fredag den 29 oktober 23.55. Döp 

dokumentet till ditt eget namn och spara det som .doc eller docx. Glöm inte att skriva namn 

och personnummer i dokumentets sidhuvud. Examinationen bygger på och utvecklar de 3 

tidigare uppgifterna. Mer information kommer senare. 

5. God referenshantering, fusk och plagiat 

Det är givetvis tillåtet att citera källor i examinationsuppgifter, 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. 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. Man får 

inte heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i andra kurser, s.k. självplagiat. 

Om du är osäker på vad skillnaden är mellan att referera och att plagiera ta gärna del av 

Linköpings universitets självstudieguide om du är osäker: http://noplagiat.bibl.liu.se/ 

 

Texter som lämnas in granskas av både lärare och textjämförelsesystemet Urkund. Lärare är 

skyldig att anmäla grundad misstanke om plagiat till rektor och 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.  

 

6. Bedömningsgrunder och betygskriterier 

http://noplagiat.bibl.liu.se/
http://www.su.se/regelboken
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Grunden för bedömning och betyg på kursen är att de fyra inlämnade uppgifterna som helhet 

och i sina delar visar att de förväntade studieresultaten uppnåtts. Den sista rapporten 

uppgiften, slutexaminationen, bedöms med skalan F- A. De tre första rapporterna bedöms 

med skalan G/U. Du måste ha ett godkänt betyg på samtliga för att få ett kursbetyg.  

 

6.1 Bedömningsgrunder 

För ett godkänt betyg krävs att studenten i sina rapporter visar att hen har uppnått 

grundläggande krav på språkhantering och akribi såsom: 

 • Korrekt och konsekvent användning av begrepp där begreppen definieras när de 

introduceras första gången. 

 • Underbyggda argument, antingen med referenser till tidigare forskning eller med en 

problematiserande argumentation. • Korrekt och konsekvent referenshantering. • Att svenska 

skrivregler följs.  

• Att det finns en röd tråd i texten som gör det möjligt för läsaren att följa med i 

utgångspunkter, argumentation och slutsatser. 

 

 Kritiskt förhållningssätt och argumentation 

 • Att ett didaktiskt fenomen formuleras som en explicit utgångspunkt för ett val av 

forskningsfråga, teoretiskt perspektiv, metod samt tidigare forskning. 

 • Att argument för olika val eller slutsatser diskuteras med pro- och kontraargument.  

• Att samtliga val av problem, teoretiskt perspektiv, förslag på metod etc. underbyggs med en 

logiskt sammanhängande argumentation.  

• Att tidigare forskning presenteras på ett systematiskt och kritiskt parafraserande sätt.  

• Att det framgår hur urvalet av den forskning som tas upp har gjorts (sökord/termer anges i 

relation till den valda forskningsfrågan) och i vilka databaser den hämtats.  

• Att rapporterna genomgående är underbyggda med referenser till kurslitteratur och 

forskning. 

 

Uppvisad metodkunskap.  

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

 • Kan diskutera vetenskapligt analysarbete i relation till didaktiska fenomen utifrån olika 
metodansatser och forskningsfrågor.  
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• Kan formulera didaktiska forskningsfrågor som är koherenta med teoretiska perspektiv och 
metodologier.  

• Har genomfört en systematisk litteratursökning och exemplifierat forskningsprocessen i en 
tänkt studie av ett didaktiskt problem. 

 

6. 2 Betygskriterier 

Betyg A: Arbetet i sin helhet och i sina delar är exceptionellt starkt med försumbara 

svagheter i relation till de förväntade studieresultaten och så som det uttrycks i 

bedömningsgrunderna. 

Betyg B: Arbetet i sin helhet och i sina delar är mycket starkt med försumbara 

svagheter i relation till de förväntade studieresultaten och så som det uttrycks i 

bedömningsgrunderna. 

Betyg C: Arbetet i sin helhet och i sina delar är starkt med mindre svagheter i 

relation till de förväntade studieresultaten och så som det uttrycks i 

bedömningsgrunderna. 

Betyg D: Arbetet i sin helhet och i sina delar är tillfredsställande i relation till de 

förväntade studieresultaten och så som det uttrycks i bedömningsgrunderna, men 

innehåller mindre svagheter. 

Betyg E: Arbetet i sin helhet och i sina delar är tillräckligt i relation till de förväntade 
studieresultaten och så som det uttrycks i bedömningsgrunderna, men innehåller svagheter 

Betyg Fx: Arbetet i sin helhet och i sina delar har några styrkor men åtminstone en större 
svaghet eller ett flertal mindre svagheter som måste åtgärdas inom 5 arbetsdagar från det att 
betyget meddelats studenterna. Om kompletteringarna inte lämnas in i tid eller inte är 
godkända kvarstår betyget Fx och examensarbetet omexamineras vid nästa möjliga 
examinationstillfälle. 

Betyg F: Många svagheter och problem som måste åtgärdas för att nå godkänt 

resultat i relation till de förväntade studieresultaten och så som det uttrycks i 

betygskriterierna. Vid betyget F (större åtgärder krävs för godkänt) skriver 

examinatorn en utförligare motivering till det underkända betyget i relation till 

bedömnings och betygskriterierna.  

 

 

 

7. Övrig information 

7.1 Stöd i studierna 

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning, t.ex. dyslexi, ska du kontakta Sektionen 
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för studentstöd för att komma överens om vilken typ av stöd i studierna du behöver. Exempel 

på stödinsatser kan vara anteckningshjälp, talböcker, förlängd tentamenstid, 

teckenspråkstolkning, etc.  

Se www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsattning för kontaktinformation till 

Sektionen för studentstöd. Intyget från Studentstöd lämnar du sedan till Eva Ahlzén som är 

studievägledare på Institutionen för pedagogik och didaktik, som i sin tur informerar lärarna 

på kursen. Det är sedan ditt ansvar som student att komma överens med läraren om t.ex. vilka 

tider som gäller vid examination. 

Studievägledare: Eva Ahlzen eva.ahlzen@edu.su.se 

 

7.2 Språkstöd 

Till Språkverkstaden kan du som student vända dig för stöd i skrivande på svenska. 

Språkverkstaden håller också seminarier i akademiskt skrivande. 

http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-språkverkstaden 

 

8. 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). 

Brinkkjaer, U. & Høyen, M. (2020). Vetenskapsteori för lärarstudenter. (Andra upplagan). 
Lund: Studentlitteratur. (224 sid.) 

Grönlund, Å., Kempe, A. & Wiklund, M. (2021). Praktisk vetenskapsteori för lärare. 
Gleerups Utbildning AB. (202 sid.) 

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 

http://www.su.se/
http://www.su.se/
mailto:eva.ahlzen@edu.su.se
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden
https://www.skolfi.se/wp-content/uploads/2020/11/Hur-ska-man-veta-vad-forskningen-s%C3%A4ger.pdf
https://www.skolfi.se/wp-content/uploads/2020/11/Hur-ska-man-veta-vad-forskningen-s%C3%A4ger.pdf
https://www.su.se/biblioteket/guider-filmer/guider-filmer/tre-s%C3%B6kv%C3%A4gar-1.434594
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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 

 

 

 

 

 

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

