
Kursrapport VT21 UM7050 Forskningsmetoder i Matematikämnets och 

Naturvetenskapsämnenas didaktik A 

Bakgrundsfakta 

Kursen är en distanskurs med tre gemensamma seminarier som tidigare har varit campusförlagda men 

som detta år för första gången skett via Zoom. Två lärare är kursansvariga och de har också utgjort 

kursens undervisande lärare. Kursen behandlar vetenskapsteoretiska utgångspunkter och valda 

forskningsmetoder i de ansatser som är relevanta för matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas 

didaktiska forskning. Kursen organiseras genom inspelade föreläsningar, diskussioner på 

lärplattformen Athena, gruppseminarier, redovisningar, samt individuellt skriftligt arbete alternativt 

IKT-baserat presentationsmaterial. De centrala delarna är det vetenskapsteoretiska och arbetet med 

exempel på ansatser och metoder, varför fem kurstillfällen användas på dessa delar.  

Kursen har under senare år förändrats i relativt stor utsträckning. I år har dock upplägget till större del 

liknat det vi hade under 2020, dock har vi gjort vissa förändringar i struktur på Athena, eftersom 

studenterna tidigare klagat på svårighet att hitta information.. 

Synpunkter från studenter 

Antalet studenter som besvarade kursutvärderingen var i år 16 (av 33) studenter. 

 

Flera studenter påpekar värdet av diskussionerna på Athena och verkar i allmänhet vara nöjda med 

arbetet i grupp, föreläsningar och uppgifter. Fortsatt kommer kritik mot strukturen på Athena och 

svårighet att finna information.. Dock var studenterna i allmänhet mer nöjda med kursstrukturen förra 

året i jämförelse med förra året. Flera studenter efterfrågar fler lärarledda tillsällen. Studenternas svar 

angående helhetsintrycket ger en övervägande positiv bild, även om bilden är något splittrad. Fyra av 

de som besvarade kursutvärderingen var missnöjda med kursen (gav betyg på 1-2), medan 9 förefaller 

att vara nöjda (gav betyg på 4-5). 

Synpunkter från lärarlaget 

Lärarnas synpunkter kan sammanfattas sålunda: 

- Den nya strukturen på Athena är en förbättring, att en del studenter fortfarande är missnöjda med 

struktur och information beror delvis på att strukturen kom på plats bara en vecka före kursstart och att 

studenterna bara hade en Word-fil med studiehandledningen innan dess. Diskussionsforumen kunde 

användas mer, detta faller både på oss och studenterna. 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Helhetsintrycket av kursen är att vi detta år har lyckats ungefär i paritet jämfört med förra året, kanske 

till och med något bättre trots att kursen för första gången gått helt på distans. Vissa framsteg har 

gjorts vad det gäller strukturen på Athena, även om vi kan bli ännu bättre på detta. Kurslitteraturen 

fungerar väl, likaså arbetet i grupp och de inspelade föreläsningarna. Något att fundera på är om vi 

behöver fler gemensamma seminarier nu när kursen går helt och hållet på distans. 

 


