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Välkommen till 

Självständigt arbete på avancerad nivå, 15 hp, 

vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 

(MND) 

 

Det här brevet är till dig som HT19 är antagen till någon av kurserna som innefattar ett självständigt 

arbete som avslutar en lärarutbildning: UM9020, UM9021, UM9022, UM9023, UM9100 eller 

UM9000. 

Du måste själv registrera dig på kursen mellan 190902-190908. När du ska registrera dig gå in på 

Mina Studier – Ladok för studenter och logga in på ditt universitetskonto. Om du inte registrerar 

dig under denna period kommer du att bli struken från kursen. Får du problem med 

registreringen ska du snarast kontakta utbildningsadministratören Elvira Bergquist på mailadressen 

kursadministration@mnd.su.se. 

Kursen startar med ett första tillfälle torsdagen den 3 oktober kl. 14.00 i sal P216, Svante Arrhenius 

väg 20A. Vi börjar med en gemensam kursintroduktion kl. 14.00–15.00 och därefter, om din 

handledare inte meddelar annat, seminarium i din handledningsgrupp kl 15.15–17.15. Detta tillfälle 

sker under din VFU-period. Vi har en överenskommelse med de kursansvariga för VFU-kurserna att 

ni får använda denna eftermiddag för kursintroduktionen för det självständiga arbetet. Kursen ges 

sedan på helfart med start 4 november. 

Information om vem som är din handledare kommer du att få efter registreringsperiodens slut när 

gruppindelningen är klar. Du kommer då att kontaktas av din handledare och få mer information om 

tider och lokaler för seminarierna under kursen. Bifogat finns kursens ramschema, men 

seminarietiderna bestäms av din handledare. När du har registrerat dig får du tillgång till Mondosidan, 

Självständigt arbete avancerad nivå HT19, där kursdokument som du förväntas känna till kommer att 

finnas. 

Vid introduktionen kommer kursens uppläggning att beskrivas mer i detalj. Du kommer också att få 

ytterligare information från din handledare om rutiner för just din grupp. Du kommer även att få 

diskutera ditt individuella självständiga arbete. Fundera gärna redan nu på vad du har för idéer om en 

studie, men du kommer också i seminariegruppen att få diskutera vad som kan vara en relevant studie 

och andra frågor i relation till ditt arbete. Hur leder en idé till en teoretiskt underbyggd 

problemställning? Hur formulerar man ett vetenskapligt syfte? Hur kan intressanta frågor studeras? 

En viktig del i ditt arbete kommer att vara att söka och läsa vetenskapliga texter i relation till den 

frågeställning du väljer att studera. Detta ger dig stor möjlighet att fördjupa dig i ett område som 

intresserar dig. Kurslitteraturen består, utöver de texter som du väljer själv, av en bok som beskriver 

vad ett självständigt arbete är. Boken kommer att användas redan i första kursveckan. 

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

Du är mycket välkommen till kursen, vi ser fram emot att få följa och stötta dig i ditt arbete! 

Kerstin Pettersson  Zeynep Ünsal  Elvira Bergquist  

kursansvarig  kursansvarig  utbildningsadministratör  

kerstin.pettersson@mnd.su.se  zeynep.unsal@mnd.su.se  kursadministration@mnd.su.se 
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