
Välkommen till Forskningsmetoder i matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik B! 

Du förväntas läsa UM7051, Forskningsmetoder i matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik B vid MND VT20 och vi hoppas att du ska 

känna dig varmt välkommen till hit. Kursen börjar med en campusträff den 

200325 men innan dess behöver du förbereda dig lite, i det här mailet hittar du 

viktig information om hur. 

Registrering 
För att få påbörja kursen krävs att du registrerar dig på kursen via 

minastudier.su.se så snart som möjligt innan kursstart. 

Registreringen öppnar 12 februari och är öppen fram till kursstart  25 mars Om 

du inte registrerar dig riskerar du att förlora din plats.  

Behörighet 

Du måste vara behörig till kursen för att kunna registrera dig. Om 

kursregistrering inte finns med som alternativ på minastudier.su.se under 

ovanstående period betyder det att du inte är behörig. Du ansvarar själv för att 

uppfylla förkunskapskraven (du hittar dem i kursplanen) till kursen och blir du 

behörig efter att du fått det här utskicket måste du meddela 

kursadministration@mnd.su.se det innan registreringsperioden är slut.  

Kurshemsida 
På kurshemsidan hittar du: 

 Kursansvarig lärare 

 Kursplan 

 Litteraturlista 

 Registreringsperiod 

 Schema 

Läroplattform 
I den här kursen använder vi en läroplattform, Athena, och där kommer mycket 

av kommunikationen mellan lärare och er studenter att ske. På plattformen hittar 

du också studiehandledningen/ till plattformen med ditt universitetskonto via 

mitt.su.se. Sen du registrerat dig på kursbeskrivningen som innehåller 

information om kursens upplägg. Du loggar in kursen ska du kunna komma åt 

dess plattformssida.  

Inför kursstarten 200325 

Till den första campusträffens aktiviteter behöver du komma väl förberedd: 

o Skum-läsa två forskningsplaner (Per och Hendrik) på Athena. Under innehåll 

Motivation… 

o Word-filen ”Formulation of a research question” inklusive att genomföra 

uppgiften  

o Bryman, kapitel 3 i Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder 

(Upplaga 2 ed.). Stockholm: Liber AB 

o https://www.youtube.com/watch?v=Z1yJEOtLsb8 
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o http://fdslive.oup.com/www.oup.com/orc/resources/sociology/brymansrm5e/s

tudent/audioguidance/brymansrm5e_clip1_research_questions.mp3 

 

Fusk 
MND har nolltolerans mot fusk, däribland plagiat, och anmäler alla misstänkta fall 

av fusk till universitetets disciplinnämnd. Fusk kan leda till avstängning från 

universitetet och i värsta fall polisanmälan.  

Plagiat innebär att du kopierar in en annan text i din egen utan att hänvisa till 

källan. Också en omskrivning av originaltexten, med synonymer och annorlunda 

meningsbyggnad t ex, kan vara plagiat om likheten mellan originaltexten och den 

omskrivna texten är stora nog. Plagiatkontroll genomförs alltid på självständiga 

arbeten och hemtentamina vid MND. 

Särskilt pedagogiskt stöd 
Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du beviljas särskilt pedagogiskt 

stöd. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och 

förväntade studieresultat och de stödåtgärder som rekommenderats för just dig 

kan därför tillämpas i olika hög grad beroende på vilken kurs du läser.  

Här kan du läsa om hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.  

Här (LÄNK ÄR PÅ G) kan du läsa om ditt och vårt ansvar inför att du ska läsa på 

MND med särskilt pedagogiskt stöd. 
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