learning study
Forskarskola för lärare
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// Genom Anders forskarstudier
bygger vi en bro mellan
forskningen och skolan och
långsiktigt en skola på
vetenskaplig grund
Henrik Ader, rektor Per Brahegymnasiet, Jönköping

Bild: Anders Nersäter, doktorand i forskarskolan

// FORSKARSKOLAN learning study
Den nationella forskarskolan Learning Study- praktikutvecklande
ämnesdidaktisk forskning är en forskarskola för yrkesverksamma
lärare och leder till licentiatexamen.
Forskarskolan ingår i ett mer långsiktigt uppbyggnadsarbete med att göra skolan till en kunskapsproducerande
sektor, så att lärare blir delaktiga i den kunskapsproduktion som skall utgöra den vetenskapliga grunden för
deras arbete. Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan
i Jönköping (värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet och finansieras inom ramen för
regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.
• Leder till en licentiatexamen och behörighet
till lektorstjänst.
• Ger kompetens att leda undervisningsutvecklande
projekt och främja en skola på vetenskaplig grund.
• Ger forskningskompetens kring frågor om
precisering, utveckling och bedömning
av läroplanens långsiktiga mål.
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webbplats
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Studiernas upplägg

Forskningsarbetet

Studierna sker på minst halvtid under fyra år
(studier och arbete i verksamhet kombineras).
Utbildningen går på halvdistans och omfattar gemensamma och individuellt valda
kurser samt ett avhandlingsarbete. Alla kostnader i samband med forskarskolans studier
(kurser, internat etc.) betalas av forskarskolan.
Lärarnas lön under studietiden betalas av
skolhuvudmannen.

Avhandlingen inriktas på problem som identifierats i verksamheten och som rör lärares
vardagsarbete och skolans behov. Arbetet
genomförs ”på hemmaplan” tillsammans med
arbetslag i den egna kommunen och i form av
en eller flera Learning studies. Arbetet innebär således fors kning med lärarkollegor och
för andra lärare. Alla kostnader i samband
med forskarskolans studier (kurser, internat etc.) betalas av forskarskolan. Lärarnas
lön under studietiden betalas av skolhuvudmannen.

Ansökning och Behörighet

Fem studieplatser finns vid vardera Götborgs
universitet, Stockholms universitet och
Högskolan för lärande och kommunikation.
Antagning sker till forskarutbildning vid något av dessa tre lärosäten. För antagning gäller
såväl grundläggande som särskild behörighet.

Exempel på pågående avhandlingar
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• Som man frågar får man svar - Att lära sig resonera historiskt.
• Hur kan dubbelt så stort bli fyra gånger större?
- Att förstå skala utifrån separation av sida och yta.
• Att öka elevers förmåga att skriva berättelser med ett
originellt, personligt och välutvecklat innehåll.
• Att erbjuda meningsfulla literacypraktiker i särskolan.
• “Vary your language!” But what should actually vary
in a well varied interaction?
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Kontakt
Ulla Runesson
Mail: ulla.runesson@hlk.hj.se
Tel: 036-101361
Mobil: 073-965 5316
Webb: hlk.hj.se/learningstudy

Högskolan för lärande och kommunikation är en av fyra fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping
Adress:

Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 55111 Jönköping

