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Metoder för utveckling och forskning inom praktiknära 

skolforskning, 7,5 högskolepoäng 
Methods for development and research of schoolpractice, 7,5 credits 

 
Forskarnivå 

 
Allmänt 
Kursen vänder sig till doktorander inom de samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga 
och humanistiska områdena som vill fördjupa sina kunskaper om vanligt förekommande 
forskningsmetoder inom praktiknära forskning i skola och förskola. Fokus är på metoder 
där forskare och verksamma praktiker samverkar i en utvecklings- och forskningsprocess. 

 
Lärandemål 
 
Kunskap och förståelse 
 
Inom kursen skall de studerande utveckla en fördjupad kunskap om några vanligen före-
kommande metoder där forskare och verksamma praktiker samverkar i en utvecklings- 
och forskningsprocess. 
 
Färdighet och förmåga 
 
De studerande skall 
 

• kunna beskriva huvuddragen i de forskningsmetoder som behandlas, deras histo-
riska bakgrund samt kunna identifiera likheter och skillnader mellan dem. 

• kritiskt och självständigt kunna problematisera de olika metodernas möjligheter 
och begränsningar i relation till specifika forskningsfrågor. 

• utifrån en fördjupad analys av de behandlade metoderna kritiskt kunna analysera 
dessa utifrån skilda epistemologiska grundantaganden.  

• på ett kritiskt och problematiserande sätt granska de behandlade metoderna ut-
ifrån frågor om giltighet, pålitlighet och generaliserbarhet. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
De studerande skall kunna dra slutsatser vad gäller olika etiska som impliceras av de i 
kursen behandlade metoderna. De studerande skall också visa olika sätt på vilka sådana 
skulle kunna hanteras. 
 

Innehåll 
• Aktionsforskning 
• Design research 
• Lesson och learning studies 
 

    



Förkunskapskrav 
För att vara behörig till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning.  
Undantag kan göras för personer anställda vid Högskolan för lärande och kommunika-
tion.    

 

Kursuppläggning/lärandets former 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen är upplagd som hel-
dagar. 

 

Examination och betyg 
Examinationen är individuell och sker genom att genomföra en avslutande individuell 
skrivuppgift i form av ett paper. Som betyg används godkänd eller underkänd. 

 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker fortlöpande genom dialog mellan lärare och deltagare samt en skriftlig 
utvärdering vid kursens slut. 

 

Övrigt 
För närmare beskrivning av schema etc. hänvisas till separat bilaga. 
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Ca 600 sidor 
 
Tillkommer en vald avhandling inom ngn av metoderna. 

 


