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Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

a) visa förståelse för och kunna beskriva innebörden i begreppen Vetenskaplig grund och Beprövad erfarenhet samt värdera 
vad detta innebär för lärares uppdrag samt för praktiknära forskning och/eller utveckling av skolans utbildning och 
undervisning.

b) redogöra för bärande begrepp, antaganden och perspektivtaganden i olika utbildningsvetenskapliga teoriansatser 
och visa förståelse för vilka konsekvenser olika teorival har för olika utbildningspraktiker och den praktiknära 
forskningsprocessen

c) redogöra för och värdera några olika metodansatser i relation till olika slags praktiknära forsknings- och 
utvecklingsarbeten

Färdigheter och förmågor  

d) initiera, genomföra och presentera samt kritiskt diskutera resultatet och betydelsen av ett forsknings- och 
utvecklingsarbete i den egna skol-/undervisningspraktiken

e) tillämpa relevant analysmetod i eget forsknings- och utvecklingsarbete samt argumentera för sitt val av 
analysmetod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

f) reflektera över och problematisera forskarrollen, maktförhållanden, förväntningar, delaktighet, kvalitet och 
betydelsen av etiskt förhållningssätt i praktiknära forskning

 

     

Kursinnehåll
Vetenskaplig grund och dess koppling till praktiknära skolforskning och/eller utvecklingsarbete•
Utbildningsvetenskapliga teoriansatser med koppling till/konsekvenser för undervisning och forskning •
Forskningsmetodik med fokus på kvalitativ forskning, pratiknära ansatser, forskning och undersökningar i 
egen praktik, forskningsprocessens systematik, följsamhet, användbarhet, kvalitetsmarkörer

•

Olika kvalitativa metoder•
Analysens innebörd och olika analysmetoder•
Eget arbete med handledning•
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs genom litteraturstudier, grupparbeten, föreläsningar, seminarier samt grupphandledningstillfällen, 
i huvudsak via zoom.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom seminarier, inlämningsuppgifter och rapport. 

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Bergmark, U. & Viklund, S. (2021). Aktionsforskning i undervisningen: från idé till handling. (Upplaga 1). 
Studentlitteratur AB. 
 
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 
77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 
 
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Tredje upplagan). Liber. 
 
Nilholm, C. (2017). Smart: ett sätt att genomföra forskningsöversikter. (Upplaga 1). Studentlitteratur. 
 
Nygren, T. (red.) (2021). Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap. (Första utgåvan). Natur & 
Kultur. 
 
Serder, M. & Jobér, A. (red.) (2021). Vetenskapliga teorier för lärare, (Första utgåvan).  Natur & Kultur. 
 
Skolverket (2013). Forskning i klassrummet 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2013/forskning-for-klassrummet 
 
Valbar litteratur 
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1990). Stories of experience and narrative inquiry.Educational researcher,19(5), 2-
14. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. (2005). Om tolkning af kvalitative forskningsinterviews. Nordisk Pedagogik, 25, 1, 3-15. 
 
Maguire, M., & Delahunt, B. (2017). Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and 
Teaching Scholars. All Ireland Journal Of Higher Education, 9(3), 3351–3364. https://ojs.aishe.org/index.php/aishe-
j/article/view/335/553 
 
 
Ytterligare artiklar, bokkapitel eller bearbetningar kan tillkomma.
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Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Muntlig presentation 1 U G# 1 Obligatorisk H22

0002 Muntlig presentation 2 U G# 1 Obligatorisk H22

0003 Muntlig presentation 3 U G# 1 Obligatorisk H22

0004 Skriftligt uppsatsarbete U G# 4 Obligatorisk H22

0005 Muntlig opposition U G# 0,5 Obligatorisk H22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-10-16
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