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Praktiknära forskning och utveckling i skola och förskola 
7,5 högskolepoäng
Practice-based research and development in school and preschool

Grundnivå, P0067P
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F U G VG Utbildningsvetenskap/didaktik 

allmänt
Utbildningsvetenskap/didaktik 
allmänt

Behörighet
Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller rektorsprogram eller motsvarande

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Mål/Förväntat studieresultat
  Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

    

tillämpa teorier och metoder för praktiknära forskning i förskolans och skolans praktik•
visa praktiska färdigheter i att studera/leda studier i den egna praktiken•
diskutera, problematisera och värdera hur ämnesdidaktik och pedagogik genomsyrar lärares arbete i 
undervisning och praktiknära forskning 

•

Kursinnehåll

Problematisering av grundläggande begrepp inom praktiknära forskning: vetenskaplig grund, beprövad 
erfarenhet, vetenskapligt förhållningssätt, skolutveckling, etiska frågor etc.

•

Teorier och metoder för praktiknära skolforskning•
Tillämpning av forskningsresultat i skolans praktik•
Studera/leda studier i sin egen praktik: problemformulering, teori och metod, analys och resultat samt 
spridning av resultat

•

Forskningsbaserad undervisning som lärandeobjekt•
Specifika utmaningar i den svenska arktiska kontexten, exempelvis glesbygd, kompetensförsörjning och 
inkludering. 

•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Flexibelt genomförande under en termin med 5 träffar via digital teknik och en avslutande campusträff. Seminarier, 
inläsning av litteratur, föreläsning, workshop, handledning, eget arbete i studiegrupp, eget forskningsbaserat 
utvecklingsarbete, samt erfarenhetsutbyte. Kursen förutsätter möjlighet att beforska verksamhet i skola eller förskola. 
Om kursdeltagaren inte är verksam som lärare eller rektor förväntas egen kontakt med skolverksamhet tas. De 
digitala kursinslagen ges med verktyget Zoom. Dator med interntuppkoppling krävs för att genomföra kursen.
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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.

Examinationerna består av en skriftlig inlämningsuppgift där det utvecklingsarbete som har gjorts i skolpraktiken 
problematiseras och diskuteras utifrån erfarenheter och litteratur. Förutom detta, examineras kursens mål via två 
muntliga förberedda seminarier. För att få VG i slutbetyg på kursen krävs G på de muntliga presentationerna och VG 
på utvecklingsarbetet med skriftlig inlämningsuppgift.  
  

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Utvecklingsarbete med skriftlig 
inlämningsuppgift

U G VG 4,5 Obligatorisk H21

0002 Muntliga redovisningar U G# 3 Obligatorisk H21

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.

Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd 
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10
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