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Syfte
Kursen syftar till att deltagarna utvecklar kunskaper om typer av teorier och
metodologier som är användbara i kombinerade forsknings- och utvecklingsprojekt
genomförda i skolverksamheter.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas den studerande:
- visa förtrogenhet med teoretiska och metodologiska perspektiv och redskap för
samproducerad skolforskning
- visa förmåga att kritiskt kunna granska hur olika typer av metodologier och teorier
positionerar aktörer i skolverksamheten och på lärosäten
- visa förmåga att utifrån ett kritiskt förhållningssätt och en egen definierad
problemställning, kunna använda centrala begrepp och resonemang från kursen för
att problematisera, alternativt planera för metod- och/eller teoriansats inom, den
egna avhandlingsstudien

Innehåll





Metodologier för samproducerad skolforskning, t.ex. aktionsforskning,
educational design research och experimentella interventionsstudier
Programteorier och ramverk för att karakterisera delar och processer av
samproducerad skolforskning
Ramverk för att analysera teorier för samproducerad skolforskning
Relationen mellan teorier, designprinciper, interventioner, implementering
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Undervisning
Föreläsningar och seminarier

Särskild behörighet
Genomgången forskarutbildning eller antagen till forskarutbildning med relevant
huvudområde

Examination
INL1, 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G). Inlämningsuppgift.
INL2, 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G). Inlämningsuppgift.
INL3, 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G). Inlämningsuppgift.
INL4, 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G). Inlämningsuppgift.
SEM1, 1,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Seminarier.

Anmälan
Anmälan görs till kursansvarig Andreas Ryve via e-post senast två veckor före
kursstart andreas.ryve@mdu.se
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