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Min presentation

• Praktiknära - praktikutvecklande forskning. Skillnad?
• Vad är kunskapsbidraget från denna typ av 

forskning?
• Exempel från forskarskolan Learning study –

praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning



• Syftet med praktiknära forskning är att utveckla och 
förbättra undervisningen i skolväsendet för att öka 
elevers och förskolans måluppfyllelse.
Forskningsfrågor formuleras utifrån professionens 
behov av kunskap om lärande och undervisning i ett 
visst ämne eller ämnesområde. Forskningsfrågor kan 
bl.a. rikta fokus mot lärar- och 
förskollärarprofessionen, undervisningspraktiken eller 
undervisningsmetoder (Regeringsuppdrag till 
utredaren)
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Praktiknära vs. 
praktikutvecklande

På lärare eller med och för lärare? 



Kollaborativt/
Kollektivt lärande

Lärarforskning
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Forskningsobjekt?

• Lärarnas utveckling
• Processen

• Förutsättningar

• Kunskaper som 
genereras genom 
processen

Resultat?
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Enthoven & deBruijn 2010

No public knowledge beyond the local
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Kan praktikutvecklande forskning generera kunskap utanför 
den lokala kontexten?



Praktikutvecklande forskning - Vad, 
hur och vilka? 

• Involvering av lärarna
• Lärarnas frågor
• Intervenerande, kollaborativ
• Utgångspunkt i den specifika vetenskapliga kunskap 

som lärare behöver för sin profession/sitt 
kunskapsuppdrag?
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Teori -
praktik

Låg

Hög

låg hög

Teoretiskt bidrag 

Praktiskt bidrag

X
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Forskarskolan 
Learning study -
praktikutvecklande 
ämnesdidaktisk forskning

• Learning study som
forskningsansats

• Lärandets objekt i fokus
• Teoretiskt grundad
• Syfte: att generera kunskap om 

kunnande, lärande och 
undervisning som är bidrag till 
lärarprofessionens gemensamma
kunskapsbas

• Iterativ process (data om elevernas
kunnande före och efter
undervisning, data från lektioner)

• Analys i två steg



Ryberg, U. (2014) Variationens betydelse för elevernas lärande. Relationen mellan 
en funktions graf och grafen till funktionens derivata

Tväråna T. (2014) Innebörden av rättvisa i resonemang om rättvisefrågor i 
samhällskunskapsundervisning på gymnasiet.

Bergentoft, H. (2014) Lärande i rörelse - Utveckling av kroppslig förmåga ur 
ett icke dualistiskt perspektiv

Magnusson, A. (2017). Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett 
verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor: Hur ekosystemtjänster – ett nytt 
ämnesinnehåll, kan ta form i undervisningspraktiken

Thorsten, A. (2014) Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande: 
Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37569
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7939&pid=diva2:794357&c=3&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Tv%C3%A4r%C3%A5na&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37784
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7939&pid=diva2:738110&c=6&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Thorsten+Anja&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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Kunskapsbidrag – av specifik art

LäsförståelseTextinferenser

Hur kan man undervisa så att 
eleverna lär sig att dra 
slutsatser och beskriva 
personlighetsdrag hos 
huvudkaraktären i en text



Förändra/utmana praxis

• Lindström, C. (2015) Making a difference: Exploring 
the teaching and learning of the English progressive 
aspect among Swedish 6th grade students

Ett tempus i taget eller båda samtidigt?
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http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7939&pid=diva2:893769&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Clare+lindstr%C3%B6m&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all


Ulla.Runesson@ju.se

Kan praktikutvecklande forskning generera kunskap utanför 
den lokala kontexten?

Uppföljningsstudie 
Runesson, Lövström, & Hellquist 
2018)
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Forskning av detta slag har möjlighet att 
skapa: 
• teorigrundad praktikutveckling, och 
• praktikgrundad teoriutveckling

Låg

Hög

låg hög

Teoretiskt bidrag 

Praktiskt bidrag
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