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Överlappande fält 1, 2 och 3

Vi kommer att vidareutveckla dessa tre kopplingar och i 

nuläget kan vi endast antyda vad de kan innebära: 

1. Forskningsbaserad utveckling och utvecklingsinriktad 

forskning. Samarbete LU och skolor.

2. Undervisning inom lärarutbildningen om vetenskapsteori 

och forskningsmetod. Vetenskapligt kompetenta lärare 

handleder examensarbeten.

3. Examensarbeten kan kopplas till utvecklingsprojekt i 

skolan och praktiknära forskningsprojekt inom LU. Verk-

samhetsförlagd utbildning kan ha inslag av träning i 

praktiknära forskningsverksamhet. Samarbete LU, skolor, 

lärarutbildning.



EXEMPEL PÅ PRAKTIKNÄRA FORSKNING 2019-

Praktiknära forsknings-

projekt vid LU



Fyra projekt har tilldelats fröpengar 
HT 2019
• Katarina Blennow och Ingrid Bosseldal: När idéer ska realiseras. 

En studie av framväxten av en skolkultur

• Marie Källkvist och Katarina Lundin: Grammatikundervisning på 

vetenskaplig grund

• Sinikka Neuhaus: Håll fast och håll ut – Vipans modell för värde-

grundsarbete

• Betty Tärning: (How) can an embedment of a virtual-reality 

experience about sustainable behaviour target school students 

and support inclusion with respect to cultural and linguistic 

background?



När idéer ska realiseras. En studie av 
framväxten av en skolkultur (Blennow 
och Bosseldal)

• I samarbete med Hedda Andersson-gymnasiet, Lund.

• Syfte: Att förstå vilka möjligheter en nystartad skola har att 

realisera sin vision om pedagogisk inriktning och skolkultur och 

hur dess skolkultur växer fram. 

• Metoder: Observationer, intervjuer, dokumentanalys.



Grammatikundervisning på vetenskaplig 
grund (Källkvist och Lundin)

• I samarbete med två gymnasieskolor i Lund. 

• Syfte: Att skapa forskningsbaserat undervisningsmaterial i 

grammatik i svenska och i grammatisk korrekthet i 

engelska för gymnasieskolan genom en serie fallstudier i 

klassrum.

• Metoder: Undervisningsinterventioner, lärarintervjuer, 

intervjuer av fokuselever.



Håll fast och håll ut – Vipans modell för 
värdegrundsarbete (Neuhaus)

• I samarbete med gymnasieskolan Vipan, Lund. 

• Forskningsfråga: Hur kan den arbetsmodell för värde-

grundsarbete som Vipan vill undersöka utvecklas så att 

den både blir långsiktigt hållbar, forskningsinformerad 

och möjlig att dagligen arbeta utifrån?

• Metoder: Observationer, intervjuer och analys av inspelat 

material.



Virtual-reality experience about
sustainable behavior (Tärning)

• I samarbete med två grundskolor (Gläntan och Husensjö-

skolan) i Helsingborgs kommun. 

• Forskningsfråga: Hur kan en VR-baserad utbildnings-

upplevelse om hållbarhetsbeteenden bäddas in i 

undervisning för att ge goda upplevelser och resultat 

samt stödja inkludering? (EnVRment)

• Metoder: Mixade metoder – kvalitativa och kvantitativa 

data. 



Sammanfattningsvis

• Täta samarbeten med skolorna – involverar i mycket hög grad 

lärare och/eller ledning på skolorna.

• Blandade metoder: t.ex. observationer och intervjuer. 

• Involverar (i vissa fall) ämneslärarutbildningen.




