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Kurshandbok 

Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning (SFU003FoUutb) 
Höstterminen 2013 

 
Kursen Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning är den första kursen i masterprogrammet i 
pedagogiskt arbete. Övergripande fokus i kursen är praxisnära forskning och utvecklingsarbete. I 
kursen kommer olika syn på aktuell praxisnära forskning, skolutveckling och förändringsarbete 
tas upp. Kursen består dels av en föreläsnings- och seminarieserie, dels genomförande och 
rapportering av ett utvecklingsarbete. Övergripande kursinformation finner du nedan. Detaljer 
rörande examinationsformer och själva rapporten presenteras i separat dokument i PingPong. 
Uppdaterad version av schemat finner du i Kronox. Se därför till att kontinuerligt hålla dig 
uppdaterad rörande eventuella förändringar i schemat.  Vi lärare ser fram emot att få möta dig i 
en givande kurs! 
 
 
 
Bästa hälsningar,  
 
Anita Norlund, kursansvarig  
Kontakt: anita.norlund@hb.se 
   
 
 

 

mailto:ylva.odenbring@hb.se
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Praktisk information  
 
Kursplan, litteraturlista, andra för kursen relevanta dokument samt uppdateringar och ändringar 
av kursen hittar du i lärarplattformen PingPong. Schemat med tider, lärare och lokaler finner du i 
högskolans schemaprogram Kronox. I Kronox har kursen förkortningen SFU003. Både 
PingPong och Kronox når du via internet genom att logga in med ditt användar-id från 
högskolan. 
 
All kommunikation sker genom den e-post du fått genom högskolan. För att du ska kunna hålla 
dig uppdaterad om kursen är det viktigt att du frekvent läser din e-post och läser nya anslag i 
PingPong. Lärarna i kursen kontaktas via e-post och inte via PIM (instant message) eftersom e-
post läses mer regelbundet. 
 
Institutionssekreterare Carina Lundgren, carina.lundgren@hb.se, hjälper dig med praktiska frågor 
som t.ex. registrering. 
 

Lärarlag  
 
Vi som undervisar i kursen är i bokstavsordning: 
 
Mary-Anne Holfve-Sabel (MHO) 
Mikael Jensen (MJE) 
Anita Norlund (kursansvarig) (ANO) 
Kennert Orlenius (KEOR)  
Catarina Player-Koro (CPK)   
Marianne Strömberg (MES) 
Lena Tyrén (LTY) 
 
Alla lärare har e-post i form: fornamn.efternamn@hb.se 
 
  

mailto:charlotte.svensson@hb.se
mailto:fornamn.efternamn@hb.se
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Preliminärt övergripande schema ht 2013 
 
OBS! För detaljerat och aktuellt schema se Kronox. 
 
 
Tid Moment och beskrivning Undervisande lärare 
Vecka 36 Kursinformation (kursansvarig Anita Norlund, studierektor 

Marianne Strömberg och Carina Lundgren, 
institutionssekreterare)  
 
Introducerande föreläsning om metod och 
utvecklingsarbete (LTY) 
 
Litteratur: Dimenäs (2007), Rönnerman (red.) (2012) och 
Tyrén, (2013). 

 
 
 
 
Lena Tyrén (LTY) 
 

Vecka 37 Föreläsning och seminariediskussioner:  
 
Yrkeserfarenhet och yrkesprofession. Forskning om pedagogiskt arbete 
och pedagogiskt arbete som praxis. 
 
Under föreläsningen och seminariediskussionerna kommer 
begreppen yrkesprofession och pedagogiskt arbete att 
definieras och diskuteras. Detta kommer att belysas utifrån 
vad dessa betyder som praxis och i forskning. 
Yrkeserfarenhetens betydelse för att belysa villkor och roll i 
vuxnas lärande och utveckling kommer att särskilt betonas. 
  
Litteratur: Orlenius (1999), kap 2 (s 41-88) och kap 5 (s. 
151-205) samt Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen 
(2011), s. 415-437. 
 

Kennert Orlenius (KEOR) 
 

Vecka 39 Presentationer och seminariediskussioner:  
 
Utvecklingsarbeten  
 
Beskrivning: Seminariet kommer att innehålla 
kursdeltagarnas presentationer av andras utvecklingsarbeten 
(enligt kommande instruktioner). Utrymme kommer också 
att ges för diskussioner som syftar till att belysa hur samtida 
diskurser kring utvecklingsarbeten ser ut och hur dessa kan 
tänkas verka.  
 
Ett genomfört skolutvecklingsarbete presenteras också kort 
(ANO). 

Anita Norlund (ANO).  

Vecka 41 Föreläsning och seminariediskussioner:  
 
Kommunikation i klassrummet. 
 
Litteratur: Jensen (2012). Förbered dig genom att läsa 
Jensens Kommunikation i klassrummet. Under seminariet 
kommer särskilt fokus att läggas på kapitlen 1; 4-10. 

Mikael Jensen (MJE). 
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Förbered dig genom att formulera ett par frågor utifrån 
litteraturen. 

Vecka 43 Föreläsning och seminariediskussioner:  
 
Lärares professionella utveckling  
 
Litteratur: Strömberg (2010) s 24 – 50, 115 -153 samt 
Troman (2000)  

Marianne Strömberg (MES). 
 

Vecka 45 
(Obs! Två 
dagar under 
två separata 
tillfällen) 

Artikelsök 
 
 
Handledning I. (annan tid kan bli aktuellt enligt 
överenskommelse med handledaren) 
 
Beskrivning: Förberedelser inför handledning: Fundera över 
och skriv ner vilken (preliminär) förändring du vill 
undersöka/ genomföra utifrån anvisningar. Skissa på ett 
preliminärt syfte. Läs Happstadius masteruppsats. 
 
Ta gärna med artiklar du letat fram under tillfället för 
artikelsök. 

Marie Gustafson:  
högskolebiblioteket 
 
Handledare: 
Mary-Anne Holfve-Sabel (MHO) 
Mikael Jensen (MJE) 
Anita Norlund (ANO) 
Kennert Orlenius (KEOR) 
Catarina Player-Koro (CPK)  
Marianne Strömberg (MES) 
Lena Tyrén (LTY) 
 

 
Vecka 46  

 
Skrivarvecka 

 

Vecka 47 Handledning II (annan tid kan bli aktuellt enligt 
överenskommelse med handledaren) 

Handledare: 
Mary-Anne Holfve-Sabel (MHO) 
Mikael Jensen (MJE) 
Anita Norlund (ANO) 
Kennert Orlenius (KEOR) 
Catarina Player-Koro (CPK)  
Marianne Strömberg (MES) 
Lena Tyrén (LTY) 
 

Vecka 48-49 Skrivarvecka  
Vecka 50 Handledning III (annan tid kan bli aktuellt enligt 

överenskommelse med handledaren) 
Handledare: 
Mary-Anne Holfve-Sabel (MHO) 
Mikael Jensen (MJE) 
Anita Norlund (ANO) 
Kennert Orlenius (KEOR) 
Catarina Player-Koro (CPK)  
Marianne Strömberg (MES) 
Lena Tyrén (LTY) 
 

Vecka 51-1 Skrivarveckor  
Vecka 2 Skrivarvecka och inlämning av utvecklingsarbete  
Vecka 3 Examineringsseminarium av utvecklingsarbete Examinatorer: 

Mary-Anne Holfve-Sabel (MHO) 
Mikael Jensen (MJE) 
Anita Norlund (ANO) 
Kennert Orlenius (KEOR) 
Catarina Player-Koro (CPK)  
Marianne Strömberg (MES) 
Lena Tyrén (LTY) 
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