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Forskarnivå/Third-cycle course 
 

Lärandemål 
 
Kunskap och förståelse 
Efter genomgången kurs skall den studerande 

 på ett fördjupat och problematiserande sätt kunna redogöra för grundläggande idéer 
bakom Learning Study som  skolutvecklingsmodell och praktikutvecklande forskning 
samt hur en Learning Study kan genomföras i relation till olika syften.  

 
Vidare skall den studerande ha sådana kunskaper om fenomenografi och variationsteori att 
han/hon kan 
 

 beskriva och problematisera centrala begrepp inom ansatsen/teorin  

 redogöra för ansatsens ontologiska och epistemologiska antaganden  

 beskriva hur variationsteorin kan relateras till fenomenografin 

 redogöra för hur variation av de kritiska aspekterna kan påverka elevernas förmåga att 
lära i en undervisningssituation 

 
Färdighet och förmåga 
Den studerande skall självständigt 
 

 kunna genomföra en mindre fenomenografisk undersökning samt utifrån denna kunna 
avgränsa ett lärandeobjekt och identifiera dess kritiska aspekter för en specifik 
lärandegrupp 

 
 
 



 

 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande på ett kritiskt sätt kunna problematisera 
möjligheter och begränsningar i Learning Study, fenomenografi och variationsteori i relation till 
specifika forskningsfrågor. Vidare förväntas den studerande kunna behandla olika etiska frågor 
som impliceras av ansatsen samt vid genomförande av Learning Study. 
 

Innehåll 

 Vad som karaktäriserar Learning study, dess framväxt samt hur den på olika sätt används 
inom forskning och utvecklingsarbete. 

 Fenomenografi som forskningsansats, dess ontologiska och epistemologiska antaganden 
samt metodiska tillämpning inom några områden, liksom centrala begrepp inom 
ansatsen.   

 Variationsteori, dess relation till fenomenografi, centrala begrepp samt hur den har 
tillämpats för att analysera och planera för lärande 

 Hur olika dimensioner av lärandeobjektet kan öppnas upp i en undervisningssituation 
och på vilket sätt variation, urskiljning och samtidighet, kan påverka elevernas möjlighet 
till lärande på såväl kort som lång sikt. 

 

Undervisningsformer 
Kursen ges i form av en kombination av distans- och campusförlagd utbildning med seminarier 
och föreläsningar. 

 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning. Undantag kan göras i mån av plats. 

 

Examination och betyg 
Betyg ges med godkänd eller underkänd.  

 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker fortlöpande genom dialog mellan lärare och deltagare samt en skriftlig 
utvärdering vid kursens slut. 

 

Övrigt 
Kursen vänder sig till doktorander inom de samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och 
humanistiska områdena som vill fördjupa sina kunskaper om Learning Study, ett arrangemang  
där forskare och verksamma praktiker samverkar i en utvecklings- och forskningsprocess, samt 
om den forskningstradition, fenomenografi och variationsteori, inom vilken Learning Study har 
utvecklats. Kursens syfte är att den studerande ska förberedas för att kunna använda learning 
study både som modell för skolutvecklingsarbete och som forskningsmetod.  
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