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FÖRORD
Regeringen gav 2013-11-21 (U2013/6845/S) Vetenskapsrådet i uppdrag att svara för genomförandet av
validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet.
Kartläggningarna skulle utgå ifrån frågeställningar som är relevanta för, och framtagna i samråd med,
verksamma i skolan och förskolan. Syftet med kartläggningarna var att utgöra underlag för systematiska
sammanställningar av forskningsresultat med relevans för verksamhet inom skola och förskola som
Skolforskningsinstitutet skulle få i uppdrag att genomföra. Uppdraget formulerades efter att huvudsekreteraren
för Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) vid Vetenskapsrådet utformat ett förslag till ett antal projekt
som under ett år skulle arbeta fram ett underlag till Skolforskningsinstitutet.
Uppdraget från regeringen, med arbetsnamnet SKOLFORSK, har trots den korta tid som stått till buds,
resulterat i sexton delprojekt där ett 40-tal forskare från femton olika universitet i Sverige, Norge och USA har
medverkat. En välmeriterad forskare med expertkunskaper inom respektive område har varit ansvarig ledare för
de olika projekten. Delprojekten, som alla har genomförts under 2014, varierar i tidsomfång - från fyra till elva
månader. De kortare studierna syftar till att underlätta den nya myndighetens initiala arbete avseende processer
och modeller för kunskapsbildning, och till att skapa gynnsamma förutsättningar för användning av
forskningsbaserad kunskap i skolan. De längre projekten är exempel på olika typer av systematiska
sammanställningar av forskningsresultat. De visar på olika modeller och metoder för hur forskning avseende
lärande i skolan kan systematiseras och synliggöras.
Huvudsekreteraren för UVK, professor Eva Björck samt projektledaren, fil.dr. Cristina Robertson har varit
ansvariga för projektet. SKOLFORSK har haft en referensgrupp med olika aktörer som arbetar med att
befrämja praktiknära forskning och spridning av forskning. Projektet har haft nära kontakt med den grupp som
planerat Skolforskningsinstitutet.
Ett varmt tack riktas till alla forskare som med kort varsel gjort det möjligt att genomföra detta projekt. Ni har
berikat skolväsendet och Skolforskningsinstitutet med en gedigen bas att utgå ifrån i fortsatt arbete med skolans
vetenskapliga förankring och uppbyggnad av den praktiknära skolforskningen i Sverige till gagn för förskolor,
skolor och lärarutbildning.
Skolforskningsinstitutet önskas framgång och lycka med sitt fortsatta arbete!

Petter Aaasen, ordförande, Utbildningsvetenskapliga kommittén
Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet
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SAMMANFATTNING
Denna studie utgör en del av Vetenskapsrådets SKOLFORSK-projekt, vilket syftar till att kartlägga befintlig
utbildningsvetenskaplig forskning som underlag till det Skolforskningsinstitut som ska etableras i Sverige
2015. Det specifika delprojekt som är utgångspunkt till föreliggande studie ska bidra i SKOLFORSK-projektet
genom att kartlägga frågeställningar som är relevanta för verksamma i skola och förskola.
Studien belyser de frågor lärare ställer relaterat till sin profession och praktik samt undersöker om och på
vilka vis frågeställningarna kan spegla sin tid. Vidare diskuteras resultatet i relation till exempelvis
utbildningspolitiskt inflytande. Studien har delats in i två delstudier. I delstudie 1 har 101 avhandlingar från tre
forskarskolor granskats och kategoriserats utefter respektive avhandlingsstudies frågeställningar och fokus.
Avhandlingsarbetena har producerats mellan 2001 och 2014 av doktorander med lärarexamen. I delstudie 2 har
13 lärare verksamma i det svenska utbildningssystemet ingått i två fokusgruppsamtal. Dessa samtal har
fokuserat de frågor och utvecklingsmöjligheter som lärare uttrycker som viktiga (2014). Det är således
frågeställningar genererade ur utbildningspraktiker av de professionella som här redovisas.
Den forskning som ska stå i centrum för Skolforskningsinstitutet ska vara praktiknära enligt den första
delrapporten från utredningen om inrättande av ett Skolforskningsinstitut (U2014:02). Praktiknära forskning
ska enligt utredningen utgå från professionens frågor och behov. Forskningen ska vidare gynna elevers lärande
och skolans metoder och arbetssätt (s. 4). Föreliggande studie kan således förstås som ett första underlag till
Skolforskningsinstitutet vad gäller vilka frågeställningar som lärare själva anser vara av vikt att skapa kunskap
om för att utveckla verksamheten.
När lärarexamen, genom reformen 2001, blev behörighetsgrundande till utbildning på forskarnivå
möjliggjorde det för fler lärare att studera vidare på forskarnivå. Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU
1999:63) föreslog dels att lärarexamen skulle bli behörighetsgivande till utbildning på̊ forskarnivå̊ dels att ett
nytt vetenskapligt område benämnt utbildningsvetenskap skulle inrättas. I spåren av bland annat denna
utredning inrättade regeringen 16 nationella forskarskolor med olika inriktningar varav två riktades mot
utbildningsvetenskap där lärarexamen var ett kriterium för antagning.
År 2001 inrättades den Nationella forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA) för vilken Umeå̊ universitet
blev värd och den Nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (FontD) som
samordnas av Linköpings universitet. Särskild behörighet i form av lärarexamen var ett krav. Syftet med
forskarskolorna var att bredda forskarutbildningen och forskningen med anknytning till skola och pedagogisk
yrkesverksamhet i Sverige. De nationella forskarskolorna skulle samverka med andra högskolor runt om i
Sverige dels för att bredda rekryteringen dels för att kvalitetssäkra forskarutbildningen. Det är
avhandlingsarbeten från dessa två forskarskolor som här har granskats.
År 2005 inrättade Göteborgs universitet en lokal forskarskola i utbildningsvetenskap till vilken alla fakulteter
(utom Sahlgrenska akademin) anknöts. Fakulteterna inrättade i samband med forskarskolan nya
forskarutbildningsämnen med inriktning mot utbildningsvetenskap. Också de avhandlingar som producerats
inom denna forskarskola ingår i studien.
Samtliga forskarskolor har följts upp och utvärderats av Högskoleverket (2004; 2008). I utvärderingen av
satsningen framkommer både styrkor och svagheter. Styrkorna ligger i att nya tvärvetenskapliga ämnena har
gynnats samt att innovativa samverkansformer kunnat skapas mellan doktoranderna på respektive forskarskola.
De svagheter som lyfts fram gäller handledning av doktorander, samordning mellan lärosätena och utnyttjande
av tillgängliga resurser, samt fortsatt samverkan mellan de olika ingående parterna efter det att forskarskolan
upphört (Högskoleverket, 2008, s. 11). Utvärderingen går dock inte in på frågor om doktorandernas
avhandlingsämnen utan håller sig på en övergripande nivå om satsningen som sådan. I den doktorandenkät som
Högskoleverket skickade ut till doktoranderna saknas också sådana frågor. Enkäten är mer fokuserad på
doktorandernas erfarenheter av utbildningen som sådan. Denna studie fokuserar däremot avhandlingsarbetenas
innehållsfokus och synliggör de frågeställningar som doktorander med lärarexamen formulerat.
För att fånga frågeställningarna över tid har ett totalurval gjorts vilket innebär att samtliga 101 avhandlingar
som producerats vid de tre forskarskolorna mellan åren 2001 och 2014 ingår i studien. Vidare har
fokusgruppsamtal genomförts med 13 yrkesverksamma lärare. Det empiriska underlaget skiljer sig därmed åt
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då lärarnas frågeställningar i avhandlingarna under lång tid har bearbetats för att vara vetenskapliga och
forskningsbara och de frågor som lyftes av lärarna i fokusgruppssamtalen uttrycktes direkt i samtal med andra
lärare och forskare i en specifik tid. Materialet som ligger till grund för analyserna är således texter av två slag.
För delstudie ett är det publicerade texter i vetenskapliga avhandlingar medan det i delstudie två är
transkriberade samtal från gruppintervjuer. En induktiv kategorisering användes som analysmetod i delstudie
ett och i delstudie två gjordes en narrativ samtalskoncentrering, därefter användes kategorierna från delstudie
ett i analysen.
Resultatet från delstudie ett visar att samtliga skolformer inom det svenska skolväsendet samt högre
utbildning finns representerade i avhandlingarna. Majoriteten av arbetena riktar sig mot grund- och
gymnasieskola. Tre huvudkategorier framträder i materialet: pedagogisk praktik, undervisningspraktik och
övrig praktik.
Det ena huvudområdet, Pedagogisk praktik, innefattar en tredjedel av avhandlingarna. Här har fyra
underkategorier identifierats. Frågorna som ställs i avhandlingsarbetena rör dels lärarprofessionen – hur lärare
uppfattar, upplever, ser på eller talar om sin profession, dels verksamheten – om skolan som institution och hur
den påverkas av yttre förutsättningar och politisk styrning, dels hur elever uppfattar och upplever sin
skolsituation. Dessutom ställs frågor kring skolämnet som till exempel hur historieämnet har förändrats över tid
eller elevers intresse för ett specifikt ämne.
Inom det andra huvudområdet, Undervisningspraktik, som omfattar drygt hälften av avhandlingarna,
studeras undervisning i och utanför klassrummet samt elevers kunskapsutveckling och resultat. Frågorna som
ställs här riktas dels mot allmän didaktik – om lärande i vid mening och vad som sker mer generellt i
klassrummet för att undervisning och lärande ska utgöra en enhet, dels riktas frågeställningar mot
ämnesdidaktik – om elevers lärande i enskilda ämnen. En tredje underkategori här är undervisningsmetoder –
om särskilda metoder i undervisningen ger effekter i form av ökade kunskaper hos eleverna. I dessa studier
förekommer därför olika former av experiment, för- och efter test, en specifik design och ibland en
kontrollgrupp. Ett fåtal avhandlingsarbetena riktar inte frågeställningarna mot det svenska utbildningssystemet.
Dessa har placerats i det tredje huvudområdet Övrig praktik.
I delstudie två poängterar lärarna (nyantagna doktorander) i det första fokusgruppssamtalet, vikten av att
utgå från praktiken för att utveckla skolan samt betydelsen av att få in forskningen i kollegiala samtal. En
utveckling av metoder för att arbeta med elevers inkludering lyfts upp. Lärares röster framhålls som
betydelsefulla i den allmänna debatten kring skolan samt att lärare behöver stärkas i sin profession. Här betonas
att lärare måste få tid att diskutera och att man bör enas kring något att utveckla gemensamt exempelvis frågor
kring inkludering på så vis kan alla (lärare och elever) bli motiverade och må bra i skolan. Ett kollegialt lärande
framhålls som viktigt för lärarprofessionen i utvecklingen av skolan. De frågor som dessa lärardoktorander
ställer och det de poängterar som viktigt att utveckla kan föras till en av de huvudkategorier som framträdde i
delstudie 1. Lärarnas frågeställningar placerades i kategorin Pedagogisk praktik och med specifikt fokus på
eleven, lärarprofessionen samt inkludering/demokratiuppdraget.
I det andra fokusgruppsamtalet där förstelärare deltar fokuseras elevers motivation, lärares
professionsutveckling och organisationen. Dessa lärare belyser och diskuterar hur skolan kan utvecklas genom
att lärare själva systematiskt prövar att förändra undervisningen genom att följa och observera eleverna för att
därefter dela erfarenheter kollegialt. Betydelsen av det kollegiala lärandet lyfts regelbundet genom samtalet
som en väg mot en stärkt profession. Det kollegiala lärandet relateras till tidigare erfarenheter som exempelvis
matematiklyftet. Utifrån de tidigare presenterade kategorierna placeras också detta samtal i kategorin
Pedagogisk praktik med fokus på eleven och lärarprofessionen med specifikt fokus på kollegialt lärande.
I både avhandlingsfrågorna och i de frågeställningar som formuleras under fokusgruppssamtalen kan man
spåra utbildningspolitiska avtryck. I samtalen som genomfördes september 2014 är diskursen om ett kollegialt
lärande utmärkande och kan härledas till senare års kollegiala samarbetsdiskurs. I avhandlingsarbetena blir
även forskarskolornas inriktningar synliga i lärarnas frågeställningar och i avhandlingarnas fokus. Det samlade
resultatet visar att lärares frågeställningar är riktade mot en kunskapsutveckling för lärare. Det visar också
vikten av att forska med lärare. Den praktiknära relevansen är framträdande och avhandlingarna speglar
metoder och arbetssätt i undervisning som behöver utvecklas i skolan. Vidare framhålls betydelsen av att
utveckla kunskaper och förståelse kring demokratiska och inkluderande frågeställningar. Denna typ av
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forsknings- och utvecklingsprojekt skulle enligt lärarna kunna utgöra ett bidrag för utveckling av professionen
och verksamheten. Kartläggningen skulle kunna utgöra en god grund för kompetensutveckling som involverar
lärare, arbetslag eller hela skolor för utveckling av skolan på vetenskaplig grund samt en viktig källa nationellt
inom ramen för Skolforskningsinstitutets praktiknära uppdrag.
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INLEDNING
I detta kapitel ges en kort bakgrund till forskningsanknytningen av lärarutbildningen vilket innebar att
lärarexamen blev behörighetsgrundande för antagning till utbildning på forskarnivå. Utbildningsvetenskap
inrättades som en kommitté vid Vetenskapsrådet och staten tillsköt medel för att finansiera nationella
forskarskolor. En strategi som även fortsatt på 2010-talet. Sammantaget har detta bidragit till att frågor
genererade ur den pedagogiska praktiken, formulerade av verksamma lärare utgjort ett fokus i den
utbildningsvetenskapliga forskningen. Kapitlet avslutas med syfte och frågeställningar samt en disposition av
rapporten.

Bakgrund
Denna studie ingår som en del av vetenskapsrådets SKOLFORSK-projekt i enlighet med regeringsuppdraget
(U2013/6845/S, dir.2014), ett uppdrag som ska ”svara för genomförandet av validerade kartläggningar av
svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet” (s.1). Kartläggningarna som
belyser olika aspekter och är av olika art ska utgöra en grund för etablerandet av Skolforskningsinstitutet med
start 1 januari 2015. Uppdraget till denna studie handlade om att ringa in de frågor som lärare i
utbildningsystemet ställer till sin praktik och om sin profession, de frågor som lärare anser vara av vikt för
utveckling och forskning. Därutöver skulle studien ge svar på om frågorna hade vetenskaplig och praktiknära
relevans och huruvida frågeställningarna förändrats över tid.
Uppdraget kan ses mot bakgrund av de ständiga förändringar och förbättringar som sker kontinuerligt i den
svenska skolan genom såväl politiska utbildningsreformer som olika slags forskningsprojekt. Många gånger är
de frågeställningar som riktas mot skolans organisation, lärares undervisning och elevers lärande formulerade
långt ifrån de som verkar i skolpraktiken. Detta har från olika håll under lång tid problematiserats och
kritiserats (t ex Little, 1990; Langelotz, 2014; Reid & Green, 2009; Rönnerman, 2012). I föreliggande projekt
studeras dock lärares egna frågeställningar genererade ur pedagogiska praktiker i det svenska
utbildningssystemet.
För att kunna genomföra en studie som söker svara på en förändring över tid har de frågor som 101 lärare
ställt i sina avhandlingsarbeten under 13 år studerats. Dessutom har intervjuer med 13 lärare, verksamma inom
olika delar av utbildningssystemet, genomförts med fokus på frågeställningar och utvecklingsområden som de
anser aktuella idag (2014). I det följande används således lärares ”frågeställningar” i en vidare mening och
innefattar också de metoder och det forsknings- och utvecklingsfokus som riktas mot utbildningspraktiken för
en djupare förståelse eller utveckling av den.
Utgångspunkten är att dessa frågeställningar som här studeras är genuint genererade ur praktiken, även om
de frågor som formuleras under en forskarutbildning finjusteras och anpassas till en forskningstradition och den
studie som ska genomföras. När det gäller avhandlingsämnen och lärares frågeställningar i dessa framhåller
Andræ Thelin (2009, s. 92) utifrån intervjuer med doktorander med lärarexamen att ”egna intressen var
vägledande för ämnesvalet. Man hoppades själv kunna göra något som var relevant och nyttigt”, något vi tror
gäller även för de studier som ingår i denna studie.
Denna studie, ingår som nämnts ovan som en del i det förarbete till Skolforskningsinstitutet och kan därmed
bidra till att lyfta fram och ge en bild av de frågeställningar som lärare ställer till utbildningsspraktiken för att
ge en indikation om vilken forskning lärare efterlyser för en utveckling av praktiken. Inom SKOLFORSK
projektet finns ytterligare ett delprojekt som belyser lärares relation till forskning, men då från motsatt håll. I
delprojekt III (Hultman, 2014), studeras hur lärare tar emot, omformulerar och använder forskningsresultat som
bidar till ökad kunskap om metoder och arbetssätt för utveckling av praktiken. Båda dessa studier kan ses som
varandras förutsättningar för att en djupare kunskap ska nås om praktiknära forskning.
Intentionen med detta kapitel är att presentera syftet med studien men först ges en kort bakgrund till
lärarutbildningens forskningsanknytning, vilken medförde att lärarexamen blev behörighetsgrundande för
antagning till utbildning på forskarnivå.
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Lärare får tillträde till forskningsfältet
Ett centralt syfte med den lärarutbildning som trädde i kraft 2001 var att den skulle få en tydligare
forskningsanknytning. I lärarutbildningskommitténs betänkandet Att lära och leda – en lärarutbildning för
samverkan och utveckling (SOU 1999:63) som föregick reformen föreslogs att lärarexamen skulle bli
behörighetsgivande till utbildning på forskarnivå samt att ett nytt vetenskapligt område, utbildningsvetenskap,
skulle inrättas. Ett område som då skulle svara för forskning mot den vetenskapliga basen för lärarprofessionen.
"Det nya vetenskapsområdet som kommittén föreslog skulle omfatta frågor som har relevans för lärarutbildning, pedagogisk
yrkesverksamhet och lärande i arbetslivet. ” (SOU 1999:63, s. 271)

Ett sådant vetenskapsområde etablerades dock aldrig men genom propositionen En förnyad lärarutbildning
(prop. 1999/2000:135) inrättades i stället en Utbildningsvetenskaplig kommitté (UVK) inom det nyetablerade
Vetenskapsrådet (VR). Den roll UVK fick för att främja utvecklingen av utbildningsvetenskaplig forskning har
ringats in och diskuterats i flera sammanhang (t ex. Askling, 2006; Sandin & Säljö, 2006; Kallós, 2009).
Kommitténs uppgift skulle vara att:
”/…/ främja utvecklingen av utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning i nära anslutning till lärarutbildningen och
med direkt relevans för lärarnas yrkesutövning.” (prop. 1999/2000:135, s. 42)

Utbildningsvetenskaplig forskning definieras i en rapport om den utbildningsvetenskapliga forskningen som
”forskning om bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande.” (Broady, Börjesson, Dalberg, Krigh &
Lidegran, 2011, s. 12). Utbildningsvetenskap är alltså inte någon disciplin med en fast kärna utan snarare
tvärvetenskaplig och mångfacetterad till sin karaktär. Bakgrunden till utbildningsvetenskapens framväxt var
vikten av att lärarutbildningen knöts till en reguljär forskningsorganisation, vilket många andra
professionsutbildningar hade gjorts då de inordnades i högskolan genom universitets- och högskolereformen
1977. För lärarutbildningen var de fasta forskningsresurserna tidigare varit knutna till ett specifikt
vetenskapsområde (t.ex. naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora) dit en begränsad del av
lärarprofessionen (t.ex. lärare på gymnasiet med en ämnesinriktning) var behörig och kunde fördjupa sig i
ämnesforskning. Majoriteten (t.ex. förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare) hade inte liknande
ämnesfördjupningar i sin lärarutbildning. Dessa lärargrupper var hänvisade till den pedagogiska disciplinen för
forskarstudier men först efter att ha läst in en behörighet i ämnet. Utbildningsvetenskap har således blivit en
länk från lärarutbildning in i forskarutbildningen för lärarprofessionens samtliga lärarkategorier. I det följande
görs inte någon distinktion mellan dessa grupper utan samtliga kallas för lärare.
Askling (2006) beskriver hur utbildningsvetenskap har tagit form i forskarsamhället. I exempelvis olika
utredningar har lärare betonats som ’den reflekterande praktikern’ och det poängteras att lärare behöver förstå
sin praktik med olika teoretiska glasögon. Att lärare ska vara både reflekterande och kritiska återkom även i
lärarutbildningskommitténs betänkande. Utifrån dessa intentioner sammanfattar Askling (2006, s. 56) vad som
behövs för att nå en forskning som är relevant för den reflekterande professionella läraren och för skolans
lokala utvecklingsarbete. Det behövs:
1)
2)
3)

en förstärkt finansiering av forskningen
en mer praktiknära inriktning av forskningen och
en rekrytering av lärare med skolerfarenhet till forskarbanan

Betraktar man dessa tre punkter som Askling menar varit intentionerna med utbildningsreformerna kan man
säga att de två första punkterna blev tillgodosedda genom inrättandet av UVK som har till uppgift att fördela
medel till projekt som har en praktiknära inriktning. Den tredje har tillgodosetts bland annat genom de statliga
satsningar som gjorts på nationella forskarskolor och genom att kommunerna finansierat en del lärares
utbildning på forskarnivå.
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Både den andra och tredje punkten är relaterade till det som fokuseras i denna rapport – frågeställningar
genererade ur praktiken ställda av lärare i eller på väg in i en forskarutbildning alt. masterutbildning. Vårt
specifika intresse riktas mot frågeställningar genererade ur olika utbildningspraktiker och hur dessa kan
relateras till praktiknära forskning. Praktiknära forskning är ett centralt innehåll i den delrapport som
utredningen om inrättandet av ett Skolforskningsinstitut (u 2014:01) presenterade i maj 2014, där de skriver
följande:
”Utredningen menar att den forskning som ska stå i fokus för Skolforskningsinstitutet i första hand är en
forskning som utgår från professionens frågor och behov. Det är alltså en särskild aspekt av olika discipliner
och forskningsresultat som institutet kommer att fokusera. Utredningen väljer att benämna denna aspekt för
”praktiknära och i analogi med detta benämner vi forskning som har sådana konsekvenser för praktiknära
forskning” (s. 4 kursivering i original). Vi återkommer till detta begrepp i diskussionen där vi relaterar resultatet
i föreliggande studie till praktiknära forskning utifrån utredningens konstaterande (se vidare kapitel 5).

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att belysa de frågor lärare ställer relaterat till sin profession och praktik samt att
undersöka om och på vilka vis frågeställningarna har förändrats över tid och i relation till exempelvis
utbildningspolitiskt inflytande.
För att studera detta har vi dels studerat 101 avhandlingar som producerats inom ramen för en lokal
forskarskola samt inom två av de nationella forskarskolor som VR finansierat utifrån reformen 2001, dels
intervjuat 13 lärare verksamma någonstans inom det svenska utbildningssystemet (förskola, grundskola,
gymnasium, vuxenutbildning eller högre utbildning). Följande frågor har varit av intresse:





Vilka forskningsfrågor ställer lärare i sina avhandlingar mellan åren 2001 och 2014?
Vilka frågeställningar formulerar lärare relaterat till sin profession och praktik 2014?
På vilket sätt har frågeställningarna praktiknära och vetenskaplig relevans?
Hur har lärares frågeställningar förändrats över tid?

Rapportens disposition
Efter detta första inledande kapitel där en kort bakgrund och syftet med rapporten presenterats ges en översikt i
kapitel två av de forskarskolor som tillkom genom ett regeringsbeslut tidigt på 2000-talet. I slutet av kapitlet
presenteras tre av forskarskolorna närmare då det är avhandlingar producerade inom ramen för dessa som här
har granskats. I kapitel två belyses också de uppföljningar, utvärderingar och studier som tidigare gjorts i
anknytning till forskarskolorna.
I kapitel tre beskrivs urval, val av metod och genomförandet av den aktuella studien, som presenteras som
två delstudier.
Resultaten presenteras därefter i kapitel fyra. I detta kapitel beskrivs de kategorier som genererats ur det rika
datamaterialet samt hur avhandlingarna placeras inom dem. De fokusgruppssamtal som genomförts med
verksamma lärare återges som narrativer och placeras i kategorierna från delstudie 1.
I kapitel fem diskuteras resultaten dels i relation till förändring över tid och påverkan av yttre arrangemang,
dels till begreppet praktiknära forskning, hur det beskrevs i början av 2000-talet och hur utredningen för
etablerandet av ett Skolforskningsinstitut beskriver det i sin delrapport. Kapitlet avslutas med ett resonemang
om styrkor och svagheter i den studie som genomförts.
I det avslutande kapitlet anges de slutsatser som studien kommit fram till och rekommendationer till det
kommande skolforskningsinstitutet.
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ETABLERING OCH UPPFÖLJNING AV
FORSKARSKOLOR I SVERIGE
I detta kapitel görs en kortfattad genomgång av de statliga satsningar som gjorts på forskarskolor.
Genomgången fokuserar de forskarskolor inom området utbildningsvetenskap som har direkt anknytning till
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. I kapitlet presenteras kort också forskarskolor inrättade mot
licentiatexamen.
Därefter följer en närmare presentation av de tre forskarskolor som ingår i studien. Två av dessa är nationella
forskarskolor, den Nationella forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) och den nationella Forskarskolan i
naturvetenskapernas och teknikens Didaktik (FontD) samt en tredje lokalt organiserad forskarskola vid
Göteborgs universitet, Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning (CUL).

Nationell satsning på forskarskolor
I lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999:63) föreslogs som tidigare nämnts bland annat att
lärarexamen skulle bli behörighetsgivande till utbildning på forskarnivå samt att ett nytt vetenskapligt område
benämnt utbildningsvetenskap skulle inrättas. Vikten av att bredda forskarutbildning och forskning med
anknytning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet i Sverige framhölls. I detta sammanhang
påpekar kommittén att en forskarutbildning för yrkesverksamma också kan leda till en arbetsmarknad utanför
och/eller i kombination med en anställning på högskolan. Forskarutbildningen ska utbilda lektorer för framtida
kombinationstjänster i förskola, grundskola och gymnasium. Lärarutbildningskommittén understryker att
universitet och högskolor behöver utveckla långsiktiga strategier för att kunna möta detta behov. Den föreslår
därför att:
Denna forskarutbildning med direkt anknytning till lärarutbildningsområdet skall ge kompetens för lektorat
inom skola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning. Sådana tjänster syftar till att utveckla yrkesrollen och
verksamheten och skapar dessutom förutsättningar för tjänsteutbyte mellan kommun och lärarutbildning och
öppnar även för nya slag av kombinationstjänster där en lektor inom lärarutbildningen samtidigt utövar
läraryrket i skola, i förskola, i fritidshem eller vuxenutbildning (SOU 1999: 63, s. 262).
I Utbildningsutskottets betänkande (2000/01UbU6) framhölls att samverkan mellan universitet och högskolor
kan bidra till utveckling av forskarutbildningen och dessutom att samverkan kan bidra till att fler studenter kan
nås.
I spåren av dessa båda betänkanden inrättades på regeringens förslag (prop. 1999/2000:35; prop. 2000/01:3)
nationella forskarskolor. Syftet med forskarskolorna var att de skulle främja samverkan mellan lärosätena samt
ytterligare förbättra forskarutbildningen. Utifrån regeringens förslag i den forskningspolitiska propositionen
Forskning och förnyelse (2000/01:3) avsattes särskilda medel för etablerandet av 16 nationella forskarskolor,
den största satsning hittills på forskarnivå i statlig regi. Två av dessa hade en inriktning mot utbildningsvetenskap där lärarexamen var behörighetsgivande.
Organisatoriskt bestod varje forskarskola av en värdhögskola och till denna knöts ett antal partnerhögskolor.
Värdhögskolan bar huvudansvaret för verksamheten och samordningen av denna. Varje forskarskola leddes av
en styrgrupp med representanter från både värd- och partnerhögskolorna samt representanter för doktorander
och externa parter. För den löpande verksamheten anställdes en föreståndare. Kännetecknande för en
forskarskola är att rekryteringen till den sker genom att stora grupper studerande antas samtidigt och dessa
doktorander följer varandra under studietiden. Förutom att doktoranden tillhör en forskarskola blir denne också
antagen till en institution som har examensrätt för forskarnivå. Detta innebär att de doktorander som är knutna
till en högskola utan examensrätt antas av värdhögskolan till utbildning på forskarnivå. För att lyfta fram sin
egen profil är det vanligt att forskarskolorna erbjuder ett gemensamt och ibland obligatoriskt kursutbud för den
antagna doktorandgruppen.
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Varje forskarskola fick en tilldelning av 25 doktorander vardera (förutom forskarskolan i rymdteknik som
fick 17). Totalt uppgick antalet doktorander tillhörande dessa forskarskolor till 5 % av samtliga studerande som
påbörjade sina forskarstudier under läsåren 2001/2002 och 2002/2003 (Högskoleverket, 2004, s. 13). I en
uppföljning av forskarskolorna (Högskoleverket, 2004, s. 7) framkommer att vid utgången av 2007 ska
samtliga 16 forskarskolor ha examinerat 392 doktorer i enlighet med de förväntade antal examina som
tilldelats.
I oktober 2007 aviserade regeringen ytterligare en satsning specifikt för yrkesverksamma lärare som skulle
kunna gå en utbildning på forskarnivå med bibehållen lön. Lärarna kunde under 2,5 år studera på 80 % medan
de arbetade kvar som lärare under 20 % av sin arbetstid och därefter kunna avlägga en licentiatexamen (SFS
2007:753; SFS 2007: 754). 2008 beviljade regeringen medel för de tio första forskarskolorna mot
licentiatexamen. Totalt antogs 160 doktorander (Högskoleverket 2012; s. 8). Därefter följde ytterligare två
utlysningar. Genom dessa utlysningar tillkom 14 forskarskolor med inriktning mot licentiatexamen 2011 och
ytterligare sju stycken 2013. Totalt har dessa forskarskolor inneburit möjlighet för runt 450 lärare att bedriva
utbildning på forskarnivå mot licentiatexamen. Forskarskolorna mot licentiatexamen ingår i regeringens
satsning på karriärtjänster för lärare som ett led i anställning som lektor i grundskolan och gymnasiet, en reform
som genom statsbidrag för höjda lärarlöner inrättades 2013 (pressmeddelande 2012). Till skillnad från
forskarskolorna mot doktorsexamen skulle forskarskolorna mot licentatexamen enligt regeringen ha en särskild
inriktning och gälla de ämnen som medför en förstärkning av lärarens kunskaper och kompetens så att elevers
måluppfyllelse därigenom ökar. I skrivningen framgår att forskarskolorna ska ha en inriktning mot skolämnen
och ge en fördjupning i ämneskunskaper och i ämnesdidaktik. När även förskolan blev föremål för
forskarutbildning görs tillägget att forskarskolorna ska ha en inriktning mot barns lärande och utveckling.
Högskoleverket har genomfört en utvärdering av forskarskolorna, i vilken det framkommer att satsningen
genomförts utifrån intentionerna men att det varit en dyr satsning för ett fåtal lärare. Vidare framkommer att få
av skolhuvudmännen har en plan för ur lärarnas kunskap och kompetenser ska användas i skolverksamheten.
Det visar sig också att närmare hälften av lärarna som erhållit en licentiatexamen inte går tillbaka till
skolverksamheten, vilket var ett av syftet med satsningen (Högskoleverket, 2012). Dessa forskarskolor och de
frågeställningar som här genereras av verksamma lärare ingår inte i den här studien men borde kunna utgöra
ytterligare bidrag för exempelvis Skolforskningsinstitutets uppdrag vad gäller praktiknära forskning.
Samtliga forskarskolor mot doktorsexamen har följts upp och utvärderats av Högskoleverket (2004 och
2008). I den sammanfattande utvärderingen av satsningen framkommer både styrkor och svagheter. Styrkorna
ligger i att nya tvärvetenskapliga ämnena har gynnats samt att innovativa samverkansformer kunnat skapas
mellan doktoranderna på respektive forskarskola. De svagheter som lyfts fram gäller handledning av
doktorander, samordning mellan lärosätena och utnyttjande av tillgängliga resurser, samt fortsatt samverkan
mellan de olika ingående parterna efter det att forskarskolan upphört (Högskoleverket, 2008, s. 11).
Avsikten med denna studie där två av de 16 forskarskolorna mot doktorsexamen valts ut, båda med en
inriktning mot utbildningsområdet är dock inte att titta på något av de områden Högskoleverkets uppföljning
och utvärdering gjort, utan att i stället fokusera på vilka frågeställningar lärarna formulerat i sina
avhandlingsarbeten. Den ena forskarskolan vars avhandlingsarbeten studerats närmare och som ligger till grund
för analyser i den här rapporten är den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) där Umeå
universitet var värd. Den andra är den Nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik
(FontD) som samordnades av Linköpings universitet. Båda forskarskolorna antog 25 doktorander vardera vid
starten och utbildningen genomfördes i samverkan med ett flertal universitet och partnerhögskolor där också
många doktorander hade sin hemvist.
Vidare har lärares frågeställningar i avhandlingsarbeten producerade vid Göteborgs universitets forskarskola,
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarutbildning (CUL) granskats. CUL inrättades 2004 och alla
fakulteter (utom Sahlgrenska akademin) involverades och nya forskarutbildningsämnen med en
utbildningsvetenskaplig inriktning inrättades vid de medverkande fakulteterna. Forskarskolan antog sina första
25 doktorander 2005 med medel avsatta dels från universitetet, dels från annan arbetsgivare, i detta fall ett antal
kommuner och högskolor utan examensrätt på forskarnivå. I likhet med de nationella forskarskolorna får
doktoranderna vid forskarskolan CUL en dubbel anknytning dels till forskarskolan, dels till det ämne de
antagits till vid någon av fakulteterna. Dessa tre forskarskolor beskrivs närmare i det följande.
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Forskarskolor i denna studie
2001 inrättades den Nationella forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) för vilken Umeå universitet blev
värd och den Nationella Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens Didaktik (FontD) som samordnas
av Linköpings universitet. 2005 inrättade Göteborgs universitet en forskarskola i utbildningsvetenskap,
Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarutbildning (CUL). Dessa var bland de första som inrättades i
landet för att bidra till lärares utbildning på forskarnivå. I föreliggande studie ingår samtliga avhandlingsarbeten
(101 stycken) som examinerats åren 2004 - våren 2014 från dessa tre forskarskolor.

Den Nationella forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA)
Umeå universitet ansökte och blev värdhögskola för den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA).
Forskarskolan knöts till en särskild fakultetsnämnd för området lärarutbildning som inrättats vid Umeå
universitet 2000. Partnerhögskolorna i NaPA utgjordes av universiteten i Linköping, Karlstad och Örebro,
högskolorna i Malmö, Dalarna och Kristianstad samt Lärarhögskolan i Stockholm. Styrgruppen för
forskarskolan var sammansatt av representanter från partnerhögskolorna, yrkeslivet och de studerande.
Forskarskolan tog sin utgångspunkt i ”utvecklingen av ett nytt forskningsfält och en ny forskarutbildning”
(Erixon, 2005, s. 8) och ämnet pedagogiskt arbete inrättas som forskarutbildningsämne vid flera av de
medverkande universiteten. Ämnet pedagogiskt arbete hade också redan sedan tidigare inrättats på forskarnivå i
vid Linköpings universitet 2000 (Hultman & Martinsson, 2005). Behörighetskravet för antagning till
utbildningen i NaPA var lärarexamen.
Mellan åren 2001 och 2004 antogs 26 doktorander, varav 65 % var kvinnor. Forskarskolan var upplagd med
gemensamma kurser och seminarier för doktoranderna som genomfördes i internatform en vecka per termin.
För att stärka anknytningen till både en nationell och en internationell forskning var de nationella internaten
förlagda till partnerhögskolorna och de internationella förlagda till lärarutbildningar runt om i Europa. Utöver
detta uppmuntrades doktoranderna till deltagande i internationella konferenser (Erixon, 2005, s. 9). Målet var
att 25 doktorander skulle utexamineras från forskarskolan. 24 avhandlingar producerades i NaPA fram till
våren 2014 och dessa finns representerade i denna studie.
I Högskoleverkets utvärdering (2008, ss 89-92) konstateras att forskarskolan levt upp till de nationella
kraven om samverkan mellan lärosätena och etablerat forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete vid de
medverkande lärosätena. Bedömargruppen lyfter särskilt fram styrkan om de regelbundna handledarkollegierna
som koordinerat och förbättrat handledningsarbetet. Idag finns inte den nationella forskarskolan NaPA kvar,
däremot antas doktorander fortsatt till forskarutbildningsämnet Pedagogiskt Arbete vid Umeå universitet likväl
som vid flera andra universitet, varav många ingick som partners i den ursprungliga forskarskolan. (För
ytterligare detaljer kring forskarskolan NaPA hänvisas till Erixon, 2005 och Högskoleverkets utvärdering,
2008).

Den nationella Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens Didaktik (FontD)
Linköpings universitet har huvudansvaret för den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens
didaktik (FontD). Styrelsen vid Linköpings universitet beslutade att forskarskolans centrum skulle ligga vid
Campus Norrköping med Institutionen för tematisk utbildning och forskning (ITUF) och Institutionen för
Teknik och naturvetenskap (ITN) som värdar. En särskild nämnd för lärarutbildningen inrättades vid
universitetet våren 2001. Nämnden fick senare också ansvaret för forskarskolan.
Forskarskolan upprättades som ett samarbete och nätverk mellan åtta universitet och högskolor, vilket idag
har utökats till ett samarbete mellan 13 lärosäten: universiteten i Linköping, Umeå, Göteborg, Karlstad, Lund,
Luleå, mitt- och Linnéuniversiteten samt högskolorna i Malmö, Mälardalen, Kristianstad, Halmstad och Gävle.
I initialskedet av den nationella satsningen ingick att anta 25 doktorander som också finansierades. De första
antogs våren 2002 och fram till 2008 antogs 45 doktorander. Doktorandgruppen har en jämn könsfördelning.
Forskarskolan var också öppen för att anta doktorander med finansiering från annan arbetsgivare.
Doktoranderna antogs till de lärosäten som ingår i nätverket och som har examensrätt för forskarnivå. Övriga
antogs till Linköpings universitet. Doktoranderna antogs i början utifrån egna intresseområden, vilket
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förändrades vid den tredje antagningsomgången då doktoranderna styrdes till de befintliga forskargruppernas
forskningsprojekt.
FontD har en tvärvetenskaplig grund och poängterar vikten av samarbete mellan forskare och
yrkesverksamma lärare inom en rad discipliner. Främsta fokus är hur barn och ungdomar tillägnar sig
naturvetenskaplig och teknisk kunskap. Två utvidgningar lyfts fram. Den ena riktas mot en helhetssyn på barns
och ungdomars lärande. Den andra utvidgningen gäller förhållandet mellan skola, högskola och
högskoleutbildningars didaktiska frågor. Innehållet i forskarskolan beskrivs på följande vis:
 Att lära och kommunicera naturvetenskap och teknik
 Naturvetenskapliga och tekniska kunskapskulturer i skola och samhälle
 Naturvetenskapliga och tekniska kunskaper – allmänbildning, demokrati, genus och etnicitet
Fram till våren 2014 har 45 avhandlingar producerats i FontD och dessa finns representerade i studien.
År 2008 expanderade forskarskolan till att även omfatta utbildning av 25 lärare inom ramen för regeringens
satsning på forskarskolor mot licentiatexamen. Forskarskolan sökte på nytt och fick fortsatta uppdrag som licforskarskola vid ytterligare två tillfällen (2010 och 2012). Forskarskolan FontD är därmed fortfarande aktiv i
utbildningen av lärare på forskarnivå.
I Högskoleverkets utvärdering (2008, ss 85-88) bedömer man att forskarskolan har lyckats med att öka
samverkan mellan ingående lärosäten och att en utveckling av forsknings- och utvecklingsmiljöer skett. Det
program som upprättats för forskarutbildningen omnämns ha en god kvalité vilket bidragit till ett ökat antal
disputerade inom området. De förbättringar som efterfrågas avser utvärderingar och handledning av
doktorander. Här framkommer också en önskan om en diskussion av avhandlingarnas kvalitet och form. (För
ytterligare detaljer kring forskarskolan FontD hänvisas till den egna hemsidan och till Högskoleverkets
utvärdering, 2008).

Forskarskolan Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning (CUL)
Forskarskolan Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning (CUL) inrättades vid Göteborgs
universitet (GU) den 1 januari 2004 efter beslut i universitetsstyrelsen. Forskarskolan förlades till att ligga
under lärarutbildningsnämnden (LUN).
Syftet med forskarskolan beskrevs som att a) främja utveckling av forskning knuten till lärarutbildning och
pedagogisk yrkesverksamhet och b) verka för forskningsanknytningen av den grundläggande lärarutbildningen.
CUL etablerades om en fakultetsgemensam verksamhet där de medverkande fakulteterna skulle ges direkt
inflytande över verksamhetens genomförande och utveckling. Till forskarskolan anknöts samtliga fakulteter
(utom Sahlgrenska akademin) vid GU, genom att de inrättade nya forskarutbildningsämnen med inriktning mot
utbildningsvetenskap. Vidare sker samverkan med närliggande högskolor och kommuner. Forskarskolan leds
av en vetenskaplig ledare och ett vetenskapligt råd bestående av representanter från varje fakultet,
samarbetande högskolor, kommunföreträdare samt doktorander. Doktorander som antas till forskarskolan CUL
ska ha avlagt lärarexamen samt ha två års yrkesverksamhet.
Göteborgs universitet avsätter årligen medel för doktorandtjänster som fördelas till de medverkande
fakulteterna. Utöver fakultetsmedel bidrar omkringliggande kommuner och högskolor med att finansiera de
doktorander som antas till forskarskolan CUL. Dessa doktorander har sin anställning kvar i
kommunen/högskolan. En del doktorander bedriver forskarstudier på 50 % och är fortfarande verksamma som
lärare medan andra genomför forskarstudierna på 100 %. De första doktoranderna antogs 2005 (25 stycken) och
därefter har antagning skett varje år (undantag 2007). Fram till 1 juli 2014 har 113 doktorander antagits.
Samtliga doktorander antas till en fakultet/institution i ett för forskarskolan inrättat ämne i
utbildningsvetenskap (med inriktning mot; humaniora, samhällsvetenskap, estetiska ämnen, naturvetenskap, IT)
samt pedagogiskt arbete, ämnesdidaktik och barn- och ungdomsvetenskap). Förutom nyinrättade ämnen på
forskarnivå vid involverade fakulteter drivs en tvärvetenskaplig temaverksamhet inom forskarskolan som
doktoranderna också är knutna till. Varje tema drivs av två forskare från två olika fakulteter som samlar
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doktoranderna till seminarier om temats innehåll och/eller doktorandernas egna texter. Genom temana
medverkar doktoranderna i både nationella och internationella aktiviteter.
CULs forskarskola samlar samtliga inskrivna doktorander två gånger om året för en gemensam aktivitet och
utbyte mellan doktoranderna. Varje höst ordnas en CUL-konferens då doktoranderna presenterar sina pågående
avhandlingsarbeten och får dessa diskuterade i seminarieform. Vid varje konferens bjuds också forskare in för
att ge en föreläsning inom ett område som är generellt intressant för den forskning som bedrivs inom
forskarskolan. Varje vår avslutas terminen med ett halv-dagsseminarium där aktuella teman diskuteras. Ett
återkommande tema har t.ex. varit möjligheten att arbeta som forskande lärare i en skolpraktik. Företrädare från
kommuner har bjudits in till diskussionen liksom doktorer som kunnat delge sina erfarenheter efter disputation.
Våren 2014 då datainsamling till denna studie genomfördes hade 32 doktorander avlagt doktorsexamen.
Merparten av de 32 avhandlingarna är avlagda vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten och resterande finns
vid övriga ingående fakulteter. (För ytterligare detaljer kring forskarskolan CUL hänvisas till den egna
hemsidan, till kartläggningen av Bergviken Rensfeldt & Säljö, 2011 samt till Högskoleverkets utvärdering,
2008).

Uppföljningar och utvärdering av forskarskolorna
Eftersom lärares direkta tillgång till utbildning på forskarnivå är tämligen nytt finns inte heller mycket
forskning kring detta att tillgå. De studier som finns är utvärderingar, t.ex. Högskoleverkets utvärderingar av
forskarskolorna eller uppföljningar av en specifik grupp studerande genom Skolverkets satsning på doktorander
i början av 2000-talet.
Högskoleverkets uppföljning (Högskoleverket, 2004) och utvärdering (Högskoleverket, 2008) av de 16
forskarskolorna studerar samverkan mellan ingående lärosäten, rekrytering av doktorander samt handledning av
och kurser för doktoranderna. I utvärderingen sammanfattas både brister och förtjänster av satsningen. Till
bristerna hör att den samverkan mellan lärosätena som var ett av syftena inte uppfyllts i den grad som
förväntats. En uppbyggd organisation och stöd för handledning har inte heller uppfyllts i den grad som var
önskvärt. De styrkor som lyfts fram är utveckling av tvärvetenskapliga ämnen och att samverkansformer mellan
doktorander utvecklats vid vissa forskarskolor. Utvärderingen går inte vidare in på frågor om doktorandernas
avhandlingsämnen utan håller sig på en övergripande nivå om satsningen som sådan. I den doktorandenkät som
skickats ut till doktoranderna saknas också sådana frågor. Enkäten är mer fokuserad på doktorandernas
erfarenheter av utbildningen som sådan där handledning och kurser under utbildningen är i fokus.
Parallellt med att forskarskolor etablerades tog Skolverket 2001 initiativ till att bidra till lärares möjlighet att
utbilda sig på forskarnivå. Skolverket utlyste doktorandtjänster som benämndes lärardoktorander. Detta gjordes
inom ramen för ett forskningsprogram till vilket svenska forskningsmiljöer var inbjudna att presentera sin
forskning. Skolverket upprättade kontrakt med 19 av inkomna 122 forskningsmiljöer.
Inom forskningsprogrammet fanns utrymme för att en forskningsledare och ett antal doktorander kunde
knytas till dessa miljöer. Doktoranderna skulle enligt programmet ha en lärartjänst och kontakter togs med
kommuner om möjligheter att delfinansiera doktorandtjänster för lärare. Tjänsterna utannonserades, granskades
i konkurrens och tillsatts av universiteten. Själva forskningsprogrammet, dess bakgrund och syften beskrivs i
Andræ Thelins rapport (2009, s. 1-24) men huvudfokus i rapporten är doktoranderna.
Andræ Thelin undersöker vilka de är och varför de väljer en forskarutbildning samt hur denna fungerat för
dem. I materialet ingår tre grupper av doktorander; lärardoktorander dvs. de som fortsätter deltid som lärare
parallellt med forskarstudierna, doktorander med lärarexamen samt doktorander utan lärarexamen. Prøitz
(2005) gör en vidare analys av satsningen genom att koppla den till doktorandernas framtid efter avslutade
studier. Hon finner att majoriteten av dem hon intervjuat anger att de vill ha en ’fot i praktiken och en i teorin’
(s. 60) samtidigt som de uppger att de är bekymrade då skolhuvudmännen inte intresserat sig för vad de kan
bidra med i skolan efter avslutade studier.
Inte heller Andræ Thelins rapport eller Prøitz (2005) studie belyser direkt lärardoktorandernas egna
frågeområden men i det rika dataunderlag som Andræ Thelin presenterar har vissa utsagor och
sammanfattningar av mer generellt intresse också bäring på föreliggande studie. Genom den livshistoriska
ansats som använts i rapporten redovisas i kapitlen Vägen till akademin, Mötet med akademin, Strategier i
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akademin vad som varit drivkraft för lärarnas avhandlingsarbete och också synen på dess nytta i framtiden. När
det gäller val av ämne och de frågeställningar som styrt avhandlingsarbetet framgår i resultatet att lärarens
”egna intressen var vägledande för ämnesvalet. Man hoppades själv kunna göra något som var relevant och
nyttigt” (Andræ Thelin, 2009, s. 92). Flertalet av doktoranderna poängterar vikten av att få tid till att fördjupa
sig i frågorställningar relaterade till undervisning eller till sitt ämnesområde utan att bli avbruten (a.a. s. 61).
Genomgående i det presenterade materialet framkommer att man valt en utbildning på forskarnivå för att man
vill lära sig mer, bidra till skolans utveckling eller helt enkelt få en paus från skolans vardagsarbete. (a.a. s. 63,
67). Flera doktorander poängterar också att det som drev dem vidare var en nyfikenhet och insikt i att man som
lärare inte kan lösa problemen själv (a.a. s. 69).
I Andræ Thelins rapport framkommer att för många av doktoranderna har kontinuerliga studier parallellt
med arbetet varit vanligt. Man har vänt sig till universiteten för att gå olika kurser och fördjupa sina kunskaper.
Det är lärares egna erfarenheter i och av skolpraktikerna som är en drivkraft till fortsatta studier. Andræ Thelin
sammanfattar vägen till akademin med att samtliga doktorander ”har ett skolnära intresse och praktisk
erfarenhet från skolverksamheten”. (s. 75). I den avslutande delen jämförs de olika doktorandgrupperna och
Andræ Thelin slår fast att ”Lärardoktoranderna och de doktorander som har en lärarexamen skriver
avhandlingar som är tydligare förankrade i skolans vardagsarbete och deras egna erfarenheter, som dessutom
ofta legat till grund för ämnesvalet, än vad doktorander utan lärarexamen gör” (s. 144).
En annan uppföljning som anknyter till föreliggande rapport är den kartläggning som gjordes av
forskarskolan CUL 2011 (Bergviken Rensfeldt & Säljö, 2011). Kartläggningen tog utgångspunkt i 75
avhandlingsarbeten som presenterades som posters på en av de årliga CUL-konferenserna (konferensen 2010).
Val av forskningsfokus, hur forskningen genomförts samt kunskapsintresse utgjorde utgångspunkt för analysen.
Resultat presenteras som sex dominerande tematiker och kunskapsintressen som kännetecknade de projekt som
ingick (a.a. s. 9). Dock har dessa tematiker inte haft en inverkan på den kategorisering som gjordes av det
empiriska materialet i denna studie. De sex tematikerna var:







Ämnesdidaktik (undervisning, individers lärande relativt skolämne osv.)
Lärarprofessionalitet (läkarutbildning, lärarkompetens, lärarsamverkan, yrkesspråk osv.)
Särskilda temaområdet (IT-baserat lärande, genus, hållbar utveckling osv.)
Etik (normer, värdegrund, inflytande osv.)
Strukturella frågor (samhällspolitisk, styrning, medborgar- och demokratifostran osv.)
Institutionella frågor (skolkultur, skolledarskap, skolutveckling osv.)

Det största området (samma projekt kunde tillhöra flera tematiker) utgjordes av ämnesdidaktik, vilket återfanns
i närmare hälften av arbetena. Därefter kom temaområden som återfanns i en tredjedel av arbetena medan
temana lärare, etik och institutionella frågor återfanns i ungefär 15 % av arbetena. Det tema som var minst
återkommande var strukturella frågor. Den analys som redovisas är av intresse för denna rapport, som har
lärares forskningsfrågor som fokus och vi återkommer till dessa forskningstematiker senare i diskussionen.
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METOD OCH GENOMFÖRANDE
I detta kapitel behandlas först de urval som gjorts i respektive delstudie. Därefter beskrivs genomförande och
val av analysmetod för delstudie ett. Här görs också en närmare beskrivning av hur kategoriseringsarbetet har
genomförts. Avslutningsvis beskrivs genomförande och analys för delstudie två.

Inledning
Det är som nämnts frågeställningar som är genererade av lärare i svenska utbildningspraktiker som här är av
specifikt intresse. För att komma åt lärares frågeställningar grundar sig valet av empiri dels på de frågor lärare
ställt i sina avhandlingar, dels de frågor lärare uttrycker i samtal kring relevanta områden för forskning
och/eller utveckling i förskola och skola. Studien innefattar således två delstudier till vilka data samlades in
under maj och i början av september 2014.
I delstudie 1 har 101 avhandlingar (se Appendix) från tre forskarskolor kategoriserats utifrån
avhandlingarnas fokus och i delstudie 2 har fokusgruppssamtal genomförts med två grupper av lärare
verksamma inom olika delar av utbildningssystemet (från förskola till högre utbildning). Dessa lärare var vid
intervjutillfällena åter på väg in i akademin för fortsatt utbildning, antingen på forskarnivå eller avancerad nivå.
Det empiriska underlaget skiljer sig därmed åt då lärarnas frågeställningar i avhandlingarna under lång tid
har bearbetats för att vara vetenskapliga och forskningsbara och de frågor som lyftes av lärarna i
fokusgruppssamtalen var av mer direkt karaktär och kopplade till verksamheten i dagens förskola och skola.
Materialet som ligger till grund för analyserna är texter av två slag. För delstudie 1 är det publicerade texter i
vetenskapliga avhandlingar medan det i delstudie 2 är transkriberade samtal från gruppintervjuerna. En induktiv
kategorisering användes som analysmetod i delstudie 1 och i delstudie 2 prövades dessa kategorier på den
empiri som koncentrerats genom de transkriberade samtalen (Kvale, 1997). Nedan beskrivs mer utförligt urval
och genomförande för de båda delstudierna.

Urval, genomförande och analys (delstudie 1)
För studien gjordes ett totalurval, samtliga avhandlingar som producerades mellan åren 2001 och 2014 (maj
månad), totalt 101 stycken, i tre forskarskolor ingick i studien. De tre forskarskolorna är som nämnts den
Nationella forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA), den Nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och
Teknikens Didaktik (FontD) samt Göteborgs universitets forskarskola Centrum för utbildningsvetenskap och
lärande (CUL). Kännetecknande för dessa tre utbildningar är att lärarexamen är behörighetsgivande (särskild
behörighet) för antagning. De två förstnämnda startade i början av 2000-talet (2001 och 2002) medan
forskarskolan CUL kom igång några år senare (2004).
Listor över publicerade avhandlingar hämtades från forskarskolornas websidor i maj 2014. Varje avhandling
granskades antingen i tryckt eller digital form. Granskningen genomfördes med utgångspunkt i syfte och
frågeställning. Samtliga sammanfattningar och abstract lästes igenom noga därutöver lästes metod, teori och
delar av resultatet översiktligt för att få en helhetssyn inför fortsatt analys.
Analysarbetet genomfördes i tre steg. I ett första steg upprättades en matris för respektive forskarskola
innehållande:









Författarens namn,
Avhandlingens titel, lärosäte förutom värdhögskolan, år för disputation,
Forskarutbildningsämne
Avhandlingens syfte och frågeställningar
Studiens val av skolform
Studiens val av metod
Avhandlingens form (monografi eller sammanläggning),
Avhandlingens språk
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Den första matrisen över samtliga avhandlingar i en forskarskola gjordes i samarbete mellan forskarna. Utifrån
det arbetet upprättades ytterligare två matriser, en för varje forskarskola. I samband med matrisupprättandet
antecknades kodord för respektive arbete som en vägledning för den kategorisering som genomfördes i steg två.
Kodorden rörde både forskningsfrågor och de metoder som använts i avhandlingen till exempel tekniker, föroch eftertest, profession, orsak-verkan och undervisning.
I steg två prövades kategorier utifrån de kodord som hade antecknats. Denna första kategorisering påfördes i
högermarginalen av matrisen. Kategoriseringen genomfördes gemensamt efter det att båda forskarna hade
arbetat med, läst samtliga matriser, kodord och gemensamt diskuterat fram ett antal kategorier. I detta steg (steg
två) kunde en avhandling placeras i flera möjliga kategorier eller vid tveksamhet lämnas utan placering.
Därefter läste varje forskare var för sig igenom samtliga matriser inklusive kategoriseringarna. Forskarna
gick sedan återigen gemensamt igenom hur avhandlingarna kategoriserats och diskuterade placeringarna. Vissa
förändringar genomfördes och osäkra placeringar diskuterades ytterligare. De kategorier som användes i steg
två var följande:







Undervisning (med tre underkategorier Learning studies, designstudier, övriga innehållande tydlig metod)
Barn/elever/studenter
Lärarprofessionen
Utveckling av praktiken (med två underkategorier verksamheten och klassrummet)
Ämnet
Övriga (innefattande textanalyser)

I ett sista steg (steg tre) som genomfördes tre månader efter den första kategoriseringen, läste båda forskarna
åter igenom sammanställningarna över forskarskolornas avhandlingar. Kategorierna diskuterades och en
förändring av kategorierna prövades, justerades och fastställdes. Den avgörande justeringen innebar att tidigare
kategorier delades in i tre huvudkategorier, Pedagogisk praktik, Undervisningspraktik och Övrig praktik vilka
återspeglade avhandlingarnas fokus. Därtill sökte vi med ytterligare underkategorier avspegla det innehåll som
var avhandlingarnas riktades mot. Kategorin Övrig praktik behölls för de avhandlingar vars fokus var praktiker
som till exempel arbetsförmedling eller science center. Följande huvudkategorier med underkategorier
fastställdes:
 Pedagogisk praktik
o Lärarprofession
o Verksamhet
o Elev
o Skolämne
 Undervisningspraktik
o Allmän didaktik
o Ämnesdidaktik
o Metod för undervisning och lärande
 Övrig praktik
Vid denna sista genomgång (steg 3) av de sammanställningar som gjorts av avhandlingarna påbörjades en mer
systematisk placering i ovan nämnda kategorier. Varje sammanställning över avhandlingarna lästes noggrant på
nytt och vid oklarheter eller tveksamheter återvände forskarna till avhandlingens fulltext på webben. Under
arbetet antecknades ytterligare kodord inför den kommande beskrivningen för att dessa skulle bli så
heltäckande som möjligt. Därefter påbörjades en beskrivning av varje kategori med tillhörande underkategorier
i löpande text. Kategoribeskrivningen avsåg att avspegla det fokus som avhandlingarna inom kategorin hade.
Här blev frågeställningar och metod avgörande för beskrivningen med hjälp av de kodord som tidigare
antecknats. Beskrivningarna lästes, granskades och reviderades innan en slutgiltig text tog form. I resultatet
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presenteras kategorierna och en jämförelse mellan avhandlingarna i forskarskolorna avseende fokus och
frågeställningar.

Urval, genomförande och analys (delstudie 2)
I delstudie 2 gjordes ett bekvämlighetsurval, mot bakgrund av SKOLFORSK-projektets begränsade tidsramar,
vilket innebar att 13 lärare som antingen skulle påbörja sina studier på forskarnivå eller som blivit antagna till
ett mastersprogram vid Göteborgs universitet valdes ut att ingå i studien. För båda grupperna krävdes
lärarexamen för antagning. Kontakt för fokusgruppssamtal togs med samtliga innan kursstart i början av
september 2014 och samtalen genomfördes därefter två dagar i rad i samband med kursstart.
Vid det första tillfället ingick totalt åtta doktorander, fem kvinnor och tre män. Vid det andra deltog fem
studenter, fyra kvinnor och en man, som samtliga var förstelärare. Forskarna poängterade vid båda tillfällena att
det var deras profession och erfarenheter som lärare som var av intresse under samtalet.
Fokusgruppssamtalen inleddes med ett scenario om att en fiktiv skola hade fått projektmedel för att forska i
och utveckla verksamheten. Trots att deltagarna representerade olika skolformer, skolor och kommuner gjordes
ett antagande om att deras erfarenheter kunde utgöra en grund för ett samtal kring frågeställningar och
utvecklingsområden som berörde verksamhet, undervisning och professionen. Scenariot lästes upp av en av
forskarna och var formulerat enligt följande:
Tänk er in i att ni arbetar på en skola och skolan har blivit utsedd av regeringen att få medel för ett forskningsprojekt. Ni blir
utsedda som projektgrupp. Berätta vad ni skulle göra för pengarna dvs. vad tänker ni undersöka och utveckla.

Det första samtalet pågick under ca 1,5 timmar då forskarna sporadiskt ställde kompletterande frågor under
tiden och även riktade frågor direkt till någon lärare som varit tyst för att på så sätt säkerställa att alla röster
blev hörda. Samtalet spelades in och transkriberades därefter. Båda forskarna deltog i samtalet och en av
forskarna skrev anteckningar under tiden.
Det andra samtalet genomfördes med en viss justering. Lärarna ombads individuellt att först skriva ner ett
möjligt utvecklingsprojekt på sin skola, för att ytterligare förstärka varje individs specifika erfarenheter och
frågeställningar. Fokusgruppssamtalet fortsatte med att varje lärare läste upp vad de skrivit ner. På så sätt fick
alla ta del av de individuella frågeställningarna innan diskussionen påbörjades.
Samtalet tog ca 2 timmar. Samtalet spelades in och transkriberades. Båda forskarna deltog i och förde
anteckningar under samtalet.
Det transkriberade materialet från båda fokusgruppssamtalen utgjorde data för en meningskoncentrering
(Kvale, 1997). Denna har sedan omarbetas till en narrativ text där lärarnas egna röster tydliggörs. Under arbetet
markerades kodord för analysen. Därefter användes de kategorier som utarbetats i delstudie 1 för analys av
samtalen.
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RESULTAT
Mellan åren 2006 och maj 2014 publicerades 101 avhandlingar inom de tre forskarskolorna NaPA, FontD och
CUL där kravet för antagning är en lärarexamen. Totalt är det 62 kvinnor och 39 män som genomfört de
aktuella avhandlingsarbetena. I avhandlingsarbetena har de frågor som dessa doktorander (lärare) ställer och
vilket forskningsfokus som dominerar respektive avhandling studerats.
Inledningsvis presenteras resultatet i form av några jämförelser mellan samtliga arbeten från de tre
forskarskolorna. De aspekter som plockats ut i dessa jämförelser är avhandlingarnas form och språk, vilken
skolform som varit aktuell i respektive avhandling samt vilka ämnen doktoranderna disputerat i. Därefter följer
en beskrivning av de kategorier som analysen utmynnat i, som skett utifrån avhandlingarnas forskningsfokus,
och till sist en jämförelse mellan de olika forskarskolornas dominans i respektive kategori.

Avhandlingarnas form och språk
De avhandlingar som producerades i de tre forskarskolorna som ingår i denna studie är totalt 101 stycken.
Fördelningen mellan forskarskolorna återges i figur 1.

NaPA 24
FontD 45
CUL 32

Figur 1. Antal avhandlingar i respektive forskarskola 201-2014.
Figur 1 visar att avhandlingar från FontD dominerar med 45 stycken. I de övriga två forskarskolorna
producerades 24 stycken (NaPA) respektive 32 stycken (CUL).
Majoriteten av avhandlingarna är skrivna i form av monografier och de allra flesta arbeten är skrivna på
svenska (se tabell 1). Samtliga avhandlingsarbeten (24 st) från NaPA är monografier.
Vad gäller sammanläggningsavhandlingar dominerar de arbeten som skrivits inom FontD (34 st av 45 st).
Den första sammanläggningsavhandlingen i forskarskolan CUL publicerades först 2011, därefter producerades
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ytterligare sex sammanläggningar fram till våren 2014. Antalet avhandlingar, startår och värd för respektive
forskarskola återges i tabell 1.
Tabell 1. Antal avhandlingar producerade inom tre forskarskolor uppdelade på form och språk.
Forskarskola
NaPA (start 2001)
Värd UmU
FontD (start 2002)
Värd LiU
CUL (start 2004)
Värd GU
Totalt antal

Monografi
24

Sammanläggning
0

11

34

25

7 (första 2011)

60

41

Språk
2 engelska titlar
22 svenska titlar
21 engelska titlar
24 svenska titlar
10 engelska titlar
22 svenska titlar
33 engelska titlar
68 svenska titlar

Totalt antal
24 avhandlingar
2006 - 2010
45 avhandlingar
2006 – 2013
32 avhandlingar
2008 – 2014
101

Vidare framgår av sammanställningen i tabell 1 att två tredjedelar (68 st av 101 st) är skrivna helt eller till stora
delar på svenska. En tredjedel (33 st) är skrivna på engelska med en svensk sammanfattning dock saknas en
svensk sammanfattning i några av de avhandlingarna från FontD som finns tillgängliga digitalt. Nästan hälften
av avhandlingarna från FontD är helt skrivna på engelska (21 av 45). Endast två avhandlingsarbeten av 24 från
NaPA har engelska titlar och motsvarande siffra för CUL är knappt en tredjedel (10 av 32).

Skolformer som studerats i avhandlingsarbetena
Samtliga skolformer inom det svenska skolväsendet samt högre utbildning finns representerade i
avhandlingsarbetena (tabell 2). Majoriteten av arbetena har genomförts i och riktar sig mot grund- och
gymnasieskola (40 respektive 26 stycken).
Fjorton (14) arbeten är genomförda i eller med visst fokus på högre utbildning. I dessa arbeten domineras
forskningsintresset av lärarutbildningen men det finns också avhandlingar där andra utbildningar varit av
intresse (t.ex. ingenjörsutbildningen).
Sex (6) arbeten är genomförda i förskolan och åtta (8) arbeten har genomförts i flera skolformer, exempelvis
har man studerat lärarstudenter både i lärarutbildningen och i deras verksamhetsförlagda praktik på en
grundskola eller ett gymnasium liksom studier som genomförts i både förskola och grundskola.
Två arbeten riktar intresse mot vuxenutbildningen.
Fem (5) arbeten har genomförts i annan kontext. Det kan dels vara textstudier, dels studier genomförda i
annan utbildningskontext, exempelvis Science Center.
Tabell 2. Översikt av avhandlingar från tre forskarskolor uppdelade på var studierna är genomförda.
Forskarskola
NaPA
FontD

Förskola
2
1

Grundskola
6
18

Gymnasium

Högre
utbildning
2
9

Flera
skolformer
1
5

Annan

Antal

9
10

Vuxenutbildning
1
-

3
2

24
45

CUL

3

16

7

1

3

2

0

32

Totalt antal

6

40

26

2

14

8

5

101

Tabell 2 och figur 2 (nedan) visar att lärare som forskar formulerar frågeställningar som rör
utbildningsverksamhet från förskola till högre utbildning. Dock är majoriteten av avhandlingsarbetena
genomförda i grund- och gymnasieskola. Det gäller samtliga forskarskolor. Noterbart är att inom FontD har 20
% (9 av 45) riktats mot högre utbildning medan ett (1) arbete genomförts i förskolan (tabell 2).
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Förskola 6
Grundskola 40
Gymansiet 26
Vuxenutbildning 2
Högre utbildning 14
Flera skolformer 8
Annan 5

Figur 2. Avhandlingarnas fördelning på vald skolform i studien

Inriktning på studerade avhandlingar
I nedanstående tabell (tabell 3) framgår inom vilka forskarutbildningsämnen avhandlingsarbetena genomförts.
De arbeten som återfinns i CUL:s forskarskola domineras av olika ämnesinriktningar mot utbildningsvetenskap
tätt följt av arbeten i pedagogiskt arbete. Detta har sin förklaring i att nya forskarutbildningsämnen med
inriktning mot utbildningsvetenskap skapades i samband med etableringen av forskarskolan CUL.
Samtliga arbeten inom NaPA är genomförda i pedagogiskt arbete som då var ett nyinrättat
forskarutbildningsämne. Merparten av avhandlingsarbetena från FontD är skrivna inom ämnesdidaktik, vilket i
sig inte är förvånande då forskarskolan hade den specifika inriktningen. Tre (3 stycken) hade inriktning mot
hållbar utveckling.
Tabell 3. Avhandlingar från tre forskarskolor uppdelade på ämnesinriktning1
Forskarskola

Ämnesdidaktik
FontD*
Ma

NaPA (24)
FontD (45)
CUL (32)
Total (101)
Total (101)

So

No

Pedagogiskt
arbete
Ke

Tek

Bio

Fy

HU

Inriktning mot
utbildningsvetenskap
CUL
HUM SAM NA IT

Est

24
2
2

1
2
3

20
2
22

5

3

5

7

3

5

3

5

7

3

50

11
35
35

4
4

4
4

1
1

4
4

1
2
3

16

* Indelningen är gjord utifrån avhandlingens ämnesinriktning. HU= hållbar utveckling

1

När det gäller avhandlingar i forskarskolan FontD var det inte alltid angett i vilket ämne doktoranden var antagen. Den inriktning som anges i
tabell 3 för avhandlingar i FontD är gjord utifrån avhandlingens fokus och behöver därför inte stämma helt överens med
forskarutbildningsämnet. I NaPA antogs alla doktorander till ämnet Pedagogiskt arbete och i CUL inrättades nya ämnen vid fakulteterna med
inriktning mot utbildningsvetenskap, i Pedagogiskt arbete och i ämnesdidaktik.
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Kategorisering av avhandlingarna
Samtliga 101 avhandlingar i de båda nationella forskarskolorna NaPA och FontD samt Göteborgs universitets
forskarskola CUL som färdigställts mellan åren 2001 och maj 2014 har kategoriserats utifrån deras syften och
frågeställningar. För att få en rikare bild av varje arbete har även metod och genomförande tagits i beaktande
vid granskningen. Valda delar av arbetena har lästs vid upprepade tillfällen och kategorierna har utvecklats
efter hand (se metodavsnittet) för att till sist sammanfattas i tre huvudkategorier, Pedagogisk praktik,
Undervisningspraktik och Övrig praktik. De två förstnämnda kategorierna har delats in ytterligare i fyra (4)
respektive tre (3) underkategorier. I kategorin som är benämnd som Övrig praktik ingår de arbeten som studerar
praktiker som till exempel arbetsförmedling, science center etc.

Pedagogisk praktik
I kategorin Pedagogisk praktik har studier med en inriktning mot skolan och högre utbildning i ett vidare
sammanhang än klassrummet placerats. Inom denna huvudkategori riktas fokus i högre grad mot
utbildningspraktikers aktörer som lärare och elever, miljön eller ämnet. Lärande och undervisning finns som en
bakgrund men i förgrunden är frågeställningarna ofta riktade mot strukturella, institutionella eller professionella
förutsättningar för den pedagogiska praktiken. Etiska och samhälleliga aspekter i relation till
utbildningspraktikerna belyses.
En tredjedel av avhandlingarna (35 stycken) är placerade i denna huvudkategori med fyra underkategorier
som visar mot vilket fokus studien riktats – lärarprofession, verksamhet, elev och skolämne. Här dominerar
underkategorin lärarprofession där avhandlingsarbeten framförallt från NaPA placerats.
Lärarprofession

I denna underkategori är syftet och/eller frågeställningarna i avhandlingsarbetena direkt riktade mot
lärarprofessionen. De professionsinriktade arbetena rör lärares förståelse av uppdraget i en skola för alla, vad
lärare anser vara av vikt i undervisningen av vuxna, hur gymnasieläraryrket uppfattas och gestaltas av lärare,
makt- och konkurrensförhållanden ur ett genusperspektiv i läraryrket eller lärares lärande och kompetensutveckling. Lärares röster görs här hörda. Riktningen innebär oftast att frågor formulerats direkt till lärare om
läraryrkets profession och hur lärare uppfattar, upplever, ser på eller talar om sin profession. Arbetena kan
behandla hur lärare talar om dilemman och frågor de har i relation till uppdraget eller hur lärare beskriver vad
de huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär. Andra frågor i arbetena kan vara riktade mot lärarens
förändringsinriktning i skolan. Exempel på sådana frågor rör utveckling av strategier, syn på förändring samt
erfarenheter och upplevelser kring vad lärare väljer att undervisa om och hur de beskriver genomförandet av sin
undervisning.
Inom kategorin finns också arbeten som handlar om lärares förhandlingar och identiteter i yrket samt lärares
professionella utveckling eller en beskrivning av ’lärartyper’ utifrån deras val av undervisningsfokus. Här
återfinns dessutom studier om kompetensutveckling med fokus på värdegrundsarbete, exempelvis genom
kartläggning av dilemman som beskrivs i lärares samtal. Arbetena handlar om lärare, lärares arbete och lärares
perspektiv som också betonas i dessa arbeten, vilket också ofta återfinns i avhandlingens titel.
De avhandlingar som tillhör kategorin lärarprofession är genomförda via formella och informella samtal,
dialog i lärargrupper, fokusgruppsamtal, insamling av lärares egna berättelser eller genom observationer av
lärare. Det är vanligt att en interaktiv ansats använts i studierna genom att lärare i skolan finns med i
avhandlingsprojektet som medforskare. Resultaten återges mestadels som narrativer eller livshistorier. Några av
avhandlingarna inom kategorin hanterar dock inte om lärares direkta utsagor utan är analys av policydokument
om lärarprofessionen liksom analys av professionen i relation till offentlig sektor och lärare som tjänsteman.
Till denna underkategori har 13 avhandlingar förts.
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Elev

Till underkategorin elev har de avhandlingar förts som fokuserar eleven som aktör i den pedagogiska praktiken.
De frågor som ställs i dessa arbeten kan exempelvis röra vad som kännetecknar barns och elevers aktiviteter i
en pedagogisk praktik, eller vilken betydelse elevens klass, kön och/eller etnicitet får i undervisningen. Bland
annat studeras hur interaktion skapas i en pedagogisk praktik, vilka förutsättningar som påverkar pedagogiska
praktiker samt hur etiska relationer i klassrummet kan beskrivas och förstås utifrån elevers perspektiv. Syftet
kan vara att bidra med kunskaper om elevers upplevelser och förståelse av den pedagogiska praktiken.
Det är eleven som är utgångspunkten i studierna, hur elever uppfattar och upplever sin skolsituation eller hur
elever själva producerar kunskap i specifika ämnen. Några studier belyser elevens föreställningar eller
resonemang om hälsa eller kroppen, deras upplevelser av specialutformade program eller elevens väg in i eller
från gymnasiet. Till kategorin hör även de studier som belyser konstruktionen över tid av ’eleven’ genom
exempelvis läroplansanalyser.
Studierna inom denna underkategori är oftast genomförda genom att elever besvarar frågor antingen i form
av intervjuer eller genom enkät.
I denna underkategori har sex (6) avhandlingar placerats.
Verksamhet

I denna underkategori har verksamheten, snarare än enskilda aktörer som till exempel lärare eller elever,
fokuserats. Här återfinns studier om förskola, skola eller högre utbildning som institution och hur institutioner
påverkas av yttre förutsättningar som t.ex. politisk styrning. Frågeställningarna riktar sig bland annat mot vad
de anställda (inte bara lärare) gör i sin praktik och hur policyreformer uppfattas eller implementeras. Hit hör
också studier om interaktion och lärande på praktikplatser. Syftet med avhandlingsarbetet kan till exempel vara
att studera hur en implementering av en specifik reform ser ut eller hur en pedagogisk profil tar sig uttryck på
en skola.
Studierna inom denna underkategori är främst genomförda som etnografiska studier med inslag av intervjuer
och fokusgruppssamtal, i vilka lärare och elevers upplevelser om givna förhållanden fokuserats. Även i denna
underkategori hittas arbeten med en interaktiv ansats. I dessa exempel är forskaren involverad i studierna
genom t.ex. handledning av lärargrupper.
I denna underkategori har sex (6) avhandlingar placerats.
Skolämne

Inom denna underkategori återfinns studier i hur ett skolämne har förändrats över tid och hur det förstås i vår
samtid. Här belyses till exempel bildens betydelse för läs-och skrivutveckling, historieämnets betydelse i
relation till ett mångkulturellt samhälle samt ämnets plats i det svenska skolsystemet, svenskämnets roll och
betydelse i olika läroplaner och musikämnets betydelse för ungdomars identitetsskapande. Andra studier riktar
frågorna mot elevernas intresse för ämnet. Frågeställningarna kan också röra hur ämnet behandlas i
undervisningen eller diskrepansen mellan lärares undervisning och elevernas intresse i ett specifikt ämne.
Metodiskt har studierna inom denna underkategori genomförts genom textanalyser eller genom mötet med
elever i intervjuer. Någon studie har ett större material där en enkätundersökning har använts.
Till denna underkategori har tio (10) avhandlingar förts.

Undervisningspraktik
Till den andra huvudkategorin, Undervisningspraktik, har de avhandlingar förts som belyser undervisningen i
och utanför klassrummet och/eller riktade mot elevers resultat. Frågeställningarna i studierna riktas mot såväl
specifika undervisningsmetoder som relationer och samarbete i den pedagogiska (lärande-)praktiken.
Lärandeprocesser är direkt i fokus och studeras ur olika perspektiv.
Inom kategorin finns tre underkategorier var och en med fokus på avhandlingens frågor. De tre
underkategorierna är allmän didaktik, ämnesdidaktik och metoder för undervisning och lärande.
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Allmän didaktik

I denna underkategori till Undervisningspraktiken är avhandlingarnas fokus riktade mot undervisning och
lärande i vid mening. Här är alltså inte ett specifikt ämne i förgrunden utan elevers lärande och lärares
undervisning i klassrummet. Studierna fokuserar vad som sker i undervisningen i klassrummet.
Frågeställningarna rör vad elever lär sig i ett sammanhang i klassrummet, vad de säger och hur de agerar i
undervisningen. Vidare riktar sig frågorna mot bedömning för lärande. I några studier prövar man att förändra
elevernas aktivitet och/eller att förändra undervisningsinstruktionerna. En del studier är inriktade mot relationer
i klassrummet, hur de kommer till uttryck i undervisningen, och dess konsekvenser för den vardagliga
praktiken för lärare och elevers lärande. Frågeställningarna kan riktas mot hur undervisning realiseras och
organiseras i klassrumspraktiken. Avhandlingarna syftar till att belysa undervisningen som en helhet där den
komplexa relationen mellan ämne, undervisning och klassrummets aktörer beaktas.
Avhandlingarnas intressen rör övergripande förhållanden och relationer i klassrummet som också kan vara
virtuellt, frågor som etik, social klasstillhörighet, hållbar utveckling, interaktionsprocesser och
identitetsskapande. Deltagande och meningsskapande är centrala begrepp i flertalet av studierna. Det handlar
inte om att studera en specifik metod för att utveckla undervisningen utan om andra sätt att närma sig etiska
dilemman och förstå relationella samband i klassrummet. Studierna har främst genomförts med hjälp av
observationer, intervjuer och enkätstudier.
Till denna underkategori har tolv (12) avhandlingar förts.
Ämnesdidaktik

Till denna underkategori har arbeten förts som rör elevers lärande i ett specifikt ämne. Frågorna i dessa arbeten
riktas till exempel mot hur elevers och lärares samarbete i ämnesundervisning tar sig uttryck och en holistisk
syn på ämnesundervisning och lärande genomsyrar många frågeställningar. I studierna ställs också frågor kring
språkets betydelse i ämnesundervisningen t.ex. hur specifika begrepp förstås i vardagen och som specifika
ämnesbegrepp. Undervisningen kring dessa begrepp är samtidigt avgörande för fortsatt lärande i ämnet. I
arbetena ställs främst frågor kring klassrums- och undervisningspraktiken, där språk- och begreppsutveckling
samt språklig medvetenhet inom NO- och teknikundervisningen belyses som avgörande aspekter för utveckling
av ämnesundervisningen, men också för elevens lärande.
De arbeten som förts hit är främst inom de naturvetenskapliga ämnena och matematik men här återfinns även
svenska, historia liksom entreprenörskap som skolämne på gymnasiet. Lärares och elevers gemensamma arbete
i klassrummet i ett skolämne har placerats här men också studier som är genomförda i andra institutionella
sammanhang, t.ex. lärarutbildningen. Det är didaktiska frågeställningar i ämnesundervisningen som fokuseras.
Vanligt i dessa studier är att man prövar nya metoder som till exempel användningen av metaforer för att
undersöka om eleverna utvecklar en bättre begreppsförståelse. Men också användningen av artefakter som till
exempel dataspel prövas för att utveckla ämnesundervisningen. Studierna syftar till att bidra med kunskaper
kring hur ämnesundervisningen kan utvecklas.
Intervjuer både med elever och med lärare samt klassrumsobservationer är vanligt förekommande liksom
interaktiva ansatser där forskaren bidrar till förändringar av undervisningen i samarbete med lärare. Några
arbeten här är uttalade aktionsforskningsstudier.
Till denna underkategori har 38 avhandlingar förts.
Metoder för undervisning och lärande

Till underkategorin har de avhandlingar förts som prövar en specifik metod eller arbetssätt i själva
genomförandet av studien. I dessa fall är metoden kopplad till att studera elevens lärande av ett väl avgränsat
undervisningsmoment inom ett skolämne. Exempel på de metoder som används i arbetena ingår i ’learning
study’ och ’design-based research’ där effekter av undervisningen studeras. Frågeställningarna riktas specifikt
mot om särskilda undervisningsmetoder ger effekter i form av ökade kunskaper hos eleverna. I dessa studier
förekommer därför olika former av experiment, för- och efter test, en specifik design och ibland en
kontrollgrupp. Även om studierna är avgränsade mot ett moment är syftet med dem att generalisera och de
söker generera generella kunskaper om elevers lärande och hur lärare kan understödja denna process.
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I avhandlingar som tillhör denna kategori är fokus på hur undervisningen planeras, genomförs, utvärderas
och förändras samt elevernas resultat av genomförd undervisning. I dessa studier finns också lärarprofessionen
representerad genom samtal med och mellan lärare om hur lärares kompetens kan utvecklas i kollegiala
sammanhang, vilket ibland kan ske i interaktion med forskare eller exempelvis lärarutbildare. Här används då
de för- och efter test eller genomförda utvärderingar som underlag för samtalen för att diskutera förändring av
undervisningen.
Till denna kategori har nio (9) avhandlingar förts.

Övrig praktik
Till kategorin övrig praktik har de avhandlingar förts som skiljer sig från ovanstående kategorier genom att de
inte genomförts i en svensk skolkontext. Hit har även arbeten förts som är forskningsöversikter liksom studier
av strategier i dataspel som syftar till en generell pedagogisk diskussion.
Till denna huvudkategori har sju (7) avhandlingar förts.

Jämförelse mellan forskarskolorna
I tidigare avsnitt har de tre huvudkategorierna beskrivits liksom de underkategorier som ingår i de två första
huvudkategorierna, med syfte att ge en bild av vilket fokus de avhandlingar som studerats riktats mot. I detta
avsnitt görs en jämförelse mellan de avhandlingar som producerats i respektive forskarskola för att belysa
eventuella skillnader av fokus mellan de tre forskarskolorna.
Av genomförd kategorisering framgår i tabell 4 att drygt hälften (59 stycken) av samtliga arbeten är inriktade
mot Undervisningspraktiken, en tredjedel (35 stycken) är riktade mot Pedagogisk praktik och ett fåtal är
kategoriserade som Övrig praktik (7 stycken). I samtliga forskarskolor återfinns några avhandlingar som inte
har genomförts i en svensk skolkontext och definierats som Övrig praktik.
Tabell 4. Avhandlingarnas fördelning på huvud- och underkategorierna.
Forskarskola
(antal
avhandlingar)

Pedagogisk praktik

Lärarprofession
NaPA
(24)
FontD
(45)
CUL
(32)
Total
(101)
Total
(101)

Elev

Verksamhet

Undervisningspraktik

Skolämne

AllmänDidaktik

Ämnesdidaktik

Metoder för
undervisning

Övrig
praktik

7

2

2

4

2

2

2

3

2

2

0

3

6

27

2

3

4

2

4

3

4

9

5

1

13

6

6

10

12

38

9

7

35

59

7

Av tabell 4 framgår tydligt att det är Undervisningspraktiken som de flesta avhandlingar riktats mot (59 av
101). Vid en jämförelse mellan de tre forskarskolorna framgår att avhandlingsarbeten producerade inom FontD
dominerar med 35 avhandlingar (av 45) därefter kommer CUL som har drygt hälften av sina studier (18 av 32)
riktade mot undervisningspraktiken. I NaPA däremot återfinns en mindre del av deras avhandlingar i denna
kategori (6 av 24 arbeten).
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Vid en närmare granskning av huvudkategorin Pedagogisk praktik framkommer att NaPA har fler
avhandlingar i denna kategori än i undervisningspraktiken (15 av 24) medan CUL har knappt hälften placerade
här (13 av 24) och FontD endast sju stycken.
40
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Figur 3. Lärares frågeställningar fördelade på underkategorier
I figur 3 visas hur underkategorin ämnesdidaktik är den som flest avhandlingar kategoriserats inom. Det är
alltså en stor majoritet av lärares frågeställningar i det studerade urvalet som riktas mot elevens lärande och
undervisning i specifika ämnen. Här dominerar de avhandlingar som genomförts i forskarskolan FontD (27 av
45) medan avhandlingar i forskarskolan CUL är mindre representerande (9 av 32) och knappast alls
förekommer i NaPA (2 av 24).

Resultat – delstudie 2
De båda fokusgruppssamtalen som genomfördes under hösten 2014 samlade totalt 13 lärare verksamma i olika
delar av utbildningssektorn. Det första samtalet genomfördes med åtta nyligen antagna doktorander (fem
kvinnor, tre män). Det andra intervjusamtalet genomfördes med fem förstelärare (fyra kvinnor, en man) som
precis påbörjat en masterutbildning. Samtalen redovisas var för sig för att avslutningsvis sammanfattas. I kursiv
text är det lärarnas röster (citat från inspelade samtal) som återges.

Fokusgruppsamtal 1 – nyantagna doktorander
Samtalet genomfördes i anslutning till en introduktionsdag till forskarutbildningen. Doktoranderna satt
utspridda i ett rum och forskarna placerade sig i ena änden bland lärarna så att det bildades en cirkel. Efter en
kort introduktion om syftet med ett fokusgruppssamtal presenterade en av forskarna uppgiften.
Lärarna började samtala direkt och berättade om möjliga projekt. En lärare önskade studera hur eleverna kan
känna att det de gör i skolan är relevant i förhållande till deras roll i samhället. Hon preciserade vidare till att
eleverna verkligen känner att det som görs i skolan är användbart på fritiden. Samtalet fortsatte med
resonemang kring demokratiuppdraget och skolan som samhällsinstitution och mer precist kring vad elever
behöver få med sig för framtiden. Samtalet nyanserades ytterligare genom att en fråga ställdes om läraren
menade elevens fritid eller framtida yrkesliv. Lärarna arbetar i olika skolformer vilket också återspeglades i
diskussionen genom flera infallsvinklar. Jag tänker lite tvärtom när jag tänker på min egen skola. Det är
barnen, det de har hemma, till exempel deras barnkulturer att de kan ta med sig det in i skolan. Samtalet
utvidgas och en lärare önskar titta på elevers perspektiv på och i skolan. Hon menar att det saknas kunskap om
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detta och utvecklar vidare: hur de upplever skolan hur de tänker kring skolan och sen också förstås mitt ämne,
som är bild. De estetiska lärprocesserna och hur de kan komma att genomsyra skolans arbetssätt. Eleverna ska
känna att skolan är till för dem. I samtalet framhålls att lärare också är viktiga för att motivera, utveckla och
stärka eleven.
Därefter vänds fokus mot lärarprofessionen och betydelsen av kollegialt lärande för att medvetandegöra
lärare om lärarens betydelse för att nå alla elever. En lärare ställer frågan hur man kan utveckla ledarrollen i ett
klassrum för att nå eleverna och knyta an och få känna samhörighet. Ytterligare en lärare förstärker vikten av
det kollegiala men poängterar också att lärare måste lära sig vad forskning är och hur utveckling går till i
skolan. Vi lärare skulle få tid och hjälp att lära oss hur man driver ett sån´t här projekt. En annan lärare
förstärker tidigare resonemanget om det kollegiala lärandet det blir någon slags meningsfullt utbyte som lärare
då får tid och utrymme att läsa och ta till sig att diskutera utifrån sin egen praktik. En annan lärare bidrar med
sina erfarenheter av att ha deltagit i en forskningscirkel där syftet var dels lära sig mer didaktiskt men också att
skapa ett gemensamt yrkesspråk. En av forskarna bryter in och ber lärarna formulera olika delprojekt utifrån
den diskussion som förs.
Det första området formuleras kring demokrati, inkludering, delaktighet och skola kontra samhälle. Ett andra
område formulerades som ett behov av kompetensutveckling för lärare för att hitta former för att driva
projekten kollegialt. En av forskarna försöker sammanfatta och ber lärarna formulera frågor för ett projekt. En
lärare uttrycker att ett syfte skulle kunna vara att eleverna kan bli mer motiverade och att det de lär sig i skolan
att det har ja vad heter det... ja att det är demokratiska kunskaper det behöver de ha så att säga... ja att
kunskaperna som man får i skolan är kopplade till livet utanför. Forskarna bryter återigen in och sammanfattar
vad som sagts.
I samtalet är lärarna överens om att en kompetensutvecklingssatsning för lärare är nödvändig. En lärare
berättar om sina erfarenheter av att vara handledare i matematiklyftet, något hon tycker är bra och formen med
handledning är givande för fortsatta diskussioner. En kompetensutveckling som kopplar samman syn på elever
och ett yrkesspråk är viktigt. En av lärarna menar att elever kategoriseras hårt i skolan idag och diagnoser ställs,
vilket hon menar har med yrkesspråk att göra och att det är inte är ett professionellt yrkesspråk att kategoriseras
som stökig, svag, besvärlig eller vad det nu är. Hon poängterar att vi inte behöver kategorier för att hjälpa
eleverna. Flera lärare delar med sig av sina erfarenheter av att ha dokumenterat sin undervisning i klassrummet
vilket lett till ny kunskap om vad som sker. Jag tyckte jag fick tag på ganska bra några elevers perspektiv
genom att använda videodagbok som metod.
Kompetensutveckling behövs för lärarna, dels i att driva utvecklingsprojekt, dels för att få in forskningen i
ett kollegialt lärande som underlag för utvecklad undervisning. I samtalet lyfts också samverkan med forskare
och att forskningen finns med som en grund för att förändringar ska kunna ske. En av lärarna säger att det
gäller att få in forskningen i skolan och förändra skolan utifrån det och inte utifrån egna idéer. Gemensamma
diskussioner och reflektioner lyfts fram som viktiga i utvecklingen av skolan.
Samtalet går vidare mot att diskutera vad forskning är och Essunga projektet nämns som ett exempel på ett
projekt med en stark ledare som har med sig lärarkåren i projektet. En lärare menar vidare att det handlar om att
lyftas som professionell genom ett gemensamt projekt. En lärare menar att det skulle löna sig att lägga tid på att
läsa artiklar och diskutera dessa gemensamt än att lägga tiden på att göra punktinsatser. Det handlar om ta till
sig ny kunskap och hantera den i arbetet i skolan och då är kollegorna och det kollegiala arbetet viktigt.
Sammanfattningsvis fokuseras samtalet med doktoranderna på vikten av att utgå från praktiken och
betydelsen av att få in forskningen i kollegiala samtal, vilket i sin tur ska kunna föras tillbaka till praktiken för
att på så vis kunna förändra den. Inkludering betonas av flera deltagare liksom att lärares ’röster’ i den
allmänna debatten kring skolan poängteras som viktiga. Vidare framkommer betydelsen av att stärka lärare i sin
profession. Lärarna uttrycker att det viktigaste är att lärare får tid att samlas och diskutera och att man på skolan
enas kring något att utveckla, på så vis kan alla bli motiverade och må bra i skolan. Lärarrollen betonas liksom
att lärarna trivs i skolan och att skolan är viktig för dem också.
De frågor som dessa lärare ställer och det som de poängterar att de vill utveckla kan föras till en av de
huvudkategorier som framträdde i delstudie 1. Lärarnas frågeställningar berör Pedagogiska praktik i en vidare
mening och med specifikt fokus på elev, lärarprofession och verksamhet där inkludering/demokratiuppdraget
betonas. Genomgående det kollegiala lärandet i samtalet.
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Fokusgruppsamtal 2 – förstelärare
Samtalat genomförs i ett seminarierum på universitetet. De fem förstelärarna och forskarna sitter gemensamt
runt ett rektangulärt bord. Samtalet inleds med att lärarna i tur och ordning läser upp det de skrivit ner utifrån
den inledande frågeställningen om att ge förslag på ett utvecklingsprojekt genererat ur den egna praktiken.
Lärarna återger vad de skrivit en och en medan övriga lyssnar.
Samtliga anknyter till sin egen vardag och utvecklar frågeställningar för att förbättra det egna arbetet. Ett
område rör organisatoriska frågor att följa upp hur det fungerar för både elever och lärare (när båda grupper går
mellan två skolor) Likheter och skillnader i undervisningen mellan två skolor, hur ser man på vardagen, hur
sätter man betyg och tolkar kunskapskriterier? eller formulerat som att följa ett program om hur undervisning
och kurser organiseras så att det möter elevernas behov i en grupp som ständigt förändras.
Ett annat område behandlar mer direkt elevens lärande. De specifika frågor som ställs är hur kan man arbeta
för att elever i olika ämnen ska kunna ta till sig litteraturen? Vad hindrar och främjar motivationen och hur
möter skolan det på individ och gruppnivå? En fråga ställs som är av mer longitudinell art genom att följa
elever genom ett program på gymnasiet. Nästa område som presenteras rör lärarprofessionen genom frågan:
Hur ska lärarna kunna jobba med utvecklingsfrågor tillsammans?
I den fortsatta diskussionen görs försök med att kondensera diskussion för att fokusera på några
frågeställningar. En fördjupad diskussion följer om motivation och hur elever tänker om motivation samt hur
lärarna själva vet och kan stötta i arbetet. I samtalet lyfts flera aspekter som bland annat rör erfarenheter från
hemmiljöer, andra kulturer och hur lärare kan möta detta. Lärare måste ha förmåga att individualisera så att
eleverna kommer ikapp.
Diskussionen vänder när en av forskarna ställer frågan om hur de tänker kring att sprida sina erfarenheter av
ett genomfört projekt. De förslag som ges är att bjuda in till seminarier, åka till Skolforum i Stockholm, men
också att eleverna kan berätta och genom det lär sig även lärarna själva. Lärare blir ju mer motiverade när
eleverna är det. Här ger en av lärarna exempel på hur en elev som blivit antagen till högskolan kommit tillbaka
och berättat om detta.
Samtalet fortsätter kring vikten av dokumentation, men att det saknas en struktur för detta så det kan spridas.
Hur kan man ta vara på erfarenheterna och ställa nya frågor? Lärarna pratar om att det finns mycket
erfarenheter men att man glömmer bort dem och efterfrågar någon form av inventering och evidens. Mycket
vilar på erfarenheter men om man har ett evidensbaserat underlag kan man bevisa motsatsen eller bekräfta
varför något är framgångsrikt. Samtalet fortsätter kring vad som behövs för att utveckla skolan.
Någon föreslår att en forskare behöver följa verksamheten eftersom det är för mycket tyckande i skolan som
inte är undersökt.
Vidare sägs att cheferna inte vet om de ska satsa på djup eller bredd. På en direkt fråga från forskaren hur de
själva skulle satsa nu när de har medel fokuseras samtalet på att det gäller att förändra sin egen undervisning så
att det ger ringar på vattnet. Först då kan man få med flera.
Det handlar om evidens, det handlar om förhållningsätt. Det gäller att alla förstår att alla är skyldiga att
samarbeta för att främja elevernas framgång. Viktigt att börja med en spetskompetens med stöd utifrån då det
ger mer tyngd. Förstelärare upplevs både si och så.
Förstelärarna pratar om vikten att undersöka, dokumentera och förändra undervisningen. Motivation
framhålls som en mycket viktig aspekt för både lärare och elever. Samarbete i skolan poängteras också som
viktig och där rektorer poängteras ha ett ansvar för att ge lärare tid till detta. I detta sammanhang betonas tid.
Vikten av tid för lärare att kunna arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans, till exempel genom handledning
gärna från universitetet/ lärarutbildningen lyfts fram. Tid för att lärare inte ska vara stressade i att delta i t.ex.
ämnesdidaktik, bedömning, hur vi jobbar med måluppfyllelse, att vi sätter rättvisa betyg. Motivationsbiten hos
personalen, att jobba med skolutveckling – hur får man med sig de ovilliga?
Det kollegiala betonas framför allt genom kompetensutveckling för att höja kompetensen i bland annat IT.
Det är också i dessa sammanhang lärarna kopplar vidare till organisationen och frågar sig, är vi rätt
organiserade? Kan vi utveckla en lärande organisation?”
Sammanfattningsvis rör samtalet med förstelärarna, som samtliga arbetar inom gymnasieskolan, kategorin
pedagogisk praktik där fokus är elev (motivation), lärarprofession och verksamhet. I samtalet framkommer hur

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

30

skolan kan utvecklas genom att lärare själva prövar att förändra undervisningen, följa elevernas utveckling och
därefter dela erfarenheter kollegialt. Just vikten av det kollegiala lärandet lyfts regelbundet genom samtalet som
en väg mot en stärkt profession. För att förstärka detta kopplas det till erfarenheter av matematiklyftet, i vilken
som den kollegiala formen för erfarenhetsutbyte med stöd av en handledare använts. Utifrån de tidigare
presenterade kategorierna placeras detta samtal i kategorin Pedagogisk praktik med fokus på lärarprofession,
elev med fokus på motivation och verksamhet.

Sammanfattning av fokusgruppssamtalen
Båda samtalen genomfördes med yrkesverksamma lärare som hösten 2014 påbörjade studier på master eller
forskarnivå. Forskarna inledde samtalen med ett givet scenario som en utgångspunkt för diskussion och
frågeställningar kring skolutveckling. I båda samtalen var till en början lärarnas intresse och frågeställningar
riktade mot eleven och hur undervisningen knyter an till livet utanför skolan samt hur elever kan bli motiverade
i skolan.
Båda samtalen rörde sig således kring frågor som placerats i huvudkategorin Pedagogisk praktik (jfr
delstudie 1). Även om samtalen speglar underkategorierna som lärarprofession, elev och verksamhet är
underlaget för tunt för att placeras i någon av dessa underkategorier. När samtalen rörde lärarprofessionen var
diskursen om det kollegiala lärandet framträdande. I båda samtalen lyftes kollegialt lärande som något
eftertraktat och som en grundförutsättning för utveckling av verksamheten. Flera av lärarna belyste egna
erfarenheter av kollegialt lärande genom till exempel deltagande i ’matematiktlyftet’ men också från andra
kompetensutvecklingsprojekt. Här betonades vikten av att utgå från praktiken, lärares egna erfarenheter och att
ta del av forskning i kollegiala samtal genom att läsa och diskutera artiklar tillsammans. Detta sågs som en
grund för att kunna genomföra förbättringar i undervisningspraktiken. Vikten av ta del av forskning och knyta
den till aktuell verksamhet och egna erfarenheter betonades. Här blir diskursen om att ’utbildning ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet’ tydlig.
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DISKUSSION
I detta kapitel diskuteras resultaten inledningsvis dels i relation till förändringar över tid dels i relation till spår
av exempelvis utbildningspolitiska diskurser. Som teoretisk utgångspunkt i diskussionen används teorin om
praktikarkitekturer (Kemmis et al., 2014). Denna teori beskrivs kortfattat inledningsvis. Därefter relateras det
framkomna resultatet till begreppet praktiknära forskning. Två dokument med 15 års mellanrum används här
som resonansbotten. Det första är de VR- rapporter ”Forskning av denna världen 1” (2003) och VR-rapporten
”Forskning av denna världen 1l” (2005), som skrevs i samband med diskussionen av innebörden i begreppet
praxisnära forskning i den utbildningsvetenskapliga kommittén. Det andra underlaget utgörs av den delrapport
som presenterades av utredningen för det kommande skolforskningsinstitutet (U2014:02). Kapitlet avslutas
med en reflektion över genomförd studie.

Spår av externa arrangemang i resultatet
I denna inledande diskussion av resultatet har vi utgått från att lärares frågeställningar är generade ur en
professionell praktik som är konstituerad i en specifik ekonomi, tid, kultur och socio-politisk kontext (jfr
Kemmis, 2010; Langelotz & Rönnerman, 2014; Nicolini, 2013). En praktik är socialt konstruerad och utgörs av
deltagarnas tal (sayings), aktiviteter/göranden (doings) och relationer (relatings). Vidare förstås externa
strukturer såsom kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och social-politiska arrangemang påverka en
specifik praktik, samtidigt som praktiken också påverkar dessa arrangemang i ett ömsesidigt beroende
(Kemmis, Wilkinson, Edwards Groves, Hardy, Grootenboer & Bristol 2014).
Utbildningspraktiker och de frågor som genereras därur bär med andra ord spår av dessa externa
arrangemang, specifika för sin tid och samhälleliga kontext. Senare studier har också visat hur idéer och
diskurser transformeras och uppstår i andra sammanhang (Hardy, Edwards-Groves & Rönnerman, 2012). Här
diskuteras således huruvida det i lärarnas frågeställningar går att utläsa de externa strukturer som för tillfället
har ett inflytande på vad som sägs och görs i olika utbildningspraktiker och om det går att utläsa skillnader över
tid av de frågeställningar som bearbetats. Den diskussion som förs i det följande skulle kunna ligga till grund
för fortsatta analyser då den här är något begränsad beroende på tidsramarna för delprojektet.
Avhandlingsarbetena och fokusgruppssamtalen återspeglar lärares frågeställningar mellan åren 2001-2014
(13 år), dock går det inte att utläsa huruvida lärares frågeställningar förändrats över dessa år. Detta beror på att
tidsperioden är relativt kort och att det är svårt att utläsa i det begränsade material som ligger till grund för
analyserna. Däremot framträder i fokusgruppssamtalen tydligt en tidstypisk utbildningspolitisk diskurs – vikten
av ett kollegialt lärande och att forskning ska ges utrymme i skolan. Det kollegiala lärandet återkommer vid
upprepade tillfällen som angeläget för skolans utveckling. Vidare är diskursen om en ’utbildning på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet’ framträdande i samtalen framfor allt när det kopplas till hur
skolan ska utvecklas vidare.
I avhandlingsarbetena är diskursen om kollegialt lärande inte särskilt uttalad. Dock poängteras detta implicit
i flera arbeten då vikten av att genomföra studierna tillsammans med andra lärare för att kunna besvara
frågeställningar som exempelvis rör professionen poängteras. I några av avhandlingarna placerade i
Undervisningskategorin ingår också kollegiala samtal mellan kollegor som en del av designen för att diskutera
resultat och fortsatt utveckling.
Vad gäller formen – sammanläggning visavi monografi – verkar de kulturellt-diskursiva arrangemangen i
form av starka traditioner spela stor roll eftersom majoriteten av avhandlingarna producerade inom FontD, med
en naturvetenskaplig tradition, är sammanläggningsavhandlingar. Medan avhandlingarna i både CUL och
NaPA till stora delar är i form av monografier. Dock kan vi se att sammanläggningsavhandlingar har ökat under
senare år i CUL, vilket indikerar att externa påtryckningar om vikten av internationella publiceringar kan ha
inverkat.
Resultatet visar också att forskarskolans profilering snarare än tiden spelar roll för frågeställningar och
inriktning på avhandlingsarbetena. I analyserna framkommer att avhandlingsarbeten från samma forskarskola
dominerar vissa kategorier. Här blir det kulturellt-diskursiva arrangemangen framträdande i frågeställningar,
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fokus och genomförande. Dessa arrangemang kan spåras i respektive forskarskolas specifika inriktning vilket
följande resonemang söker visa.
I forskarskolan NaPA, var samtliga lärare antagna i det nyinrättade forskarutbildningsämnet pedagogiskt
arbete (tabell 3). I presentationen av ämnet på forskarskolans hemsida poängteras att det centrala för ämnet är
pedagogiskt yrkesverksammas arbete relaterat till elevers lärande och de externa processer och strukturer som
inverkar på professionen. I ämnespresentationen kan man spåra de kulturella- diskursiva arrangemang bakåt
till 1990-talets då den ’forskande läraren’ och ’reflekterande praktikern’ betonades för utveckling av
lärarprofessionen. Avhandlingar med denna inriktning kategoriserades till underkategorin lärarprofession och
är i övervägande majoritet från NaPA i jämförelse med de båda övriga forskarskolor.
När det gäller forskarskolan FontD har den en uttalad inriktning mot ämnesdidaktik. Ämnesdidaktik är ett
etablerat ämne inom lärarutbildning och akademi och kan förstås som mer specifik än allmändidaktik.
Relationen mellan ämnesinnehållet, läraren och eleverna utgör grundpelarna (Sjöholm, Kansanen, Hansén &
Kroksmark, 2011, s. 53). Ämnesdidaktik utgör i denna studie den största underkategorin och avhandlingar från
FontD dominerar den (se tabell 4 och figur 3). I denna forskarskola återfinns också flest antal avhandlingar
genomförda på gymnasium, i högre utbildning och i grundskolans äldre åldrar (se tabell 2), vilket ger en
indikation mot att de lärare som sökt sig till forskarskolan själva hade en ämneslärarutbildning och det var
denna erfarenhet som frågorna i avhandlingen ställdes utifrån.
I forskarskolan CUL återfinns drygt dubbelt så många avhandlingar inom underkategorin metoder för
undervisning, jämfört med övriga forskarskolor (se tabell 4). En av de mest använda teknikerna där specifika
undervisningsmoment prövas i relation till elevers lärande och som använts i avhandlingarna är ´learning
studies’ och ’designbased research’. Båda dessa inriktningar är väl etablerade som forskningsmetoder
(kulturellt-diskursivt arrangemang) och företrädda av forskare (social-politiskt arrangemang) vid Göteborgs
universitet, viket kan förklara dess dominans i forskarskolan CUL i jämförelse med övriga.
Vidare kan denna kategori kopplas starkt till elevers lärande, vilket som nämnts också är ett starkt fokus i
underkategorin ämnesdidaktik. Det går att utläsa en viss tidsförskjutning mot detta fokus. Man söker hitta
kopplingar mellan lärandeprocesser och undervisningen kring specifika och tydligt avgränsade moment eller
genom att nära studera ämnesundervisningen där t ex förståelsen och undervisningen av vetenskapliga begrepp
eller interaktion mellan lärare och elever studeras samt sambanden mellan lärares ämneskunskaper och förmåga
till undervisning (internationellt benämnt PCK). Flera avhandlingar inom FontD hade en inriktning mot
‘meaning-making’ där fokus var på elevens förståelse av de naturvetenskapliga begreppen och dess
översättning i vardagssammanhang. Detta skulle kunna kopplas till den politik som förts om att öka intresset
för naturvetenskap bland ungdomar och då blir undervisningen i skolan och hur den genomförs viktig.
Ämnesdidaktik dominerar alltså avhandlingarna i forskarskolorna FontD och CUL. En annan tänkbar
förklaring kan vara det obligatoriska kursutbud som forskarskolorna tillhandahållit samtidigt som PISAresultaten om svenska elevers sjunkande resultat periodvis dominerat talet om utbildning. Vidare betonas vikten
av att koppla lärares kollegiala samtal till elevers prestationer och till ’bedömning för lärande’ i svenska
utbildningsdiskurser under 2000-talets första decennium.
Den kategorisering som genomförts av de 101 avhandlingarna visar en tydlig relevans för praktiken men
också en potential för utveckling av praktiken genom långsiktig kompetensutveckling och professionellt
lärande. Detta utvecklas vidare i nästa avsnitt, där kategorierna relateras till begreppet praktiknära forskning.

Praktiknära forskning
I detta avsnitt vill vi blicka tillbaka till början av 2000-talet och anknyta till den diskussion som fördes om
begreppet praktik-/praxisnära forskning bland annat vid en konferens anordnat av den utbildningsvetenskapliga
kommittén (UVK), i oktober 2002. Vid konferensen presenterades två inledande föreläsningar och därefter
hölls sex seminarier med exempel på vad som skulle kunna betecknas som praxisnära forskning, det begrepp
som UVK valde för denna inriktning på forskning. Utifrån konferensen publicerades presentationerna i VRrapporten ”Forskning av denna världen 1” (2003). Kommittén betonar att praxisnära forskning har
”kunskapsutveckling som sitt främsta syfte, till skillnad från forskning som främst syftar till utveckling av
praktisk verksamhet” (Forskning av denna världen 1, 2003, s. 5).
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Genom att betona praxisnära forskning avsåg man att peka ut ett område som kunde bidra till utvecklingen
av läraryrkets kunskapsbas (Carlgren, 2005, s. 7). Vidare betonades att UVK skulle syssla med praxisnära
grundforskning vars syfte var att inkludera fler forskningstraditioner, vilket ”markerar det kunskapsutvecklande
syftet framför det verksamhetsutvecklande” (ibid. S. 8). Varför, vad och hur är de frågor som ställs till den
praxisnära forskningen.
Samtliga texter i rapporten ”Forskning av denna världen 1” (2003) syftade till att ringa in praxisnära
forskning och har ett fokus på det som vi i denna studie har kategoriserat som Pedagogisk praktik och
Undervisningspraktik. Några av texterna riktas mot lärarprofessionen och några mer specifikt mot elevers
lärande. Ett flertal har språkutveckling i fokus.
Så beskriver t.ex. Anward (2003, s. 7-11) vikten av aktörernas (lärares) förståelse och kunskap om en
specifik praktik och dess betydelse för språkutveckling samt vikten av utveckling av begrepp för professionen.
Liberg (2003, s. 33-38) betonar också språkutveckling och beskriver en studie om samverkan mellan forskare
och lärare som leder till fördjupad kritisk och teoretisk reflektion och som har potential för ett praktiknära
forskningsprojekt. Även Evaldsson (2003, s. 25-31) fokuserar språket men då med fokus på elevers
identitetsskapande i samspel med varandra på t.ex. skolgården. Alexandersson (2003, s. 17-22) fokuserar också
undervisningssituationen men närmar sig än mer eleverna än Anward då han talar om att ett vidgat innehåll för
elevernas lärande och betydelsen för professionen av att förstå hur elever lär och konstruerar kunskap. Elevens
lärande och hur det sker är än tydligare framskrivet i texten av Marton (2003, s. 41-46). Han beskriver metoden
’learning study’ som en metod i en undervisningssituation men också hur denna metod inbegriper samtal
mellan lärare för reflektion av undervisningen och elevers lärande.
I två kapitel (Molloy, s. 49-53 samt Malmgren & Pehrsson, s. 55-59) fokuseras i högre grad skolämnet, dess
utveckling, hemvist och vilka didaktiska val som görs för lärande. En fördjupad förståelse av lärarprofessionen
lyfts till sist fram av Josefsson (2003, s.13-15 ). Denna förståelse kan, menar Josefsson, nås genom reflektion
över yrkeserfarenheter och genom fördjupad förståelse och genom filosofiska kunskapsbegrepp.
Det fokus i frågeställningar som redovisas i de exempel på praxisnära forskning i nämnda VR-rapport
speglar till stora delar professionens behov och en forskning som gynnar elevers lärande. Däremot är
forskningen genomförd och presenterad av etablerade forskare vilket gör det tveksamt om den utgår från
professionens frågor.
Vi kan här konstatera att efter ett drygt decennium väljer utredningen om inrättande av ett
Skolforskningsinstitut (U2014:02) begreppet praktiknära forskning med bestämningen att ”praktiknära
forskning ska utgå från professionens frågor och behov. Forskningen ska vidare gynna elevers lärande och
skolans metoder och arbetssätt” (2004, s. 4). Dessa begrepp verkar i båda rapporterna sträva efter att involvera
professionen och de frågeställningar som är kunskapsgenererande för verksamheten.
Oavsett om man benämner denna forskning som praxis- alternativ praktiknära kan vi konstatera att genom de
exempel som återges i nämnda VR-rapport så är det pedagogisk praktik och undervisningspraktik som står i
fokus även om forskningen genomförs av etablerade forskare. Vidare kan vi konstatera att de kategorier som
analysen av 101 avhandlingar i denna studie utmynnade i också stämmer med denna definition (se kapitel fyra).
Med stöd av Andrea Thelins (2009) studie tror vi att det är professionens frågor och behov som initialt utgjort
grunden för de studier som färdigställts som avhandlingar. I flera av de avhandlingar som tillhörde FontD lyftes
språket och meningsskapande som en viktig del för elevens lärande av naturvetenskap. I andra avhandlingar
framför allt de som placerats i underkategorin metoder för undervisning återfinns avhandlingar som beskriver
elevens lärande i ett specifikt moment och där metoder som ’learning study’ eller ’design based research’
använts. En metod, learning study, lyftes tidigare fram av Marton i nämnda VR-rapport.
I det följande förhåller vi resultatet till begreppet praktiknära så som det främst beskrivs i utredningen för
Skolforskningsinstitutet.

Praktiknära forskning – av, för, om lärare?
Den forskning som ska stå i centrum för Skolforskningsinstitutet ska alltså vara praktiknära enligt delrapporten
från utredningen om inrättande av ett Skolforskningsinstitut (U2014:02). Praktiknära forskning ska enligt
utredningen utgå från professionens frågor och behov. Forskningen ska vidare gynna elevers lärande och
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skolans metoder och arbetssätt (s. 4). Resultaten i föreliggande studie visar att de avhandlingar som
kategoriserats här faller väl in i den definition av praktiknära forskning som skrivits fram. Arbetena utgår från
professionens frågor och den forskning som bedrivits är riktad mot elevers lärande och skolans metoder. Drygt
hälften av avhandlingarna placerades i kategorin undervisningspraktik där underkategorierna är preciserade mot
just arbetssätt och metoder för elevers lärande.
Utredningen problematiserar vidare (s. 5) relationen mellan forskning och lärarprofessionen med tre
prepositioner; Forskning om, för, av lärare och framhåller att det i första hand är forskning för och av lärare
som har relevans för Skolforskningsinstitutet, då forskningsresultat är praktiknära när ”de ger stöd för de
yrkesverksammas arbete med att utveckla undervisning, metoder och arbetssätt.” (U2014:2, s. 6). Också
forskning om lärare har givetvis relevans men de yrkesverksammas delaktighet och ”ägarskap” betonas av
utredningen som avgörande för om lärare ska förväntas använda sig av forskningsresultat vid utveckling och
genomförande av undervisning. Då inträdeskraven till forskarskolorna uttalat kräver en lärarexamen och då
kravet enligt reformen var detsamma, blir frågan huruvida forskningen som bedrivits har genomförts av lärare i
denna studie en ickefråga. Eftersom kraven för att bli antagen var lärarexamen utgår vi från att samtliga
doktorander också hade en sådan.
I denna studie framkommer dock att prepositionerna i och med också kan diskuteras för att nyansera
begreppet praktiknära forskning. Bedrivs forskning i eller om skolan och undervisningspraktiker, bedrivs den
med eller om lärare och elever. I den genomgång av de tre forskarskolornas avhandlingar som gjorts kan vi
konstatera att samtliga har bedrivits av lärare och för en utveckling av undervisningen eller professionen Men
vi kan också notera att vissa studier har involverat såväl elever som andra lärare dvs. forskningen har bedrivits i
klassrums- eller skolpraktiken med de yrkesverksamma lärarna.
Lärares delaktighet i genomförda studier finns representerade i båda huvudkategorierna. I huvudkategorin
Pedagogisk praktik är delaktigheten representerad i form av att flera studier genomförts tillsammans med lärare
i t.ex. samtalsgrupper, på så vis har lärarna involverats och fått en ’röst’ i studierna. I kategorin
Undervisningspraktik kan delaktigheten exempelvis bestå av att lärare tillsammans med forskare genomfört
förändringar och olika experiment i den egna undervisningen. Här kan deras delaktighet också innebära att de
diskuterat undervisnings- och forskningsresultaten med forskaren. I båda dessa huvudkategorier finns studier av
en interaktiv karaktär ibland med en uttalad aktionsforskningsansats. Dock ska tilläggas att lärare ibland också
”tvingas” att delta i skolutvecklingsinsatser och kollegialt lärande, varför prepositionen med bör resoneras kring
i varje enskild studie (jfr Langelotz, 2013; 2014). Vidare visar studier att med initialt behöver diskuteras mellan
inblandade parter för att en samstämmighet kring vad medverkan innebär blir tydliggjord (Rönnerman, 2005).
Genom studiens tidsmässiga begränsningar har det inte varit möjligt att studera de avhandlingar djupare där
en sådan interaktiv ansats antytts. Hur en sådan samverkan och under vilka villkor det kan ske är intressant att
studera vidare för en utveckling av praktiknära forskning. Vi menar således att prepositionen med måste
problematiseras så inte samverkan med forskare sker från enbart forskarens perspektiv utan att samverkan
faktiskt innebär delaktighet av de lärare som ingår i ett projekt med en sådan ansats och att forskningen utgår
från deras frågor. Tidigare studier visar att samverkan mellan forskare och lärare inte är helt problemfri utan
flera dilemman behöver hanteras för en samverkan på lika villkor (Langelotz, 2014; Lehndahls Rosendahl &
Rönnerman, 2000, 2002; Rönnerman, 2001).
Samtliga avhandlingsarbeten visar på forskning för lärare i någon mån. Vid en genomgång framkommer att
99 av de 101 avhandlingarna bidrar med ny kunskap för lärare. I kartläggningen är den praktiknära relevansen
framträdande och avhandlingarna visar att både metoder, arbetssätt och bemötande i undervisning behöver
utvecklas i skolans arbete. På det sättet är forskningen ett bidrag för lärare. Många avhandlingar som ingått i
kategoriseringen har i diskussionen antytt att resultaten har en mer generell karaktär än till det studerade fallet. I
dessa sammanhang kan resultaten vara en god grund för kompetensutveckling som involverar lärare, arbetslag
eller hela skolor för en utveckling av utbildning på vetenskaplig grund.
Utredningen problematiserar vikten av att praktiknära forskning ska genomföras av lärare utifrån att
forskning relevant för praktiken kan komma att begränsas. Å andra sidan påpekar utredningen vikten av
delaktighet i den forskning som bedrivs för att en utveckling ska bli hållbar över tid. Vikten av att forskningen
som genomförts kan kommuniceras och bli använd för lärare blir därför viktigare än att den genomförts av
lärare. Utredningen menar att utgångpunkten för praktiknära forskning bör vara ”vilka implikationer eller
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vilken ’nytta’ forskningen bedöms ha för professionens utveckling och genomförande av undervisning” (a.a. s.
6). Utifrån analysen som gjorts av de 101 avhandlingarna här kan vi konstatera att dessa studier har stor
relevans för en svensk skolkontext. Vilka implikationer de kan ha för professionens utveckling kan inte denna
studie uttala sig om, men resultaten pekar på att dessa studier är av stor vikt för Skolforskningsinstitutets arbete
framöver.

Praktiknära forskning över tid
Med den tillbakablick som gjordes tidigare till den utbildningsvetenskapliga kommittén och dess arbete av att
ringa in praktiknära och praxisnära forskning och de exempel som ges i rapporterna tycks en förståelse av
begreppet praktiknära forskning vara tämligen stabilt över tid (13 år). I den första studien vi refererar till
(Forskning av denna världen I, 2003) utgörs de olika studierna av exempel på forskning som riktas mot en
pedagogisk praktik med fokus på lärarprofessionen, eleven eller skolämnet och en undervisningspraktik med
fokus på elevens lärande av ämne eller vidgad förståelse för språkliga samband. Dock är forskningen här
genomförd av etablerade forskare och inte doktorander med lärarexamen. Här kan vi också knyta an till den
uppföljning Bergsviken Rensfeldt & Säljö (2011) gjorde av pågående avhandlingsarbetet i CULs forskarskola
Av de tematiker som författarna kommer fram till i sin studie är den mest dominerande riktad mot ämnet i
första hand men också mot IT och genus medan lärarprofessionen finns med som ett tredje största område. Det
tycks som att de kategorier Pedagogisk praktik och Undervisningspraktik som presenterats i denna studie där
lärares frågeställningar varit i fokus stämmer väl överens med tidigare studier som gett exempel på praktiknära
forskning.
Praktiknära forskning som utgår från lärares behov och frågeställningar rör forskning om pedagogisk praktik
och undervisningspraktik, vilket kan tyckas självklart. Dock menar vi att detta bör tas i beaktande vid
utbildning på forskarnivå för den grupp doktorander som antas med särskild behörighet, lärarexamen. Lärares
autentiska frågor bör hanteras varligt så att de studier som genomförs också får en fortsatt relevans för
praktiken.

Reflektion över metod i genomförd studie
Metoden som valts i föreliggande studie har både förtjänster och begränsningar. Studien bidrar till en
kartläggning som inte tidigare gjorts. Att lärarexamen blev behörighetsgrundande för utbildning på forskarnivå
och den satsning som gjordes på forskarskolor visar att en stor grupp lärare deltagit i dessa och genomfört en
praktiknära forskning som också finns dokumenterad i akademiska avhandlingar. Därigenom är avhandlingarna
tillgängliga för ytterligare studier i likhet med vad som gjorts i denna studie. Vid en genomgång av forskning
inom detta fält visar det sig vara tämligen magert vad gäller nationella studier. De studier som tidigare
genomförts är huvudsakligen uppföljningar och utvärderingar av organisatoriska aspekter. Vidare har mötet
med akademin utifrån doktorandens perspektiv studerats, men studier med fokus på lärarnas frågeställningar
och arbetets relevans för praktiken har tidigare saknats.
Studien medverkar vidare med är att sätta in dessa avhandlingar i en begreppsapparat som varit under
diskussion i många år i Sverige, praktiknära forskning. Här ser vi att studien kan bidra med många exempel på
vad detta kan innebära. Vi ser också att de kategorier som vi induktivt arbetat fram stämmer väl med hur
praktiknära forskning beskrevs i början av 2000-talet (Forskning av denna världen I, 2003) och hur det skrivits
fram av utredningen för inrättandet av ett Skolforskningsinstitut (U2014:2). Därmed finns ett underlag för
vidare studier.
Den tidsram som var utlagd för SKOLFORSK som projekt har begränsat den aktuella studien något. Genom
det induktiva arbete som studien karakteriserats av har många frågor och fokus öppnats under tiden studien
pågått och som skulle kunna vidareutvecklas. Ett sådant område är praktiknära forskning med.
En intressant fortsättning är att närmare studera hur avhandlingarna genomförts i praktiken och i vilken mån
samarbetet mellan lärare och forskare genomförts.
Ett annat uppföljande nedslag skulle vara att kontakta de lärare som genomfört sina avhandlingar och föra ett
samtal kring vilka frågor de initialt hade med sig och motiven för just dessa samt hur de transformerats till de
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frågeställningar som återges i avhandlingen. Vidare skulle det vara intressant att samtala kring vad som hände i
praktiken efter genomförd studie. På vilket sätt skedde en förändring, för vem och om vad? Vilket intresse av
genomförd studie visade sig i praktiken?
Till sist vill vi lyfta upp arbetet med kategoriseringen och i vilken mån dessa kan vara ett bidrag och hjälp till
att placera studier som praktiknära. Ett viktigt fortsatt arbete skulle därför vara att pröva dem på ytterligare ett
antal avhandlingar eller de licentiatuppsatser som produceras genom forskarskolor för lärare för att pröva dess
giltighet.
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
I detta avslutande kapitel sammanfattar vi studien med de viktigaste slutsatserna samt ger rekommendationer
till Skolforskningsinstitutet baserade på de resultat som framkommit.

Lärares frågeställningar har praktiknära relevans
Ett av syftena med denna studie var att granska om lärares frågeställningar genererade ur praktiken har en
praktiknära och vetenskaplig relevans. Eftersom samtliga 101 avhandlingar har genomgått regelrätt granskning
av vetenskapssamhället genom en disputation och bedömts godkända menar vi att de frågeställningar som
utgjort studiens fokus har en vetenskaplig relevans. Däremot kan vi inte, utifrån studiens fokus, uttala oss om
huruvida avhandlingarna bygger vidare på tidigare forskning inom fältet, en kritik som emellanåt riktas mot
utbildningsvetenskaplig forskning (jfr Kennedy, 2014).
Vi menar också att både de frågor och det fokus som finns i avhandlingsarbetena men också de frågor som
formulerades i samband med fokusgruppsamtalen definitivt har en praktiknära relevans utifrån hur begreppet
har ringats in över tid. De kategorier som genererats här stämmer väl med tidigare forskning som gett exempel
på praktiknära forskning (Forskning av denna världen 1 och 2, 2003, 2005; Bergviken Rensfeldt & Säljö,
2011).
Den praktiknära relevansen i frågeställningarna är framträdande och avhandlingarna speglar i många
sammanhang både metoder och arbetssätt i undervisning som behöver utvecklas i skolans arbete. På det sättet
är forskningen ett bidrag för lärare. Många av de avhandlingar som ingått i kategoriseringen har i diskussionen
antytt att resultaten har en mer generell karaktär än till det studerade fallet. I dessa sammanhang kan resultaten
var en god grund för kunskaps- och kompetensutveckling som involverar lärare, arbetslag eller hela skolor för
en utveckling av utbildningen på vetenskaplig grund.
I denna studie framgår att praktiknära forskning – i den mening att forskningen ger stöd i att utveckla
undervisning, metod och arbetssätt men också utifrån delaktighet och ägarskap genom att den utgår från
professionens frågor och behov (U2014:02) – bör beskrivas mer komplext än vad utredningen föreslår
(U2014:02). Aspekter i denna komplexitet är huruvida forskningen genomförts på eller med lärare och/eller
elever och/eller om den skett i praktiken (klassrummet). Vissa av avhandlingsarbetena har involverat andra
lärare dvs. forskningen har bedrivits i klassrummet/skolan (en praktik) med de yrkesverksamma lärarna.
Bland avhandlingarna i studien återfinns flera arbeten där lärares kollegiala lärande fokuserats även om inte
begreppet kollegialt lärande används i den omfattning som det gjorde under fokusgruppsamtalen (delstudie 2). I
vissa avhandlingsarbeten betonas lärares lärande i interaktion med forskare.
Vi vill understryka att föreliggande studie visar att när lärare själva forskar och därmed får möjlighet att
formulera frågeställningar som de anser vara viktiga blir resultaten praktiknära och av relevans för såväl lärares
som elevers lärande. Undervisningens komplexitet framträder med kraft i merparten av avhandlingarna och
många studier genomförs också tillsammans med andra verksamma lärare, vilket anges bidra till direkta
förändringar i den undervisningspraktik som avhandlingen belyser. Därtill framkommer att även om varje
undervisningssituation är unik finns här generaliserbara resultat som kan ligga till grund för fortsatta studier
och/eller som kunskaps- och kompetensutvecklingsunderlag för lärare i olika (svenska) utbildningskontexter.
Kompetensutveckling då i form av långsiktiga utvecklingsarbeten baserade på forskning. Vidare framträder
vikten av att lärare får diskutera och problematisera sin profession och uppdraget, vilket kan förstås som ett
praktiknära kunskapsbidrag för både lärare och politiker. Läraryrket är ett politiskt definierat uppdrag där den
demokratiska uppgiften poängteras i såväl skollag som i läroplaner och lärare behöver hela tiden aktualisera
och problematisera uppdraget.

Rekommendationer Skolforskningsinstitutet
Utbildningspraktiker är som tidigare berörts diskursivt, socialt, ekonomiskt, politiskt och historiskt
konstituerade samtidigt som de bidrar till nya diskursiva, sociala, ekonomiska, politiska och historiska
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konstitutioner, varför det är viktigt att uppmärksamma den rikedom av studier som görs av lärare. Deras röster
kan på så vis bidra till förändrade utbildningspraktiker - inifrån praktiken. Frågeställningarna är genererade ur
en lokal kontext och utifrån ett nationellt uppdrag som bygger på demokratiska värden. Institutet bör därför
undersöka vägar för att systematisera denna forskning så att lärares studier i den svenska kontexten blir fortsatt
undersökt, spridd och kommer utbildningspraktiken till gagn.
Majoriteten av de arbeten som ingår i denna studie är som poängterats praktiknära då de utgår från
professionens frågor och behov och genom att resultaten kan bidra till lärares och elevers lärande samt utveckla
skolans metoder och arbetssätt. Dock är en del av avhandlingsarbetena till en viss del praktikfrånvända då de är
skrivna på ett språk som kan uppfattas svårtillgängligt – det gäller en del avhandlingar skrivna på svenska men
framförallt avhandlingar skrivna på engelska. Institutet bör verka för att finna sätt att sprida och tillgängliggöra
denna forskning, för att de på så sätt ska få större genomslagskraft. Dock utan att för den del förenkla
komplexiteten som många studier avspeglar.
Institutet bör vidare undersöka former för hur lärare som genomför studier på forskarnivå kan ges incitament
för att sprida kunskapen vidare i utbildningspraktikerna.
Institutet bör utveckla metoder för att sammanställa och sprida praktiknära forskning som redovisats i denna
studie (jfr Levinsson, delprojekt 1), då dessa inte självklart återfinns i forskningsöversikter med dess specifika
metoder.
Institutet rekommenderas också att använda resultaten i föreliggande rapport för vidare och fördjupade
studier kring praktiknära forskning och dess påverkan i och för en utveckling av utbildningspraktiker.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

39

REFERENSLISTA
Alexandersson, M. (2003). Att konstruera egna kunskaper via webben. (s. 17-22). I T. Torpe & B. Askling.
Forskning av denna världen I – praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm:
Vetenskapsrådet.
Andræ Thelin, A. (2009). På tröskeln till en okänd värld. Forskarutbildning och skolans vardag. Rapport Nr
31. Oslo: NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Hämtad 201-12-15

www.nifustep.no
Anward, J. (2003). Språkutveckling i skolan: praktik teorietisk praxis och praktisk teori. (ss. 7-I1). Forskning
av denna världen I – praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Askling, B. 2006). Utbildningsvetenskap – ett vetenskapsområde tar form. Rapport Nr 16. Stockholm:
Vetenskapsrådet.
Bergsviken Rensfeldt, A. & Säljö, R. (2011). Forskningstematiker och kunskapsbidrag. En kartläggning av
CUL:s forskarskola vid Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborgs universitet, Centrum för
utbildningsvetenskap och lärarforskning. Hämtad 2014-12-15 http://cul.gu.se/dokumentation/rapporter
Broady, D., Börjesson, M., Dalberg, T., Krigh, J., & Lidegran, I. (2011). Inventering av svensk
utbildningsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2011. Bromma: CM-gruppen AB.
Carlgren, I. (2005). Praxisnära forskning – varför, vad och hur? I Forskning i denna världen II – om teorins roll
i praxisnära forskning. Vetenskapsrådets rapportserie.
Dir. 2014:7. Regeringsdirektiv. Inrättande av ett skolforskningsinstitut. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Erixon, P-O. (2005). Forskningsarbete pågår. Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA). Umeå:
Umeå universitet, fakultetsnämnden för lärarutbildning.
Evaldsson, A-C. (2003). Mångkulturalitet och jämställdhet i vardaglig skolverksamhet. (s. 25-31). I Forskning
av denna världen I – praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Forskning av denna världen I (2003) – praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm:
Vetenskapsrådet.
Forskning i denna världen II (2005).– om teorins roll i praxisnära forskning. Vetenskapsrådets rapportserie.
Hardy, I., Edwards-Groves, C. & Rönnerman, K. (2012). Collaborative learning as a travelling practice: How
practices of learning ‘travel’. Educational Practice and Theory 34 (2), 5-22.

Hultman, G. & Martinsson, B-G. (Red.). (2005). Pedagogiskt arbete som forskningsfält. Några
forskningsinriktningar vid Linköpings universitet. (Skapande Vetande 44). Linköping: Linköpings
universitet, Forskarskolan Pedagogiskt arbete.
Högskoleverket (2004). Uppföljning av 16 nationella forskarskolor – samverkan, rekrytering, handledning och
kurser. Stockholm: Högskoleverket.
Högskoleverket (2008). Utvärdering av 16 nationella forskarskolor. (Rapport Nr 16R). Stockholm:
Högskoleverket.
Högskoleverket (2012). Utvärdering av forskarskolor för lärare. (Rapport Nr 9R). Stockholm: Högskoleverket.
Josefsson, I. (2003). Att lära från yrkeslivets praktiska verklighet. (s.13-15). I Forskning av denna världen I –
praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Vetenskapsrådet.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

40

Kallós (2009). Varför är det så förtvivlat svårt att bygga upp forskning och forskarutbildning i anslutning till
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet? Om myndighetsmissbruk, svek och andra
missförhållanden. Pedagogisk Forskning i Sverige 14(3), 237-249.
Kemmis, S. (2010). What is professional practice? In C. Kanes (Ed.), Elaborating professionalism: Studies in
practice and theory. (pp. 139-166). New York: Springer..
Kemmis, S. & Grootenboer, P. (2008). Situating practice in praxis. I S. Kemmis & T. J. Smith (Eds.),
Enabling Praxis. Challenges for Education (pp. 37-62). Rotterdam: Sense Publishers
Kemmis, S., Wilkinson, J., Edwards Groves, C., Hardy, I., Grootenboer, P & Bristol. L. (2014). Changing
Practices Changing Education. Singapore: Springer.
Kennedy, A. (2014). Understanding continuing professional development: the need for theory to impact on
policy and practice. Professional development in Education 40 (5), 688-697.
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Langelotz, L. (2013). Teachers peer-group mentoring - Nine steps to heaven? Education Inquiry 4 (2), s. 375394.
Langelotz, L. (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik.
Gothenburg studies in Educational Sciences 348. Göteborg: Göteborgs universitet.
Langelotz, L. & Rönnerman, K. (2014). The Practice of Peer Group Mentoring – Traces of Global Changes and
Regional Traditions. (pp. 75-93). In K. Rönnerman & P. Salo (Eds.), Lost in Practice: Transforming Nordic
Educational Action Research. Rotterdam: Sense Publishers.
Lendahls Rosendahl & Rönnerman, K. (2000). Dilemmafyllda möten. Erfarenheter av pedagogisk handledning
mellan skola och högskola. (IPD rapporter nr 16). Göteborg; Göteborgs universitet.
Lendahls Rosendahl & Rönnerman, K. (2002). Handledning av pedagogiskt yrkesverksamma – en utmaning för
skolan och högskolan. (Forskning i fokus nr 4). Stockholm: Skolverket.
Liberg, C. (2003). Hur använder vi språket i verkligheten? (s. 33-38). I Forskning av denna världen I –
praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Little, J. W. (1990). The perisistence of pricacy: Autonomy and initiative in teachers’ professional realtions.
Teachers collge Record, 91, 509-536.
Malmgren, G. & Pehrsson, C. (2003). Musik och pedagogik – likheter och skillnader. (s. 55-59). I Forskning av
denna världen I – praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Marton, F. (2003). Learning Study – pedagogisk utveckling direkt i klassrummet. (s. 41-46). I Forskning av denna
världen I – praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Molloy, G. (2003). Traditioner och nya idéer inom svenskämnet. (s. 49-53). I Forskning av denna världen I –
praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Nicolini, D. (2013). Practice Theory, Work, & Organization. An Introduction. Oxford: University Press.
Pressmeddelande (2012, 5 sept). Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda lärarlöner.
Regeringskansliet. Hämtad 2014-12-17 http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/200035
Proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Proposition 2000/01:3. Forskning och förnyelse. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

41

Prøitz, T. (2005). Profesjonsorientert PhD-utdaning for lærere. NIFU STEP Norsk institutt for studier av
innovasjon, forskning og utdanning. Hämtad 201-12-15 www.nifustep.no
Reid, J-A. & Green, B. (2009). Reseraching (from) the standpoint of the practitioner. I B Green (Ed.),
Understanding and Researching Professional Pracice (s. 183-195). Rotterdam: Sense Publishers.
Rönnerman, K. (2005). Participant knowledge and the meeting of practitioners and researchers. Pedagogy,
Culture and Society 13 (3), 291–311.

Rönnerman (2001). Vi behöver varandra – en utvärdering av praktikers och forskares möte för att forma
forskningsprojekt i skolan. Stockholm: Skolverket.
Rönnerman, K. (2012) (red). Aktionsforskning i praktiken – förskola och skola på vetenskaplig grund. Lund:
Studentlitteratur.

Sandin, B. & Säljö, R. (2006). Utbildningsvetenskap: ett kunskapsområde under formering. Stockholm: Liber.
SFS 2007:753. Förordning om utbildning på forskarnivå för lärare. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
SFS 2007:754. Förordning om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare. Stockholm:
Utbildningsdepartementet.
SOU 1999:63 Att lära och leda. EN lärarutbildning för samverkan och utveckling. Stockholm:
Utbildningsdepartementet.
U 2014:02. Utredningen om inrättandet av ett skolforskningsinstitut. (Delrapport Maj). Stockholm:
Utbildningsdepartementet.
U2013/6845/S. Regeringsuppdrag. Uppdrag att svara för genomförandet av kartläggningar av forskningsresultat
med relevans för praktiskt arbete i skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
UbU 2000/01. Utbildningsutskottets betänkande 2000/01: Ubu3. En förnyad lärarutbildning. Stockholm:
Elanders Gotab.
UbU 2000/01. Utbildningsutskottets betänkande 2000/01: Ubu6. Forskningspolitik. Stockholm: Elanders
Gotab.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

42

APPENDIX
Förteckning över de avhandlingar som ingår i studien
Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjligheter och hinder.
(Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Andersson, K. (2011). Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap
och genus. (Doctoral Dissertation). Linköping University.
Andersson, K. (2012). Deliberativ undervisning – en empirisk studie. (Akademisk avhandling). Göteborgs
universitet.
Andree, M. (2007). Den levda läroplanen En studie av naturorienterande undervisningspraktiker i
grundskolan. (Akademisk avhandling, HLS). Stockholms universitet.
Baldwin, R. (2013). Changing practice by reform. The recontextualisation of the Bologna process in teacher
education. (Doctoral Dissertation). University of Gothenburg.
Björklund, L-E. (2008). Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning.
(Akademisk avhandling). Linköpings Universitet.
Blomdahl, E. (2007). Teknik i skolan. En studie av teknikundervisning för yngre skolbarn. (Akademisk
avhandling, LHS). Stockholms Universitet.
Bodin, M. (2012). Computational problem solving in university physics education - Students’ beliefs,
knowledge, and motivation. (Doctoral Dissertation). Umeå University.
Bredmar, A-C. (2014). Lärares arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet.
(Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Carstensen, A-K. (2013). Connect Modelling Learning to Facilitate Linking Models and the Real World
through Labwork in Electric Circuit Courses for Engineering Students. (Doctoral Dissertation). Linköping
University.
Davidsson, E. (2008). Different Images of Science – a study of how science is constituted in exhibitions
(Doctoral Dissertation). Lund University; Malmö University.
Drechsler, M. (2007). Models in chemistry education. Astudy of teaching and learning acids and bases in
Swedish upper secondary schools (Doctoral Dissertation). Karlstad University.
Ekström, K. (2007). Förskolans pedagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv. (Akademisk avhandling).
Umeå universitet.
Enghag, M. (2006). Two dimensions of Student Ownership of Learning during Small-Group Work with
Miniprojects and context rich Problems in Physics. (Doctoral Dissertation). Karlstad University; Mälardalen
Universitet.
Engström, S. (2011) Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa. Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och
fysiklärares olika strategier för energiundervisning. (Akademisk avhandling). Mälardalen högskola.
Fredriksson, A. (2010). Marknaden och lärarna: hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga
tjänstemannaskap. (Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

43

Gericke, N. (2009). Science versus School-science: Mulitple model sin genetics – The depiction of gene
function in upper secondary textbooks and its influence on students´understanding. (Doctoral Dissertation).
Karlstad University.
Godhe, A-L. (2014). Creating and assessing multimodal texts – negotiations at the boundary. (Doctoral
Dissertation). University of Gothenburg.
Granklint Enochson, P. (2012). Om organisation och funktion av människokroppens organsystem – analys av
elevsvar från Sverige och Sydafrika. (Doctoral Dissertation). Linköping University.
Granstedt, L. (2010). Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett
praktiknära projekt. (Akademisk avhandling). Umeå universitet.
Gunnarsson, G. (2008). Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner - En studie om vilket
meningsskapande år 7-elever kan erbjudas i möten med den laborativa verksamhetens instruktioner,
artefakter och språk inom elementär ellära, samt om lärares didaktiska handlingsmönster i dessa möten.
(Akademisk avhandling). Linköpings universitet.
Gustafson, N. (2010). Lärare i en ny tid-om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter.
(Akademisk avhandling). Umeå universitet.
Gustavsson, L. (2008). Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne
lärare emellan. (Akademisk avhandling). Umeå universitet.
Haglund, J. (2012). Analogical reasoning in science education –connections to semantics and scientific
modeling in thermodynamics. (Akademisk avhandling) Linköpings universitet
Hallenius, M. (2011). Clio räddar världen. En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det
svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004. (Akademisk avhandling). Umeå
universitet.
Hansson, L. (2007). ”Enligt fysiken eller enligt mig själv?” – Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden
om världen. (Akademisk avhandling). Linköpings universitet.
Hansson, Å. (2011). Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga
klassrummet. (Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Hellberg, K. (2007). Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter.
(Akademisk avhandling). Linköpings universitet.
Holmgren, A. (2006). Klassrummets relationsetik: det pedagogiska mötet som etiskt fenomen. (Akademisk
avhandling). Umeå universitet.
Hudson, A. (2009). New professionals and new technologies in new higher education?: Conceptualising
struggles in the field. (Doctoral Dissertation). Umeå University.
Hultén, M. (2008). Naturens kanon. Formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans
naturvetenskap 1842-2007. (Doctoral Dissertation). Stockholm University.
Håkansson, A. (2007). Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen. (Akademisk
avhandling). Umeå universitet.
Högström, P. (2009). Laborativt arbete i grundskolans senare år - lärares mål och hur de implementeras.
(Doctoral Dissertation). Umeå University.
Jakobsson, B. (2008). Learning science through aesthetic experience in elementary school science. Aesthetic
judgement, metaphor and art. (Akademisk avhandling). Stockholms universitet.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

44

Jensen, M. (2008). Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier. (Akademisk avhandling). Göteborgs
universitet.
Jeppsson, F. (2012). Adopting a cognitive semantic approach to understand thermodynamics within science
education. (Doctoral Dissertation). Linköping University.
Jidesjö, A. (2012). En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och
samhälle –Innehåll, medierna och utbildningens funktion. (Akademisk avhandling). Linköpings universitet.
Jobér, A. (2012). Social Class in Science Class. (Doctoral Dissertation) Malmö University
Johansson, A-M. (2012). Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser.
(Akademisk avhandling). Stockholms universitet.
Johnsson, A. (2009). Dialogues on the Net. Power structures in asynchronous discussions in the context of a
web based teacher training course. (Doctoral Dissertation). Lund University; Malmö University.
Jonsson, C. (2006). Läsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor och möjligheter för barns läs- och
skrivutveckling. (Akademisk avhandling). Umeå universitet.
Jönsson, A. (2008). Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the
“Interactive examination” for student teachers. (Doctoral Dissertation). Lund University; Malmö
University.
Karlsson, G. (2012). Instructional technologies in science education: students' scientific reasoning in
collaborative classroom activities. (Doctoral Dissertation). University of Gothenburg.
Kilbrink, N. (2013). Lära för framtiden: Transfer i teknisk yrkesutbildning. (Akademisk avhandling). Karlstads
universitet.
Kilhman, C. (2011). Making Sense of Negative Numbers. (Doctoral Dissertation). University of Gothenburg.
Klasander, C. (2010). Talet om tekniska system –förväntningar, traditioner och skolverkligheter. (Akademisk
avhandling). Linköpings universitet.
Knutas, E. (2008). Mellan retorik och praktik: en ämnesdidaktiks och läroplansteoretisk studie av
svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994. (Akademisk
avhandling). Umeå universitet.
Knutsson, B. (2012). Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary
Approaches. (Doctoral Dissertation). University of Gothenburg.
Kullberg, A. (2010). What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers
of mathematics. (Doctoral Dissertation). University of Gothenburg.
Lagergren, A. (2012). Barns musikkomponerande i tradition och förändring. (Akademisk avhandling).
Göteborgs universitet.
Larsson, C. (2013). Experiencing Molecular Processes. The Role of Representations for Students’ Conceptual
Understanding. (Doctoral Dissertation). Linköping University.
Larsson, K. (2013). Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om
manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9. (Akademisk avhandling). Göteborgs
universitet.
Lidström, L. (2009). En resa med osäkra mål. Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt
perspektiv. (Akademisk avhandling). Umeå universitet.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

45

Lifmark, D. (2010). Emotioner och värdegrundsarbete: om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola.
(Akademisk avhandling). Umeå universitet.
Lilja, A. (2013). Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. (Akademisk avhandling). Göteborgs
universitet.
Lilliestam, A-L. (2013). Aktör och struktur i historieundervisning. Om utveckling av elevers historiska
resonerande. (Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Lofors-Nyblom, L. (2009). Elevskap och elevskapande – Om formandet av skolans elever. (Akademisk
avhandling). Umeå universitet.
Lundegård, I. (2007). På väg mot pluralism. Elever i situerade samtal kring hållbar utveckling. (Akademisk
avhandling, LHS). Stockholms universitet.
Lundin, M, (2007). Students' participation in the realization of school science activities. (Doctoral
Dissertation). Linköping University.
Lundström, M. (2011). Decision-makingin health issues: Teenagers’ use of science and other discourses.
(Doctoral Dissertation). Lund University; Malmö University.
Lundström, U. (2007). Gymnasielärare: perspektiv på lärares arbete och yrkesutveckling vid millennieskiftet.
(Akademisk avhandling). Umeå universitet.
Magntorn, O. (2007). Reading Nature: developing ecological literacy through teaching. (Doctoral
Dissertation). Linköping University.
Magnusson, M. (2013). Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och
förskola. (Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Nilsson, E. M. (2010). Simulated ”real” worlds: Actions mediated through computer game play in science
education. (Doctoral Dissertation). Malmö University.
Nilsson, P. (2008). Learning to teach and teaching to learn -primary science student teachers' complex journey
from learners to teachers. (Doctoral Dissertation) Linköping University.
Nilsson, T. (2011). Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp. (Akademisk
avhandling). Mälardalen University.
Nordenfors, M. (2011). Skriftspråksutveckling under högstadiet. (Akademisk avhandling). Göteborgs
universitet.
Nordgren, K. (2006). Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella
Sverige. (Akademisk avhandling). Karstad universitet.
Nyberg, E. (2008). Om livets kontinuitet. Undervisning och lärande om växters och djurs livscykler - en
fallstudie i årskurs 5. (Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Olsson, L. (2008). Movement and experimentation in young children´s learning. Deleuze and Guattri in early
childhood education. (Doctoral Dissertation). Stockholm University.
Olteanu, C. (2007). Vad skulle x kunna vara? Andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för
lärande. (Akademisk avhandling). Umeå universitet.
Orlander, A. A. (2011). Med kroppen som insats: Diskursiva spänningsfält i biologiundervisningen på
högstadiet. (Akademisk avhandling). Stockholms universitet.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

46

Oscarsson, M. (2012). Viktigt, men inget för mig. Ungdomars identitetsbygge och attityd till naturvetenskap.
(Akademisk avhandling). Linköpings universitet.
Persson, C. (2008). Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med
naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. (Akademisk
avhandling). Linköpings universitet.
Peterson, L. (2011). Values in play: interactional life with the Sims. (Doctoral Dissertation). University of
Gothenburg.
Petersson, M. (2012). Lärares beskrivningar av evolution som undervisningsinnehåll i biologi på gymnasiet.
(Akademisk avhandling). Karlstads universitet.
Player-Koro, C. (2012). Reproducing Traditinal Discourses of Teaching and Learning Mathematics: Studies of
Mathematics and ICT in Teaching and Teacher Education. (Doctoral Dissertation). University of
Gothenburg.
Reis, M. (2011). Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande. (Akademisk
avhandling). Göteborgs universitet.
Rundgren, C-J. (2008). VISUAL THINKING, VISUAL SPEECH -a Semiotic Perspective on Meaning-Making in
Molecular Life Science. (Doctoral Dissertation) Linköping University.
Sagar, H. (2014). Teacher change in relation to professional development in entrepreneurial learning.
(Doctoral Dissertation). University of Gothenburg.
Sandwall, K. (2013). Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på
praktikplatser. (Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Scheid, M. (2009). Musiken, skolan och livsprojektet. Ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars
identitetsskapande. (Akademisk avhandling). Umeå universitet.
Schwartz A. (2013). Pedagogik, plats och prestationer. En etnografisk studie om en skola i förorten. (Akad.
avhandling). Göteborgs universitet
Sparrlöf, G. (2007). ”Vi manliga lärare”: Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och
arbetsområden. (Akademisk avhandling). Linköpings universitet.
Stadig Degerman, M. (2012). Att hantera cellmetabolismens komplexitet. Meningsskapande genom
visualisering och metaforer. (Akademisk avhandling). Linköpings universitet.
Stolpe, K. (2011). Att uppmärksamma det väsentliga. Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett
interaktionskognitivt perspektiv. (Akademisk avhandling). Linköpings universitet.
Sund, P. (2008). Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens socialisationsinnehåll – implikationer
för undervisning för hållbar utveckling. (Akademisk avhandling). Mälardalens högskola.
Svedberg, G. (2007). Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: om villkor och lärande i
gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. (Akademisk avhandling). Umeå universitet.
Svensson, M. (2011). Att urskilja tekniska system –didaktiska dimensioner i grundskolan. (Akademisk
avhandling). Linköpings universitet.
Tengberg, M. (2011). Samtalets möjligheter: om litteratursamtal och litteraturreception i skolan. (Akademisk
avhandling). Göteborgs universitet.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

47

Tornberg, G. (2006). ”Bara man ser till barnens bästa”. En studie av läraresyrkesetiska överväganden i en
skola för alla. (Akademisk avhandling). Karlstad universitet.
Tyrén, L. (2013). ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill.” En studie om
lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken. (Akademisk avhandling),
Göteborgs universitet,
Walls, M. (2010). Framing the Israel/Palestine conflict in Swedish history school textbooks. (Doctoral
Dissertation). University of Gothenburg,
Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt. Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad
de faktiskt lär sig under lektionerna. (Akademisk avhandling). Umeå universitet,
West, E. (2012). Undervisning och lärande i naturvetenskap. Elevers lärande i relation till en
forskningsbaserad undervisning om ljud, hörsel och hälsa. (Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Wideberg, C. (2011). Ateljésamtalets utmaning - ett bildningsperspektiv. (Akademisk avhandling). Göteborgs
universitet.
Widigson, M. (2013). Från miljonprogram till högskoleprogram – plats, agentskap och villkorad frihet.
(Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Wyndhamn, A-K. (2013). Tänka fritt, tänka rätt. En studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i
gymnasieskolans undervisning. (Akademisk avhandling). Göteborgs universitet.
Åström, M. (2008). Defining Integrated Science Education and Putting it to Test. (Doctoral Dissertation).
Linköping University.
Öberg Tuleus, M. (2008). Lärarutbildning mellan det bekanta och obekanta: en studie av lärares och
lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola. (Akademisk avhandling). Örebro
universitet.
Österlund, L-L. (2010). Redox models in chemistry: A depiction of the conceptions held by upper secondary
school studentsof redox reactions. (Doctoral Dissertation). Umeå University.

LÄRARES FRÅGESTÄLLNINGAR GENERERADE UR UTBILDNINGSPRAKTIKER

48

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, SKOLFORSK, för att kartlägga befintlig
utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i
kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet.
Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det nybildade Skolforskningsinstitutet.
Slutsatserna i denna delrapport är författarnas egna. Vetenskapsrådets sammanfattande rapport,
Forskning och skola i samverkan, med en beskrivning av projektet och med de frågeställningar,
resultat och rekommendationer som redovisats inom delprojekten kan liksom de övriga delrapporterna laddas ner från Vetenskapsrådets webbplats.

Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 101 38 Stockholm | Tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se
Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till
samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor
och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

