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Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift som startade hösten 2005 och som från och med 
2018 utges av forskningsprofilen Utbildning och lärande, vid Högskolan Dalarna, efter ett 
övertagande från Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde. Tidskriften består 
företrädelsevis av vetenskapliga artiklar av relevans för pedagogiska praktiker och berör aktuella 
ämnesområden kopplade till utbildning, skola och andra arenor för lärande. De artiklar som utges i 
tidskriften har genomgått kritisk granskning enligt gängse peer-reviewförfarande. 
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till andra aktörer inom skola och utbildning. Utförligare presentation, inbjudan att insända bidrag 
och författarinstruktion samt prenumerationsinformation finns på webbsidan för Utbildning & 
Lärande: https://www.du.se/tidskriftenUoL 
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Introduktion 
I och med detta temanummer av tidskriften Utbildning & Lärande tar Högskolan Dalarna över 
ansvaret för tidskriften efter Högskolan i Skövde. Detta introducerande temanummer inriktas mot 
praktiknära forskning, vilket står i samklang med lärosätets ambitioner inom såväl grundutbildning 
som på forskningsnivå, där undervisning, lärande, fostran och omsorg är tongivande kunskaps-
objekt. Ämnet pedagogiskt arbete, med sin snart två decennier långa existens som 
skolpraktikorienterat grund- och forskningsämne, vittnar inte bara om en tydlig ambition att bidra 
med kunskap om vad som händer och sker i förskolans och skolans institutionella praktiker. Det 
rymmer även ambitionen att finna produktiva vägar att utveckla vad det metodiskt innebär att 
bedriva forskning i skolans kontext. Bidragen i detta temanummer tar sig an såväl frågor kring vilka 
kunskapsbidrag som praktiknära forskning bör prioritera, som frågor kring hur denna forskning 
kan bedrivas på ett fruktbart sätt. 

Vårt fokus på praktiknära forskning i temanumret ska ses i ljuset av vår samtid. Vi befinner oss i ett 
läge, internationellt, där fakta behöver skiljas från fiktion och utbildningsvetenskaplig forskning är i 
detta sammanhang viktigare än på mycket länge. Krafter och uttalspositioner i dagens offentliga 
rum, ackompanjerade av nya digitala och virtuella landskap knappt tänkbara för ett decennium 
sedan, är idag satta i spel på ett sätt som gör vetenskaplighet vad gäller skola och utbildning särskilt 
betydelsefull att värna. 

En kort utblick över det offentliga samtalet om undervisning och skola i Sverige kan lätt skapa upp-
givenhet och missmod. Modeller från en föreställd guldålder lyfts fram för att skapa ordning i en 
undervisningsmiljö som ofta beskrivs som problematisk och kaotisk. Snabba lösningar och jakt efter 
den rätta metoden eller strategin reser uppfordrande spörsmål och krav på lärare, elever, ämnen och 
skolor att ”leverera” goda resultat och kvalitetsnivåer. Resultat och mål riktar debatten. I detta 
debattläge är det av stor betydelse att lyfta fram solid utbildningsvetenskaplig forskning om såväl 
som i praktik.  

Detta temanummer betonar det faktum att vi befinner oss i en situation där vi ser en utveckling av 
dynamisk framåtriktad praktikorienterade forskning. Praktiknära forskning, inte minst sådan som 
bedrivs i samverkan med de pedagogiska praktikernas professionella arenor och aktörer, har på 
senare år vunnit stort gehör (se t.ex. SOU 2018:19, Skolforskningsinstitutet www.skolfi.se). Denna 
situation rymmer ett flertal löften inför framtiden vad gäller skolans och utbildningens roll och 
uppgift, löften som kan beskrivas som en fråga om teoretisk fördjupning och reflekterad praktik. 

Vilka löften om teoretisk fördjupning och reflekterad praktik återfinns då i detta tema-
nummer? Utgångspunkt tas i praktiknära skolforskning som en forskning som utforskar praktiken 
inifrån, där skolpraktik inte behandlas som "något annat", utifrån. Anita Norlund och Magnus 
Levinsson erbjuder i sin artikel ett kritiskt perspektiv på det sistnämnda, utifrån resultat om hur 

http://www.skolfi.se/
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presentation av hjärnforskning i lärarfackliga tidskrifter skapar neuromyter, vilka används på ett sätt 
som osynliggör didaktisk forskning och avprofessionaliserar lärare. Inger Eriksson problematiserar 
i sin text hur praktiknära forskning kan utföras inom praktiken. Det löfte om reflekterad 
kvalificering av praktiken som lyfts fram i hennes text är möjligheten för lärare och forskare till ett 
gemensamt möte med forskningens utmaningar. Liknande tematik bearbetas utifrån en annan 
synvinkel av Lena Nilson och Dan Olov Wiedel. Karin Gunnarson presenterar hur en praktiknära 
ansats kan ta form utifrån en teoretiskt kvalificerad sociomateriell hållning. I Sören Högbergs text 
presenteras begreppet pedagogisk rytm som nytt teoretiskt begrepp för kritisk reflektion över lärares 
arbete. Hos Rönnerman, Edwards, Groves och Grootenboer presenteras termen praktikarkitekturer, 
som ett analytiskt grepp för att vinna nya forskningsresultat.  

Med detta temanummer av tidskriften Utbildning & Lärande, tar Högskolan Dalarna alltså över 
stafettpinnen från Högskolan i Skövde, som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat värdskapet för 
tidskriften sedan år 2010. Samtidigt som detta temanummer utges etablerar sig ämnet pedagogiskt 
arbete med praktiknära inriktning i en egen forskarutbildning vid Högskolan Dalarna. Det är en 
lycklig omständighet att det nya värdskapet för tidskriften finns inom Högskolan Dalarnas 
forskningsprofil med samma namn, Utbildning och lärande, och att denna forskningsprofil också 
är värdprofil för den nya forskarutbildningen i pedagogiskt arbete. 

Vår ambition är att tidskriften ska fortsätta att erbjuda forskning av hög kvalitet som äger stor 
relevans för det utbildningsvetenskapliga området. Med tidskriften vill vi skapa en arena för 
substantiella bidrag till utveckling av kunskap som är av reell betydelse för utbildning och lärande.  
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En samtida diskurs om hjärnans 
betydelse för undervisning och 
lärande: Kritisk analys av artiklar  
i lärarfackliga tidskrifter  

Magnus Levinsson & Anita Norlund 

ABSTRA CT  

The aim of this article is to shed light on 1) how representatives of a certain research field, i.e. 
neuroscience, view problems in the classroom and 2) how and by whom these problems should be 
addressed. This is done through a critical discourse analysis of four strategically selected articles 
published in two teacher union journals where neuroscientifically oriented researchers and teachers 
are interviewed about the potential of brain-based education. Our analysis follows five steps. Firstly, 
we identify how the problem of learning is constructed by neuroscientists and teacher union journals 
in combination and, secondly, what measures are suggested as appropriate to address the problem. 
In a third step, we identify the network of practices in which interviewed neuroscientists make up 
the hub. Towards the end, we report the inconsistencies and gaps emerging from the analysis and 
reflect on potential methodological problems. The overall conclusion is that representatives of 
neuroscience apply brain research to teaching and learning in ways that de-professionalise teachers. 

 

Keywords: critical discourse analysis, neuropedagogy, teacher union journals, classroom practice 
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INTRODUKTION 
De senaste årtiondena har det ställs allt högre krav på att verksamheten i skolan ska vila på en särskild 
typ av vetenskaplig kunskap som kommit att betecknas evidens (Alvunger & Wahlström, 2018; 
OECD, 2007a). En viktig drivkraft bakom denna utveckling rör den spridda uppfattningen att skolan 
befinner sig i kris och att utvecklingen av en mer evidensbaserad undervisning är nödvändig för att 
vända trenden av sjunkande elevresultat (Levinsson, 2013; Levinsson & Prøitz, 2017). I den här 
artikeln riktar vi uppmärksamheten mot ett forskningsområde som på senare år framhållits som 
särskilt betydelsefullt i detta sammanhang, närmare bestämt hjärnforskning. Föreningen av neuro-
vetenskap och utbildningsvetenskap framstår för policymakare och finansiärer som en attraktiv 
plattform för att utveckla evidensbaserade metoder och arbetssätt i skolan (Ansari, De Smedt & 
Grabner, 2012). Under begrepp som neuro-education, educational neuroscience och brain-based 
education har således ett tvärvetenskapligt fält vuxit fram med ambitioner att ligga till grund för 
evidensbaserat beslutsfattande inom såväl utbildningspolitik som pedagogisk praktik. I denna artikel 
kommer vi att använda neuropedagogik för det fält som anses utgöra länken mellan hjärnforskning 
och utbildning och som gör anspråk på att bemöta problem i skolan. 

När forskningsbaserad kunskap når klassrum och lärare har den ofta genomgått en förflyttning där 
såväl formella som informella mellanhänder som till exempel skolmyndigheter eller förlag har gjort 
urval och anpassningar av kunskaper och resultat (Wollscheid & Opheim, 2016). Forskare som 
Howard-Jones (2014) har gett exempel på att en rad mellanhänder deltar i förmedlingen av neuro-
pedagogisk forskning. Däremot saknas forskning om hur detta går till. För den här artikelns räkning 
har vi valt att koncentrera oss på en typ av mellanhand, närmare bestämt fackföreningstidskrifter. 
Norlund och Strömbergs (2018) analys av påverkansaktörer på utbildning och skola visar att hjärn-
forskning rönt stor uppmärksamhet i dessa. Den här studien syftar som en följd av detta till att belysa 
hur hjärnforskningsföreträdare i fackföreningstidskrifter framställer vad som är problematiskt i 
samband med undervisning och lärande samt hur och av vem denna problematik kan och bör 
bemötas i skolan.  

NEUROPEDAGOGIKENS FRAMVÄXT, INRIKTNING 
OCH PROBLEM  
Det ökade intresset för neuropedagogik kan förklaras av en rad olika faktorer: en ökad användning 
och utveckling av metoder för att studera skolrelaterade färdigheter i hjärnans funktion och struktur 
som till exempel funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), elektroencefalografi (EEG), nära 
infraröd spektroskopi (NIRS) och eventrelaterad potential (ERP) (Chuntonov & Breznitz, 2012); en 
kraftig ökning av medel till forskning inom neurovetenskap i allmänhet och i kombination med 
utbildning i synnerhet (Ansari m.fl., 2012; OECD, 2002); en allt starkare övertygelse bland policy-
makare och finansiärer om att neurovetenskapen kan lösa skolans problem, där användningen av 
kontrollerade experiment inom det neurovetenskapliga området har framhållits som betydelsefull 
för att utveckla evidensbaserade metoder och arbetssätt i skolan (Clark, 2015; OECD, 2007b).  

Den neuropedagogiska forskningen är omfattande och har flera olika inriktningar (OECD, 2007b). 
Studier som rönt stor uppmärksamhet belyser hjärnans plasticitet; att hjärnan hos vuxna personer 
som exempelvis lär sig att läsa aktiveras på liknande sätt som hos personer som lärt sig läsa som 
barn, vilka ger stöd för att förhållandevis komplexa färdigheter också kan utvecklas i vuxen ålder 
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(t.ex. Draganski & May, 2008; Lenroot & Giedd, 2006). En omtalad tillämpning av detta resultat 
handlar om att elever undervisas om hjärnans plasticitet, vilket hävdas få positiva effekter på såväl 
elevers inställning till lärande som faktiska skolprestationer (t.ex. Mangels, Butterfield, Lamb, Good, 
& Dweck, 2006). Därtill finns det undersökningar av effekterna av att tillämpa olika hjärntränings-
program i skolan, där arbetsminnesträning utgör ett återkommande fokus (t.ex. Holmes, Gathercole 
& Dunning, 2009). Andra studier har intresserat sig för den biologiska orsaken till läs-, skriv- och 
räknesvårigheter (t.ex. Molfese, 2000; Price, Holloway, Rasanen, Vesterinen, & Ansari, 2007). Inom 
detta område har man exempelvis intresserat sig för att utveckla metoder för att upptäcka och 
bemöta dyslexi i tidig ålder (t.ex. Gabrieli, 2009). Det finns också en hel del forskning som ägnats åt 
skolrelaterade färdigheter i hjärnans funktion hos barn med neuropsykiatriska diagnoser som bland 
annat ADHD (t.ex. Kraina & Castellanos, 2006).  

Internationellt har neuropedagogiken emellertid varit föremål för omfattande debatt. Såväl repre-
sentanter för neurovetenskap som utbildningsvetenskap framhåller att hjärnforskningens framfart i 
skolan kantas av en rad interrelaterade problem. Ett problem är att det är svårt för lärare att dra nytta 
av kunskap om hjärnan och omsätta hjärnforskningens resultat i klassrummet (Clement & Lovat, 
2012; Geake, 2008; Rose, 2013; Willingham, 2009). Ett annat problem är att vinstinriktade aktörer 
förser lärare med stora mängder erbjudanden om hur de kan lära sig mer om hjärnan och därmed 
förbättra undervisningen (Purdy & Morrison, 2009). Ett tredje är att den komplexa verksamhet som 
utbildning är riskerar att trivialiseras (Pasquinelli, 2012; Sharp, Bowker & Byrne, 2008). Ett slutligt 
problem är att hjärnforskningens resultat riskerar att förvanskas av aktörer som har bristfälliga 
kunskaper om de områden som neuropedagogiken spänner över, vilket kan ge upphov till att så 
kallade neuromyter bildas och förstärks i skolan (Gaussel & Reverdy, 2013; Howard-Jones, 2014). 
Andra uttryck för ett i allmänhet alltför starkt intresse för hjärnan återfinns i benämningarna 
”neurononsense” (Purdy, 2008), ”neurophilia” (Pasquinelli, 2012) och ”[n]euromania,” 
“neurohubris,” och “neurohype” (Satel & Lilienfield, 2013). 

UTVECKLINGEN AV NEUROPEDAGOGIK I SVERIGE 
Trots den internationella debatten har det i Sverige hittills saknats en vetenskaplig och kritisk 
diskussion om hjärnforskningens möjligheter och begränsningar i skolan. Detta kan anses vara 
bekymmersamt mot bakgrund av att neuropedagogiken har fått stort genomslag. Googlesökningar 
(genomförda 2018-10-05) på begreppet neuropedagogik på svenska webbsidor ger 5010 träffar. Vi 
har genom ett snöbollsförfarande identifierat en rad olika aktörer som bidragit till denna utveckling. 
OECD (2002, 2007b) har exempelvis genomfört forskningsöversikter på temat Hjärna och lärande 
vilka påverkat forskningspolitiken i medlemsländerna. Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga 
kommitté (UVK) har i sin tur uppmärksammat OECD:s översikter och sedan 2014 utlyser UVK 
projektbidrag inom området Lärande, hjärna, praktik. På Skolverkets webbsida länkas det därutöver 
till internationella nätverk, tidskrifter och artiklar inom det neuropedagogiska fältet. Inom 
universitets- och högskolevärlden kan neuropedagogik identifieras i forskningsmiljöer och 
utbildningar förlagda vid pedagogiska institutioner (se t.ex. Ott & Olivestam, 2007). Utbildnings-
företag säljer därtill vad de framställer som den nyaste och senaste hjärnforskningen till lärare. På 
SETT-dagarna hålls exempelvis en föreläsning på temat Hjärnkunskap & hjärnträning – vägen till 
en smartare skola!. Det finns också enskilda forskare som bidragit till att sätta neuropedagogiken på 
kartan. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, och Martin Ingvar, professor i 
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integrativ medicin, har författat böcker som belyser hjärnforskningens potential i skolan och som 
fått stor medial uppmärksamhet (se t.ex. Ingvar & Eldh, 2014; Klingberg, 2016). Sammantaget är det 
tydligt att neuropedagogiken förmedlas till lärare av flera olika aktörer inom området. Den gör det 
dessutom på flera olika sätt, vilket också uppmärksammats internationellt. Howard-Jones (2014) 
visar exempelvis hur neuropedagogiken förmedlas till lärare via allt från policydokument rörande 
skolan, traditionell media som TV och dagspress, till produktion av undervisningsmaterial och 
lärartidningars bevakning av skolverksamheten. I svenska fackföreningstidskrifter finns en mängd 
artiklar som kungör att lärare borde lära sig mer om hjärnan. Det går alltså också att identifiera ett 
stort intresse för hjärnforskning bland fackförbunden (Norlund & Strömberg, 2018).  

DET PEDAGOGISKA 
REKONTEXTUALISERINGSFÄLTET  
Vi relaterar teoretiskt vår studie till utbildningssociologins begrepp rekontextualisering (se 
Bernstein, 1990), där element från det forskningsproducerande akademiska fältet omflyttas till klass-
rummet. Detta görs via mellanliggande fält och olika sociala aktörer, där bland annat policyaktörer 
tillhör det officiella rekontextualiseringsfältet (ORF) och lärare ingår i det lokala rekontextuali-
seringsfältet (LRF) (se t.ex. Norlund, 2009). För den här artikelns räkning har vi valt att koncentrera 
oss på lärarorganisationer och i förlängningen deras tidskrifter som representanter för det 
pedagogiska rekontextualiseringsfältet (PRF). Fackföreningstidskrifter spelar sannolikt en viktig 
rekontextualiserande roll, inte minst för att de når ut till många läsare. De reagerar på vad som 
händer på policynivå och bland skolmyndigheter, och på vad som händer lokalt, i skolor och klass-
rum. De kan därmed sägas vidarebefordra ideologiska normer både neråt och uppåt (jfr Ayers, 2005) 
och spelar förmodligen en betydelsefull roll i att förstärka, eller försvaga särskilda värden (jfr Guo & 
Shan, 2013, s. 464). 

Att problem kan uppstå till följd av olika aktörers förmedling av neuropedagogik är belagt av tidigare 
studier, men det tycks alltså saknas studier av hur hjärnforskningen resultat förmedlas till lärare 
genom olika rekontextualiseringsprocesser. Mer specifikt syftar därmed föreliggande studie till att 
med hjälp av kritisk diskursanalys belysa hur hjärnforskningsföreträdare i några utvalda artiklar 
publicerade i två fackföreningstidskrifter framställer vad som är problematiskt i samband med 
undervisning och lärande, hur och av vem denna problematik kan och bör bemötas i skolan, samt 
vilka antaganden som därmed görs om undervisning och lärande.  

DISKURSANALYS, METOD OCH MATERIAL 
Studier av rekontextualiseringsprocesser operationaliseras, enligt Fairclough (2003, s. 222), med 
fördel via kritisk diskursanalys, vilket också är det angreppssätt som vi har valt för den här artikelns 
räkning. Diskurs står för en “way of signifying experience from a particular perspective” (Fairclough, 
1995, s. 135), eller ett särskilt sätt att uttrycka sig som uppfattas som sant av många vid en viss tid 
och som därmed utövar makt på medborgare eller deltagare i en (diskursiv) praktik. Kritisk diskurs-
analys kan ses som både ett teoretiskt och ett metodiskt redskap och utgår övergripande från 
antagandet att ojämlika maktförhållanden upprätthålls via språk.  

I den här studiens empiriska material ingår fyra artiklar ur Lärarnas tidning respektive Skolvärlden. 
Lärarnas tidning ges ut av Lärarförbundet som har 230 000 medlemmar och som samlar olika typer 
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av lärare och annan pedagogisk personal (https://www.lararforbundet.se). Skolvärlden ges ut av 
Lärarnas Riksförbund som har cirka 90 000 medlemmar (https://www.lr.se), främst lärare och 
studie- och yrkesvägledare.  

En sökning med begreppet hjärna, vilket var det sökord som enligt våra testsökningar var ändamåls-
enligt för att fånga upp ett brett spektrum av artiklar inom området, i respektive tidskrifts artikel-
databas resulterade i följande utfall: Lärarnas tidning 55 artiklar (inklusive boktips) och Skolvärlden 
50 artiklar. Av dessa totalt 105 artiklar valdes fyra ut baserat på två kriterier. För det första skulle 
artikeln vara publicerad mellan januari 2016 och oktober 2017, med motivet att de skulle belysa den 
senaste hjärnforskningen. För det andra skulle artikeln reflektera antingen ett forskarperspektiv eller 
ett lärarperspektiv som explicit eller implicit belyser hur hjärnforskning kan komma eller kommer 
till användning i skolan. I de fyra valda artiklarna representeras forskarperspektivet av forskare med 
akademiska meriter inom neurovetenskap eller neuropedagogik medan lärarperspektivet 
representeras av lärare som tagit aktiv del av hjärnforskning genom formell utbildning eller 
motsvarande. På grundval av dessa båda urvalskriterier sorterades artiklar bort som bland annat rör 
hjärnan eller hjärnforskning i andra avseenden än praktisk tillämpning i skolan och som saknar ett 
tydligt forskar- eller lärarperspektiv. Sex artiklar uppfyllde urvalskriterierna (två från Lärarnas 
tidning och fyra från Skolvärlden). Två artiklar från Skolvärlden som båda representerar ett forskar-
perspektiv valdes bort av två huvudsakliga skäl. För det första bedömdes dessa båda artiklar baserat 
på principen om mättnad (Kvale & Brinkmann, 2009) inte tillföra analysen något nytt i förhållande 
till övriga fyra artiklar. För det andra eftersträvades ett material jämnt fördelat dels mellan de båda 
tidskrifterna, dels mellan forskar- och lärarperspektiv. I det slutgiltiga urvalet finns sammantaget 
fyra artiklar:  

1. Artikel 1 beskriver en idrottslärare som vunnit det så kallade Helgepriset om 125 000 kronor 
för sitt pilotprojekt Unga hjärnor. Den prisbelönta läraren har en magisterexamen i 
Neuroscience in Leadership. Artikeln bör ses som särskilt angelägen att studera eftersom den 
handlar om en prisbelönt lärare och därmed lyfter fram ett gott exempel av relevans för andra 
lärare. Denna artikel representerar ett lärarperspektiv och benämns i fortsättningen L1 
(Lärare 1). 

2. I artikel 2 berättar två svensklärare på gymnasienivå om fem vanliga misstag som lärare gör i 
undervisningen och hur dessa kan åtgärdas med stöd av aktuell hjärnforskning. Båda lärarna 
är inlästa på kognitions- och neurovetenskap och har även konsulterat personal vid ett 
regionalt universitet för sin metodutveckling. Tillsammans författar de dessutom läromedel 
på temat och håller i utbildningar kring hur pedagoger kan stödja ett “hjärnsmart” lärande. 
Också artikel 2 representerar alltså ett lärarperspektiv och benämns framöver följaktligen L2 
(Lärare 2). 

3. I artikel 3 intervjuas en professor i kognitiv neurovetenskap som har fått stor uppmärksamhet 
inom det neuropedagogiska fältet och som kan ses som en portalfigur, ett faktum som 
ytterligare motiverar vårt urval. I artikeln redogör professorn för hur den senaste hjärn-
forskningen kan hjälpa lärare att utveckla undervisningen och skapa en mer likvärdig skola. 
Även andra röster dras in i artikeln, till exempel ministern för högre utbildning och 
forskning, Helene Hellmark Knutsson. I anslutning till artikeln finns en faktaruta med 
särskilda rekommendationer från intervjupersonen. Artikeln representerar ett 
forskarperspektiv och den här artikeln benämner vi nedan F1 (Forskare 1). 

https://www.lararforbundet.se/
https://www.lr.se/
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4. Artikel 4 består av en intervju med en forskare i kognitiv neurovetenskap som också är 
forskningschef på ett stort utbildningsföretag. I artikeln, som är uppbyggd i intervjuform med 
korta frågor och längre svar, ger forskaren flera exempel på hur hjärnforskning kan göra 
positiv skillnad för både lärare och elever. Här finns också en “tips till lärarna”-ruta. Artikeln 
kan ses som särskilt relevant eftersom intervjupersonen är verksam inom ett utbildnings-
företag som bidragit till neuropedagogikens framväxt globalt. Vi refererar i fortsättningen till 
denna som F2 (Forskare 2).  

För vår analys kombinerade vi Faircloughs fem steg (Fairclough, 2003, s. 209-210) med en 
modifierad version tillämpad av Guo och Shan (2013). Detta kombinerade tillvägagångssätt fick i 
vår version följande steg: 

1. Fokusera på ett socialt problem som har en semiotisk aspekt. Analysera hur problemet 
framställs/konstrueras. Identifiera vilken diskurs/vilka diskurser som är involverad/-e. 

2. Analysera hur föreslagna åtgärder framställs/konstrueras. Identifiera vilken diskurs/vilka 
diskurser som är involverad/-e. 

3. Kartlägg vilket nätverk av praktiker som problemet och åtgärderna bygger på, samt hur 
relevanta praktiker eventuellt omorganiseras. Fundera över huruvida nätverket av praktiker 
(the social order) ”behöver” problemet.  

4. Identifiera eventuella motstridigheter och luckor i materialet. Ge plats för motröster. 
5. Reflektera kritiskt över analysen (steg 1-4). 

Att välja tidskriftsartiklar är alltså helt i enlighet med steg 1; de artiklar som vi har valt uttrycker 
semiotiskt ett problem, närmare bestämt att undervisning och lärande i svensk skola behöver 
förbättras. Med semiotiskt avser vi här fenomen som text, faktarutor, bilder, typsnitt och annat, det 
vill säga olika uttryckssätt som var för sig och tillsammans signalerar något särskilt till läsaren.  

När varianter av det analysredskap som vi just har presenterat tidigare har tillämpats har det gjorts 
med olika grad av lingvistisk analys; med lägre grad exempelvis hos Guo och Shan (2013) och i högre 
grad exempelvis hos Brooks (2003). Brooks ansluter sig till den systemisk-funktionella lingvistiken 
(SFL) (Halliday, 1994), vilket också vi i viss mån gör i den här artikeln. SFL är “en textnära, 
betydelsefokuserad och social teori som inspirerar till kritisk språkreflektion” (Holmberg & 
Karlsson, 2006, s. 9) och kan därmed sägas dela Faircloughs utgångspunkter.  

Den första artikeln analyserades i tabellform via en så kallad transitivitetsanalys (se Holmberg & 
Karlsson, 2006), ett angreppssätt som är hämtat från den systemisk-funktionella lingvistiken och 
som också det ligger nära Faircloughs egna lingvistiska analyser. En transitivitetsanalys innebär att 
text kategoriseras finfördelat via begrepp som förstedeltagare, processer, andredeltagare, 
omständigheter (logiska samband) etc. En sats som:  

… telefonen ringer hela tiden … 

… har “telefonen” som förstedeltagare och pekar alltså ut denna som en viktig aktör ifråga om vad 
som är problematiskt i samband med undervisning och lärande (jfr vårt föreliggande syfte) men 
anger också via omständigheten “hela tiden” att detta är ett frekvent problem. Satser som: 

Vi har … stått på led efter klasslistan … för att få blod i huvudet. 
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… pekar ut hur och av vem denna problematik kan och bör bemötas i skolan (jfr vårt föreliggande 
syfte). Här är det “vi” som förstedeltagare som svarar på frågan vem som ska bemöta problematiken, 
och processen att “[ha] stått på led” som besvarar hur åtgärder ska ske. Därtill anges ett logiskt, 
kausalt samband, närmare bestämt att aktiviteten leder till ökad blodtillförsel. 

Också fenomen som graderingar (uttryck för hög eller låg grad), modalitet (uttryck för sanningsgrad) 
och metaforer har beaktats i vår analys. Begreppen kommer inte att ges en framträdande betydelse i 
artikelns resultatdel utan verkar mer implicit. Arbetssättet kommer samtidigt i viss mån att framgå 
i resultatdelen. De övriga tre tidningsartiklarna analyserades på liknande vis men något mindre 
detaljerat.  

RESULTAT I FEM STEG 
Med inspiration från Guo och Shan (2013) organiserar vi detta avsnitt i enlighet med de fem 
analytiska stegen för att åstadkomma en transparent framställning av resultatet och ge läsaren 
möjligheter att identifiera hur olika steg i analysarbetet bygger vidare på varandra. Alla 
understrykningar i citaten är våra egna och används för att förtydliga poänger för läsaren. Längre 
citat presenteras i princip som blockcitat, övriga i löpande text.  

Steg 1 – Hur definieras problemet? 
Det kommer att framgå av den kommande analysen att artiklarna framställer problemet med dagens 
undervisning och lärande med bas i två element, dels att elever och deras hjärnor har svagheter, dels 
att lärare på grund av sina brister och misstag inte förmår att beakta detta faktum.  

Ett framträdande tema som kan identifieras i artiklarna handlar om elevers sårbarhet för störningar 
i klassrummet. Orsaken till denna sårbarhet hittas i hjärnans egenskaper där: 

… arbetsminne och koncentration är otroligt viktiga men begränsade kapaciteter. Det som har med 
skolarbete att göra kan puttas ut både av sånt som stör i klassrummet och av egna tankar och känslor som 
kräver uppmärksamhet. (F2)  

Till det som stör hör också mobiltelefonen; vi “klarar inte att plugga samtidigt som vi har en mobil 
som ringer hela tiden” (F2) och när “mobilen ringer, det dyker upp en notis på Facebook, eller om 
dörren öppnas för att någon kommer sent så bryts uppmärksamheten” (L2). Elever tappar också 
uppmärksamhet och fokus när de “sitter ner under långa pass och lyssnar” (L2). En annan svaghet 
handlar om att elever kan känna leda. Det finns situationer då “lusten att göra läxorna är noll och 
skolämnet är urtråkigt och obegripligt” (L1) och när elever ska lära sig “något nytt är det svårt att 
förstå, det går långsamt och är tungt” (L2).  

Stress, som nämns sju gånger i artikel L1, och brist på information är andra element i problemet. 
“Psykisk ohälsa och stressrelaterade problem ökar” bland unga och den som börjar gymnasiet 
“kanske inte [är] redo att ta in all information och hantera de förväntningar som nya lärare och 
sammanhang innebär” (båda L1).  

Förutom ett starkt fokus på elever och unga görs hjärnan i sig till en egen deltagare. I en metafor 
beskrivs den leva bäst på savannen:  
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Hjärnan har inte utvecklats på 40 000 år, och är anpassad till ett stilla liv på savannen. Vår uppmärksamhet 
är som en ficklampa, vi kan rikta den på en sak i taget. Resten hamnar i mörker. Uppmärksamheten krävs 
för att aktivera hippocampus, ett område i hjärnan som är betydelsefullt för att flytta information från 
arbets- till långtidsminne. (L2) 

Hjärnan finns dessutom i olika typer; “barns hjärnor” (F1), “unga hjärnor” och i form av “tonårs-
hjärnan” (båda L1). Även delar av hjärnan, som hippocampus (L2) respektive Brocas och Wernickes 
område (F1) nämns och görs till deltagare. Till detta ska läggas två bilder som finns i artiklarna, en 
som visar en hjärna (L2) och en som visar en närbild på nätverk av nervceller i hjärnan (F2). Detta 
innebär sammanfattningsvis att det inte bara är elever som drabbas av problem utan också hjärnan 
och dess olika delar.  

Sammantaget är det en påfallande negativ bild av läget i skolan som målas upp, något som också 
syns i texternas metaforer där en handlar om en ond cirkel:  

Sömn är extra viktigt för en tonårshjärna, utan den blir man mer negativ, tappar motivation och får svårare 
att minnas. Man känner sig stressad över att hinna med skolarbetet och då sover man sämre och får ännu 
mindre ork. Det blir en ond cirkel. (L1) 

En annan bild över det problematiska bygger på en djungelmetafor (F2), där djungeln representerar 
(de förmodat snåriga) “nätverken mellan nervcellerna” som ställer till det för elever när de står inför 
att lära sig nya saker. Via en husmetafor belyses fler bekymmersamma aspekter:  

 … dörren till mitt hus [släpper] in för många gäster, hallen är proppfull men ingen kommer vidare in. 
”Dörren” är min koncentration, “hallen” är mitt arbetsminne och “huset” långtidsminnet. (F2)  

Att hallen beskrivs vara “proppfull” är symptomatiskt för det drastiska språk som används. 
Skolämnet är i enlighet med detta “urtråkigt” (L1) och “det är sjukt jobbigt att lära sig” (L2). Artikel 
L2 arbetar därtill med ord som tungt, långsamt och jobbigt och vissa saker beskrivs hamna i mörker. 
Likaså nämns “konstanta störningsmoment” (L1), “ett aldrig sinande informationsflöde” (L1) och 
att telefonen ringer “hela tiden.” (F2). Läget beskrivs också med negativt laddade verb; elever “tappar 
motivation” (L1), “tappar uppmärksamheten” (L2) och läsförmågan “sjunker” “drastiskt” (F1).  

Ansvaret för problem förläggs, som vi redan har nämnt, till lärare och till deras brister och misstag. 
Lärare riskerar att göra den typ av misstag i klassrummet som hämmar elevers lärande; “[m]ånga 
[lärare] orkar inte brottas med … distraktion i klassrummet”, lärare “förklarar sällan lärprocesserna 
och hur vi underlättar dem” och lärare pratar för länge eftersom de tänker om pratandet att “det är 
mitt jobb” (samtliga L2), vilket bidrar till att eleverna blir passiva lyssnare. Lärares brister antyds 
också i frasen att det inte finns “så många andra sysselsättningar där man [som elev] förväntats 
använda det grundläggande verktyget [hjärnan] utan att först få en introduktion” (F2). 
Utgångspunkten i den ena artikeln är följdriktigt att lärare gör fel: 

Här kan du felsöka – och hitta rätt åtgärd för att förbättra undervisningen. (L2)  

Artikel 2 är övrigt uppbyggd kring tesen: “Lärare riskerar att göra fem vanliga misstag”, vilket 
poängterar att det handlar om en brist hos lärare som förekommer ofta.  

Här har vi kommit till det skede i analysen då det är dags att konstatera vilken diskurs som involveras 
i och med identifikationen av problemet. Ett underliggande antagande är att lärande och 
undervisning står i ett instrumentellt förhållande till varandra, men att denna relation för 
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närvarande upphävs av diverse störningar i klassrummet, något som vi väljer att benämna en 
distraktionsdiskurs. En problembeskrivning av det slag som analysen har pekat ut involverar, 
argumenterar vi, ytterligare två sammanvävda diskurser. Vi har dels att göra med en bristdiskurs där 
främst lärares tillkortakommanden inbegrips, dels med en närbesläktad riskdiskurs. Denna diskurs 
bygger på minst två antaganden; dels att lärare “riskerar” att göra misstag (L2), dels att elever behöver 
varnas för omständigheter och beteenden som riskerar att störa lärandet.  

Steg 2 – Hur hanteras problemet? 
I steg 2 av analysen förflyttar vi oss bort från hur problemen med undervisning och lärande 
konstrueras och riktar istället uppmärksamheten mot hur föreslagna åtgärder framställs. Med andra 
ord handlar det om förslagen på hur man kan närma sig de problem som identifierats, det vill säga 
att elever är i riskzonen för negativa omständigheter och att lärare har brister i sin undervisning, 
liksom de många uttryck för detta som artiklarna lyfter som problematiska.  

Analysen visar här att en ny och viktig aktör träder in, närmare bestämt hjärnforskningen och de 
kunskaper som denna forskning bidrar med. Ett följdriktigt påstående är att “[o]m lärare och elever 
får mer kunskap om hur hjärnan fungerar blir inlärningen mer effektiv” (F2). Representanter för 
hjärnforskningen ger sig själva en betydelsefull roll i relation till åtgärder och till lärare. Forskningen 
anges exempelvis kunna “hjälpa lärare att utveckla undervisningen” (F1). I enlighet med det 
hjälpsamma bidrar båda de intervjuade hjärnforskarna med var sin tipslista om fem punkter till 
lärare. Dit hör bland annat dessa två:  

Aktiv framplockning. En snabb frågesport är ett odramatiskt sätt att återkalla kunskap och motverka att 
eleverna bara lär sig inför proven. (F1)  

Förklara att man behöver kämpa och göra något många gånger för att bygga starka nätverk i hjärnan. (F2) 

Lärare ges därutöver en mängd andra rekommendationer; de kan “bidra till minskad stress genom 
att skaffa mer kunskap om hur tonårshjärnan är beskaffad” (L1) respektive bedriva “hjärnsmart 
undervisning” (L2). För att råda bot på elevers behov av att ”få blod i huvudet” kan följande 
aktiviteter ske:  

Efter 20 till 30 minuter behöver eleverna upp och stå. Vi har gjort olika saker, squats, stått på led efter 
klasslistan för att få blod i huvudet. Det är en investering i de kommande 30 minuterna, för att förbättra 
uppmärksamheten. (L2) 

När andra stödjande aktiviteter föreslås för elever handlar det om att de ska lästräna (F1) eller 
sammanfatta, “sätta sina egna ord på den nya kunskapen”, “komma på egna exempel på det de lärt 
sig”, “värdera den nya informationen”, “jämföra den nya kunskapen” (”med det vi redan lagrat”), 
“läsa, lägga undan boken och testa vad de kommer ihåg” och repetera (L2). Vikten av repetition är 
återkommande; “för att saker ska komma in i långtidsminnet och stanna där krävs det alltså att man 
repeterar ofta” (F2). Denna grupp av förslag har som synes en påtaglig koppling till studieteknik.  

I de valda artiklarna adresseras inte bara lärare utan också elever. En av de båda forskarna är ibland 
“ute och pratar hjärna och inlärning i mellanstadieklasser” (F2) eftersom också elever behöver lära 
sig mer om hjärnan och hur man tar hand om den. Projektet Unga hjärnor (L1) handlar om att elever 
på ett gymnasium “får lära sig mer om vad en tonårshjärna behöver i vardagen för att fungera på 
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bästa sätt” (L1) där elever bland annat rekommenderas att “[b]elöna sig själv med pauser och med 
motiverande aktiviteter (L1)”.  

Också elevers föräldrar involveras. Boken som den prisvinnande läraren skriver är avsedd för elever 
men också för “föräldrar och lärare som vill stötta” (L1). I ytterligare en av artiklarna berörs ett 
amerikanskt projekt där “skolor och föräldrar enas och samarbetar kring eleverna och deras behov 
av koncentrationsträning” (F1).  

Det otvetydigt viktigaste budskapet som förs fram är att det finns gott hopp, ett faktum som i sig 
förstärker hjärnforskningens betydelse. Man poängterar tydliga effekter och förbättringar: 

Vi har sett märkbara positiva effekter av pilotprojektet på elevernas hälsa. (L1)  

Tjejerna förbättrades så mycket att den tidigare skillnaden försvann [ifråga om prestationsskillnader när de 
lärt sig om mindset] (F2). 

På frågan om “arbetsminnesträning och hjärnkunskap till och med [skulle] kunna förbättra 
resultaten i Pisa svarar hjärnforskaren bestämt: “Ja, långsiktigt. Absolut.” (F2). Därtill poängteras en 
mängd möjligheter som samsas inom ett närbesläktat kluster av utvecklingsbarhet. En av de 
intervjuade lärarna i datamaterialet ser exempelvis “otroligt mycket potential hos de unga” (L1). Än 
mer hoppfullt är att hjärnan är möjlig att påverka och i tre av artiklarna anges följaktligen att hjärnan 
är formbar. Inte minst barns hjärnor ”är extra formbara (F1)”. Nya rön om hjärncellsproduktion 
bidrar också med hopp, ”nu vet vi att det bildas nya hjärnceller, till och med hos vuxna, vilket ingen 
trott tidigare” (F2). 

Som en ingrediens i det hoppingivande får läsaren också veta hur det går till när nya och starkare 
kopplingar mellan hjärnceller skapas. Återigen betonas vikten av att repetera för att åstadkomma 
detta. Det slås fast att den nya kopplingen mellan hjärnceller som skapas i ett inledande skede av 
lärandet ”är tunn och svårframkomlig” men också att ”ju mer du repeterar desto starkare blir 
kopplingen” (L2). Denna information presenteras i en av artiklarna i en hoppingivande djungel-
metafor: 

Ju mer du försöker göra något, desto starkare blir de kopplingar som används – det bildas en liten stig 
genom skogen – och när du har tränat mycket och blivit riktigt bra blir nervbanorna som en motorväg (F2). 

De löften som ges framställs som odiskutabla, ofta med hänvisning till att det finns vetenskapligt 
stöd och till kausalitet:  

… gymnasieelevers vilja att plugga stärks om hänsyn tas till hur deras hjärnor fungerar. (L1) 

Det är vetenskapligt bevisat att det funkar bättre med testbaserad inlärning än tankekartor och 
understrykningar. (L2) 

Att hjärnforskningen och representanter för densamma utlovar förtröstan för lärare och andra 
förstärks av att elevgrupper som generellt sett kan betraktas som besvärliga också involveras. 
Underpresterande elever som “av olika anledningar har stämplat sig själva som ‘en som inte kan’” 
(F2) utgör en grupp som särskilt tjänar på ett mindset-byte (det vill säga byte till en syn om att man 
är utvecklingsbar och inte har en förbestämd kapacitet) enligt en av artiklarna. Samma artikel berör 
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barn med koncentrationssvårigheter och slår fast att även dessa kan “förbättra sina hjärn-
kopplingar”, om än med förbehållet att “[a]lla kanske inte kan sluta på samma punkt men alla kan 
komma längre” (F2).  

Till skillnad från det språk som används när problem beskrivs är det ett påtagligt positivt laddat 
språk som präglar artiklarna när lösningar presenteras. Metaforiskt beskrivs det vara “guld värt att 
effektivisera undervisningen” och de förmedlade aktivitetsidéerna, som att göra squats (en knäböjs-
övning) är att betrakta som en ”investering” (båda L2). Därtill finns det positivt förstärkande ord 
som mer (effektiv), mer (robusta minnen) och starkare (koppling) (samtliga L2). Det handlar också 
om att “öka lusten att lära”, om “glädje över att lära sig saker” och “att det är roligt att lära sig saker” 
(samtliga L1), vilket kontrasterar mot det “urtråkiga” som tidigare identifierats som ett bekymmer. 

Vanligt framhävt är de besläktade orden effekt och effektivitet. Dessa förekommer i samtliga artiklar, 
till exempel i “märkbara positiva effekter” (L1). Ord som “sjunker” (F1) från steg 1 är nu utbytta mot 
växer och ökar och att öva på “grit” (uthållighetsförmåga) (F1) har visat sig “vara effektivt och höja 
resultaten i skolorna” (F1). Hjärnan kan för övrigt bli “starkare” och om man tränar som det föreslås 
“går det automatiskt, jättesnabbt” (F2). I ett citat i större typsnitt och med markerade citattecken, 
det vill säga med signal om att detta är extra viktigt, anges att “nervbanorna blir som en motorväg. 
Då går det jättesnabbt” (F2). Att det går jättesnabbt är exempel på det drastiska ordval som präglar 
framställningen av olika sätt att hantera huvudproblemet. “Viktigt” är därutöver ett symptomatiskt 
ordval, det är “viktigt att vi lär oss om hjärnans möjligheter”, “arbetsminne och koncentrationen är 
otroligt viktiga” (båda F2) och “[s]ömn är extra viktigt för en tonårshjärna” (L1).  

Värt att notera är att det inte är hjärnforskningen i allmänhet som är betydelsefull i de analyserade 
texterna, utan framför allt den senaste alternativt den nya hjärnforskningen, ett tillägg som 
återkommer vid flera tillfällen i de tre första artiklarna. Kopplingen mellan det nya och hjälpen i 
klassrummet illustreras i följande mening: 

Numera finns vetenskapliga bevis på hur inlärning fungerar och alltså hur undervisningen bör utformas. 
(F3)  

Hjälp finns alltså men enligt representanterna för hjärnforskningen finns det en risk att den inte når 
fram. Det handlar om en klyfta mellan hjärnforskning och klassrum som leder den intervjuade 
professorn i kognitiv neurovetenskap till att poängtera att “[d]et är jätteviktigt att överbrygga gapet” 
(F1). Också de övriga artiklarna i urvalet bäddar för att det massiva problemet med undervisning 
och lärande bör mötas på ett särskilt sätt, det vill säga genom att förse lärare och elever med mer 
hjärnkunskap. Exempelvis “skulle många fler behöva förstå” att hjärnan är som en muskel (F2). Inte 
sällan används en viss typ av modala hjälpverb; “hur undervisningen bör utformas” (F1) och att 
lärare “borde lära sig mer om hjärnan” (rubrik F2). Representativ är också rubriken Ny 
hjärnforskning hjälper lärare i undervisningen (F1). Sammantaget visas att de intervjuade ger sig 
själva en särskild roll som inbegriper deras överlägsna kunskaper. 

Efter den här genomgången är det dags att identifiera vilka diskurser som ramar in lösningen på den 
komplexa problematik som vi under steg 1 valde att benämna risk- och bristdiskursen, och där vi 
inkluderade en distraktionsdiskurs. Analyssteg 2 visar att problematikklustret har bytts ut mot något 
som vi väljer att kalla en effektivitetsdiskurs och en undsättningsdiskurs, i vilken hjärnforskningen 
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erbjuder påtaglig och verkningsfull räddning. Retoriken om den nyaste och senaste hjärn-
forskningen som vi nyss har redovisat har därtill genklanger från en säljdiskurs som späder på 
undsättningsdiskursen. Att två fenomen som behandlas i artiklarna särskilt är aktuella idag, det vill 
säga elever med koncentrationsproblem och att elever inte presterar tillfredsställande i inter-
nationella mätningar, bidrar till en sådan säljdiskurs.  

Steg 3 – Nätverk och reorganisering 
Steg 3 i vår analys handlar om att kartlägga vilket nätverk av praktiker som de framhävda åtgärderna 
bygger på, samt hur relevanta praktiker eventuellt reorganiseras. Här ingår också att resonera kring 
huruvida nätverket av praktiker ”behöver” problemet.  

Åtgärderna som handlar om att mer hjärnkunskap är räddningen visar sig involvera en mängd 
aktörer, inte bara de intervjuade. I det forskningsproducerande fältet är exempelvis disciplinen 
neurovetenskap framträdande och det medicinska universitetet Karolinska institutet är ett 
följdriktigt nämnt lärosäte. Också representanter för det officiella rekontextualiseringsfältet, 
närmare bestämt Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, visar sig 
vara lojal med den aktuella diskursen genom att betona vikten av ”att närma vetenskap och klassrum 
så att hjärnforskningens fynd kommer till användning i skolvardagen” (F1). En slutsats som kan 
dras är att neurovetenskapen både ger sig själv legitimitet, och ges legitimitet. Det är hjärnforsk-
ningen som står i fokus och inte neuropedagogiken som ett tvärvetenskapligt fält, det vill säga den 
inom området förespråkade sammanlänkningen av neuro-, beteende- och utbildningsvetenskap. 

Den hjärnforskning det handlar om bedrivs på akademisk nivå, men via pilotprojektet Unga hjärnor 
(L1) också på lokal nivå. De tre lärare som sammantaget intervjuas intar därmed en betydelsefull 
roll. De utgör med andra ord en förmedlande länk mellan å ena sidan hjärnforskningen och å andra 
sidan (andra) lärare, och vidarebefordrar antaganden till de senare, bland annat att de ska förstå att 
de är viktiga, potentiella “hjärnförändrare” (L2). I och med det faktum att de intervjuade intar en 
expertroll i relation till lärare marginaliseras lärare som grupp och deras kunskaper. Därmed har en 
reorganisering av praktiker ägt rum. Relationen mellan förälder, elev och lärare reorganiseras likaså 
och förstärker denna marginalisering eftersom samma typ av kunskap ses som relevant för samtliga 
parter och eftersom såväl föräldrar som elever och lärare föreslås hantera problemet, och vara aktiva, 
på liknande sätt. Det går alltså inte att identifiera åtgärder som framstår som exklusiva för just 
gruppen lärare eller som bygger vidare på och erkänner de kunskaper som lärare redan har.  

Hur är det då med den andra centrala frågan i analyssteg 3 om huruvida nätverket av praktiker 
”behöver” problemet? Ett potentiellt svar är att det, vid sidan om förmodat goda avsikter, också 
innebär en stor potential för neurovetenskapen att ge sig in i ett utbildningsfält. I Vetenskapsrådets 
stora utlysning 2014 tilldelades Hans-Georg Kuhn, professor vid institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi, 18,6 miljoner för projektet Barns utveckling: samspelet mellan lärande, utveckling och 
hjärna i pedagogisk praktik. Inom projektet, som fick mest medel av samtliga beviljade ansökningar 
detta år, planerades bland annat studier med modern neurovetenskaplig teknik för att undersöka 
metoder och arbetssätt som tidigare visat sig förbättra läs- och räkneförmågan hos barn. Som vi har 
sett ges också enskilda aktörer status som experter, får priser och uppmärksammas i media och kan 
på så vis ”behöva” problemet. 
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Steg 4 – Motstridigheter, luckor och saknade motröster 
Det fjärde steget i vår femstegsanalys handlar inledningsvis om eventuella motstridigheter i 
materialet. Vi har identifierat tre sådana fenomen där det första handlar om information. I en artikel 
(L1) lyfts mängden information som gymnasieungdomar får i början av sin gymnasietid fram som 
ett problem, samtidigt som de åtgärder man föreslår handlar om ytterligare krav och information 
(om hjärnan). Ett andra fenomen berör distraktion; samtidigt som problemet med att elever riskerar 
att distraheras i klassrummet, föreslås lärare att hastigt avbryta sina lektioner och lägga in aktiviteter 
som squats och alfabetsövningar (L2). En tredje motstridighet utgörs av att “grit” i en artikel beskrivs 
som något som är utvecklingsbart (F1) samtidigt som det i en av de andra artiklarna beskrivs som 
ett karaktärsdrag, alltså något som är medfött (F2). Besläktat med detta är att elever rekommenderas 
att få instruktioner i bitar, samtidigt som de bör träna sig på uthållighet.  

Under den här rubriken ger vi också plats för luckor eller saknade motröster. Folkhälso-
myndighetens undersökning (2016) som visar att elever i själva verket trivs bra i skolan (även om 
myndigheten också konstaterar att stress och psykisk ohälsa har ökat) utgör ett konkret exempel på 
en saknad motröst som nyanserar problembilden. Andra motröster hittar vi i internationell kritik 
mot hjärnforskningens ambition om att påverka klassrum och lärare (se också Levinsson & Norlund, 
2018; Norlund & Strömberg, 2018). Den neurovetenskapligt inriktade brittiske forskaren Rose 
(2013) noterar en av de fallgropar som neurovetenskapen riskerar att hamna i. Problemet går under 
benämningen the mereological fallacy (Kitchen, 2017) och betyder här att egenskaper som känne-
tecknar hela människan tillskrivs endast en del av människan, det vill säga hjärnan. I sin kritik 
inbegriper Rose begrepp som “den matematiska hjärnan” och “den litterata hjärnan” och i vår data 
finns det närbesläktade exemplet ”tonårshjärnan”. Här hävdar Rose (2013) att det i själva verket inte 
är hjärnor som lär, utan människor som använder hjärnan för att lära sig. Rose ifrågasätter också 
värdet för lärare i ”att kunna skilja sin hippocampus från sin amygdala” vilket förmodligen, menar 
vi, också kan antas gälla kunskaper om Brocas och Wernickes område som nämns i de artiklar som 
vi har studerat.  

Sharp m.fl. (2008) pekar på problemet med att hjärnforskningens definition av lärande är alltför 
smal; vår analys visar att de förslag man ger ofta handlar om begränsade aktiviteter som att repetera 
eller minnas. Här saknas den potentiella rösten från lärare som skulle klassa de förslag som ges, och 
som handlar om snabba frågetävlingar, att lägga undan boken och försöka minnas, inte bara som 
vanlig studieteknik utan också som en ytlig form av studieteknik. De lärare som har förfinat sin 
studietekniska didaktik kan förmodligen exemplifiera med egna både mer ändamålsenliga och mer 
originella metoder. Det tycks också som om representanterna för hjärnforskning försummar att 
beakta undervisningens innehåll och syfte. I den effektivitetsdiskurs som präglar de föreslagna 
åtgärderna framstår det som ett självändamål att elever bör lära sig mer effektivt. Men det framgår 
inte vilka specifika ämnesinnehåll som eleverna behöver lära sig mer effektivt eller vilka utbildnings-
syften som därmed kommer att uppfyllas mer verkningsfullt. Det är främst allmänna förmågor 
relaterade till minne, koncentration och uppmärksamhet som betonas. En identifierad lucka är 
således att både den didaktiska vad- och varför-frågan lämnas därhän. Forskare inom ämnes-
didaktik, som exempelvis Carlgren (2011), understryker dock att dessa båda frågor måste belysas i 
nära anslutning till hur-frågan för att lärare ska kunna ges goda förutsättningar att utveckla och 
förbättra undervisningen.  
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När innehåll väl omnämns är det matematik (F1, F2) och läsning (F1, L2) som berörs. Detta görs 
dock på en generell nivå som inte rör undervisning av enskilda ämnesinnehåll. Dessutom kan 
ytterligare motstridigheter och luckor urskiljas i resonemangen; de åtgärder som föreslås tar inte 
hänsyn till att olika skolämnen och innehåll har olika struktur. Vissa undervisningsämnen som 
matematik (och i viss mån lästräning) har en hierarkiskt ordnad kunskapsstruktur (Bernstein, 1999). 
I dessa är progressionen relativt given och det går eventuellt att prata om att elever når olika långt. 
Det är också här som förbehållet kring barn med koncentrationssvårigheter om att “[a]lla kanske 
inte kan sluta på samma punkt men alla kan komma längre” (F4) möjligen är relevant, även om 
citatet inte berör undervisningsinnehåll eller skolämnen, utan förbättrade hjärnkopplingar. Mycket 
av skolans innehåll och många ämnen har dock istället en horisontellt ordnad kunskapsstruktur. Dit 
hör exempelvis samhällskunskap och historia vars innehåll inte kräver en viss ordning och där man 
inte kan tala om att komma olika långt. Det är också i skenet av att ämnen har olika karaktär som 
rådet att elever ska överföra strategier från de roliga ämnena till de tråkiga (L1) är ett råd med 
begränsat värde. Det kan alltså antas vara svårt att överföra strategier från gloslärande till recensions-
skrivande, från andragradsekvationer till att se samhällsfrågor ur olika perspektiv och tvärtom.  

Arbetsminnesträning som ges stor vikt i en av artiklarna (F2) kritiseras av Pasquinelli (2012) av två 
anledningar. Den ena handlar om att viktigare aktiviteter riskerar att hamna i skymundan och den 
andra om att det som lärande faktiskt handlar om, det som Pasquinelli benämner “the real process” 
(s. 93), likaså riskerar att negligeras och trivialiseras. Värdet av träning av arbetsminnet är likaså 
omtvistat av anledningen att det är svårt att överföra effekter mellan olika typer av sådan träning (se 
The New Yorker, 2013).  

Det ska också poängteras att den kritik som tillsammans representerar uteblivna motröster alltså 
inte bara framförs av forskare som är verksamma i ett pedagogiskt fält, utan också av flera som själva 
tillhör det neurovetenskapliga fältet. Dit hör exempelvis såväl Rose som Howard-Jones. Med andra 
ord är den kritiska neurovetarens röst en av många motröster som saknas i det granskade materialet.  

Steg 5 – Kritisk reflektion över den gjorda analysen  
Artiklar av den typ som vi hittar i fackföreningstidskrifter har sina specifika karaktäristika vilket 
skulle kunna försvaga värdet av vår gjorda analys. Den kritik vi har lyft kring att lärare av-
professionaliseras via de tips och rekommendationer som de ges kan härledas till att tidskrifterna i 
själva verket kan ha bett de intervjuade att bidra just med sådana. Det är heller inte bara de 
intervjuade utan också tidskrifternas journalister och bildsättare som har gjort val.  

De mer drastiska formuleringarna (urtråkigt, väldigt ojämlikt etc.) är likaså att förvänta sig i den här 
typen av artiklar som inte bygger på vetenskapens problematiserande språk med uttryck som 
’eventuellt’ och ’möjligen’ (Maagerø & Tønnessen, 2006, s. 27). Det hade dock varit möjligt för 
artikelförfattarna att i vissa avseenden agera annorlunda och till exempel ge artiklarna en annan 
struktur än den som bygger på problem-lösning, vilket nu är fallet i samtliga de studerade artiklarna. 
Ett alternativ hade kunnat vara att bygga artiklarna på strukturen fördelar-nackdelar (med att hämta 
lösningar från hjärnforskningen). Även om den typen av strukturer eventuellt är mindre vanligt 
förekommande i den här typen av artiklar, hade den inte varit omöjlig att applicera.  

En ytterligare kritisk punkt handlar om att vår artikels utgångspunkt i sociala teorier och 
utbildningssociologi liksom i vikten av förändring mellan sociologiskt definierade grupper kolliderar 
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med hjärnforskningens utgångspunkter där fokus istället är på intraindividuella aspekter. Med 
andra ord skulle analysens resultat på en övergripande nivå kunna ses som på förhand givet. Mot 
denna kritik kan ställas att det inte är förutbestämt vad den kritiska analysen konkret utmynnar i. 
Det är även så att argument om likvärdighet ibland ingår i neuropedagogikens retorik. Exempelvis 
berörs sådana argument i artikel F1. Av än större vikt är argumentet att det är den kritiska diskurs-
analysens uppgift att granska alla texter som kan inverka på människors villkor, i vårt fall lärares 
professionella villkor. 

Vi har granskat fyra artiklar som vid tidpunkten för denna studie fanns tillgängliga i Lärarnas 
tidnings respektive Skolvärldens databas. En potentiell invändning mot detta urval skulle kunna vara 
att vi därmed inte har lyckats fånga den samtida diskursen om hjärnans betydelse i skolan i sin helhet 
eftersom en rad andra aktörer är involverade i medieringen av hjärnforskning. Men genom att 
närmare analysera några strategiskt utvalda artiklar har vi kunnat visa att och hur problem 
konstrueras i rekontextualiseringsprocesser. Därtill har vi kunnat visa hur detta görs av tidskrifter 
som läses av många. Att vi inte gör anspråk på att ha visat hur andra aktörer förmedlar hjärnforsk-
ning till lärare och vilka eventuella problem som då uppstår öppnar för nya forskningsfrågor. Det 
skulle exempelvis vara angeläget att belysa hur hjärnforskning förmedlas inom såväl det offentliga 
som det lokala rekontextualiseringsfältet, samt hur aktörer i dessa, inklusive det pedagogiska 
rekontextualiseringsfältet, är sammanlänkade.  

DISKUSSION 
I den här artikeln har vi belyst hur hjärnforskningsrepresentanter i några strategiskt utvalda artiklar 
publicerade i två fackföreningstidskrifter framställer vad i skolan som behöver åtgärdas för att 
förbättra undervisning och lärande samt hur detta bör göras. Analysen har också visat hur hjärn-
forskningens resultat uttrycks och relateras till verksamheten i skolan samt vilka antaganden som 
därmed görs om undervisning och lärande. Det huvudsakliga problem som trätt fram är att elever 
är sårbara och att lärare har brister, och att den viktigaste åtgärden är att bygga undervisning på 
hjärnforskningens rön. I denna framställning är det också påtagligt att undervisning och lärande 
förvanskas och trivialiseras på sätt som förflyttar dessa fenomen långt från läraryrkets kärna, 
förstådd som undervisning av ett ämnesinnehåll (jfr Carlgren, 2011). Det är tydligt att den didaktiska 
forskning som bedrivs inom det utbildningsvetenskapliga fältet lämnas därhän i de artiklar som vi 
studerat, såväl när problem identifieras som när åtgärder föreslås. Vår analys ger inga svar på varför 
didaktisk forskning utelämnas, men kanske kan en förklaring härledas till den spänning mellan 
hjärnforskning och didaktisk forskning som Purdy och Morrison (2009) uppmärksammar, det vill 
säga grundläggande skillnader i ontologiska och epistemologiska utgångspunkter som de menar är 
olösliga trots den på retorisk nivå uppenbart attraktiva tanken om en förening.  

Vår studie som bygger på Faircloughs analysredskap i kombination med en tillämpning av Guo och 
Shan (2013) har bidragit med kunskap om fackföreningstidskrifters roll i det pedagogiska 
rekontextualiseringsfält som förmedlar hjärnforskning till lärare. Tidigare forskning har visat att till 
exempel neuromyter kan skapas i samband med rekontextualiseringsprocesser (se t.ex. Howard-
Jones, 2014). Genom kritisk diskursanalys visar vår studie inte bara att utan också hur andra 
problem konstrueras när neuropedagogiken förmedlas till lärare.  
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Enligt Fairclough (2003) bidrar kritisk diskursanalys till att synliggöra vad och hur något utövar 
makt på medborgare eller deltagare i en (diskursiv) praktik och vår studie har visat hur särskilda 
antaganden om utbildning och lärande utövar en makt där lärare ytterst riskerar att 
avprofessionaliseras. Antagandena presenteras i tidskrifter från aktörer som i grunden har 
uppdraget att bevaka lärares arbetsvillkor, vilket i det här sammanhanget är viktigt att 
uppmärksamma. Kritisk diskursanalys kan emellertid inte bara utöva makt utan också “produce 
knowledge which can lead to emancipatory change” (Fairclough, 2003, s. 209) och vår förhoppning 
är att den här artikeln kan bilda underlag inte bara för fortsatt forskning utan också för diskussioner 
om tänkbara sätt att möta förespråkare för mer hjärnforskning i lärarlag, lärarfortbildning, 
lärarfackförbund, lärarutbildning och i andra sammanhang där artikelns innehåll är relevant. 
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Lärares medverkan i praktiknära 
forskning: Förutsättningar och hinder 

Inger Eriksson 

ABSTRA CT  

In contemporary society there is a growing idea of the importance of teachers’ participation in 
practice relevant research aiming for a science-based teaching. However, there is no clear common 
understanding of the meaning of teachers’ participation. The aim of the article is to contribute to 
the discussion such a meaning through an analysis of three collaborative practice-developing 
research projects. What conditions facilitate or prevent teachers’ participation as members of a 
research group? Besides time and support from the headmaster, the analysis indicates some 
important aspects: a) teachers need to be involved from the start, already in identifying the problem 
and in the overall research planning, b) especially the researchers must take responsibility for 
securing that teachers can cooperate as members of the research group on equal basis, bearing in 
mind that it is easy for teachers to positions themselves as learners and c) the research aim needs to 
be shared between teachers and researchers. Further, ethical issues need to be considered 
thoroughly, since e.g. aspects of anonymity are challenged if teachers’ contribution are to be 
acknowledged. 
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INTRODUKTION 
Det finns idag en tydlig samhällelig idé om att lärare behöver beredas möjlighet att medverka i sådan 
praktiknära forskning som ska bidra till att undervisningen vilar på vetenskaplig grund, men vad 
som avses med lärares medverkan det är inte tydligt. Syftet med denna artikel är därför att, utifrån 
en jämförande analys av lärares och forskares medverkan i tre undervisningsutvecklande projekt, 
diskutera vad som skapar förutsättningar och hinder för att lärare ska kunna medverka i ett 
forskningsprojekt som fullvärdiga medlemmar av en forskargrupp.  

Praktiknära forskning kan innefatta många olika typer av forskning. Det som idag börjar ta form 
som en gängse uppfattning är att praktiknära forskning innebär a) produktion av sådan kunskap 
som kan leda till en förbättring av undervisningen och b) därmed också förbättrade förutsättningar 
för elevernas lärande och c) att den sker i eller i nära anslutning till praktiken. Forskningsfrågorna 
och metoderna kan vara praktiknära utan att det för den skull i någon högre utsträckning förutsätter 
att lärare involveras i själva forskningsarbetet. Ingrid Carlgren (2011) diskuterar, i tidskriften 
Forskning om undervisning och lärande, skillnaderna mellan teori- respektive praktikgrundad 
forskning. I teorigrundad forskning (t.ex. i form av designstudier) finns inte per automatik en idé 
om lärares medverkan annat än som de som genomför olika lektionsdesigner. Carlgren hävdar att 
praktikgrundad forskning, det vill säga forskning där frågorna bottnar i praktikrelaterade problem, 
förutsätter att lärare aktivt medverkar i utarbetandet av frågorna och att de medverkar i forsknings-
projekten som helhet. Lärares medverkan kan således handla om allt från att delta i identifieringen 
av forskningsfrågor, lektionsdesign och genomförande av forskningslektioner till att i vissa fall även 
i delta i analysarbete och publicering av kunskaperna. Det är möjligt att tala om samverkan eller 
medverkan också när lärare egentligen inte ingår i forskningsgruppen. Om däremot lärare ingår i 
forskningsgruppen är det möjligt att börja tala om kollaborativitet.  

Framväxande föreställningar om samverkan som grund för 
praktiknära forskning 
I exempelvis Skolkommissionens delbetänkande (SOU 2016:38, kap 6.5) konstateras att lärares 
kunskapsbas behöver utvecklas men också att lärare behöver involveras i detta arbete. 

Mycket skolforskning har fokuserat skolan och utbildningsväsendet, men inte primärt haft som syfte att 
utveckla kunskap som lärare kan ha användning av i sitt praktiska yrkesutövande. Denna undervisnings- 
och verksamhetsutvecklande praktiknära forskning är betydelsefull för såväl lärarprofessionens som 
skolans utveckling. En sådan forskning, med förankring såväl i den direkta skolmiljön som i den 
grundläggande forskningen, stärker skolans vetenskapliga bas. /…/ Kommissionen anser det viktigt att 
olika vägar prövas för att involvera lärare i forskning samt att resultat från forskning ska nå de yrkes-
verksamma. (s. 147-148, emfas tillagd) 

Med grund i Skolkommissionens arbete utsågs Cecilia Christersson till utredare med uppdrag att ta 
fram ett förslag för hur lärosäten och huvudmän långsiktigt kan samverka kring praktiknära 
forskning i syfte att få fram sådan kunskap som kan ligga till grund för en skola på vetenskaplig 
grund (SOU 2018:19). Budskapet att samverkan är viktig syns också i utredningens titel Forska 
tillsammans – samverkan för lärande och förbättring. Utredningen kopplar samverkan till lärares 
medverkan i praktiknära forskning: 
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För att få till stånd en kunskapsutveckling som kan bli en del av såväl lärandet som skolutvecklingen och 
utvecklingen av lärarutbildningarna och lärarprofessionen behöver lärare, forskare och lärarstudenter 
involveras i den praktikutvecklandeforskningens olika faser i en förankrad praktik, dvs. i skolan/lärande-
miljön. Den praktiknära forskningen syftar till att bidra till förståelse av lärandeprocesser inom olika 
kunskapsområden och hur lärare kan främja dessa. (s. 116, emfas tillagd) 

Även om lärarnas medverkan i praktiknära forskning i flera sammanhang framhålls som viktig för 
att få till stånd en undervisning på vetenskaplig grund rör diskussionerna mera sällan vad ett sådant 
deltagande kan innebära. Frågan om vilken roll och funktion lärare förväntas ha i praktiknära 
forskning kvarstår således. Vilka typer av strukturer och system kan möjliggöra för lärare att 
medverka i praktiknära undervisningsutvecklande forskning? Aktionsforskning är kanske den typ 
av forskning som har de längsta traditionerna där lärare involveras och där aktionerna tar sin 
utgångspunkt i praktiken, det vill säga i lärarnas problem och frågor (Rönnerman, 2011). Frågorna 
som ingår i ett aktionsforskningsprojekt är dock ofta lokala och problemlösningen får ofta 
funktionen av kompetens- eller praktikutveckling för lärarnas och skolans del. Inom ramen för 
aktionsforskning är det också vanligt att forskare medverkar men då oftast i form av handledare 
och/eller kritisk vän (a.a.). Detta leder lätt till att de kunskaper som rapporteras som forsknings-
resultat ofta relaterar till lärarnas lärande, det vill säga inte till det lärarna arbetade med under 
aktionsforskningsprojektet. Ett alternativ till aktionsforskning är praktiknära kollaborativ forskning 
där forskare och lärare har samma intresse av att utveckla vissa specifika kunskaper av relevans för 
undervisningen (Carlgren, 2012, 2017; se även Bulterman Bos, 2008).  

Det finns således skäl att ställa frågor om vad lärares medverkan kan innebära speciellt om praktik-
nära forskning ska bedrivas kollaborativt. Vad skapar förutsättningar och hinder för kollaborativ 
praktiknära forskning där lärarnas kompetenser och erfarenheter har samma betydelse som 
forskarens? En annan central fråga för ett kollaborativt projekt är huruvida de lärare som ingår i 
projektet deltar med samma syfte som forskarna? 

Kollaborativ undervisningsutvecklande forskning som 
exempel på praktiknära forskning 
Artikeln tar således sin utgångspunkt i att det finns ett reellt behov av att lärare och forskare 
samverkar i utveckling av kunskaper som kan bidra till en undervisning på vetenskaplig grund. Ett 
skäl till att involvera lärare i praktiknära forskning handlar om att kunskaperna ska uppfattas som 
relevanta och användbara. Hultman (2015) hävdar att mycket forskning som kan vara professions-
relevant har resultat som så att säga behöver översättas för att vara tillgänglig för lärare, det vill säga 
en stor del av undervisningsrelaterad forskning uppfattas inte av lärare som direkt användbar i deras 
praktik.  

Att upprätta och upprätthålla ett kollaborativt projekt innebär dock många utmaningar. För att få 
ett underlag för att diskutera detta använder jag mig av erfarenheter från tre undervisnings-
utvecklande projekt som alla hade ambitionen att bedrivas kollaborativt med ett gemensamt intresse 
för de kunskaper projekten avsåg att utveckla. 

Datamaterial och analys: Tre praktiknära projekt  
Sedan 2003 har jag varit inblandad i tre större projekt som alla haft som övergripande syfte att i en 
kollaborativ process (lärare och forskare i samverkan) producera ämnesspecifika kunskaper om 
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undervisning och lärande. Dessa tre projekt har på olika sätt bidragit till att synliggöra hur svårt det 
kan vara att skapa och upprätthålla kollaborativitet i ett projekts olika faser. Såväl lärare som forskare 
har av tradition andra slags relationer till varandra än de som eftersträvas i projekt av detta slag. 
Lärare ser ofta sig själv som de som ska få kunskap från forskare och forskare är vana att möta lärare 
som forskningsobjekt. Den kollaborativa ambitionen i de tre projekten utgick från en idé om att 
lärare och forskare skulle arbeta tillsammans – att de tillsammans med sina olika kompetenser skulle 
bilda en forskningsgrupp samlat kring ett gemensamt forskningsproblem.  

Det tre projekten benämns i denna artikel ”strävansmålsprojektet”, ”learning-study-projektet” och 
”algebraprojektet”. Strävansmålsprojektet genomfördes med två delprojekt under läsåren 2004-2005 
och 2005-2006. Learning study-projektet pågick under tre terminer, med start vårterminen 2009 och 
avslutning våren 2010. Algebraprojektet, slutligen, genomfördes under två terminer (vår och höst) 
2012 med uppföljande elevintervjuer i januari 2013.  

För att få ett underlag för att diskutera frågor om förutsättningar och hinder för att lärares 
medverkan, analyseras i det följande dessa tre projekt. I anslutning till vart och ett av projekten ställs 
frågor om lärares medverkan i identifiering av problem och formulering av forskningsfrågor. Frågor 
kan också ställas om huruvida lärarna hade samma motiv för medverkan som forskarna eller inte 
samt om resultatet var gemensamt eller skilt för lärare och forskare. Vidare reser denna typ av 
forskningsprojekt frågor om forskningsetiska aspekter.  

Sammanfattningsvis har följande frågor väglett analysarbetet: 1 

1. Vem tog initiativet och definierade problemet?  
2. Vem ansvarade för design och teori? 
3. Vilket/vilka motiv drev deltagarna och vad blev resultatet? 

RESULTAT: SAMMA AMBITION – OLIKA UTFALL 
I det följande ges en beskrivning av de tre projekten med utgångspunkt i de tre ovanstående frågorna. 
Alla tre projekten fokuserade på ämnesdidaktiska utmaningar i matematik.  

Vem tog initiativet och definierade problemet i de tre 
projekten 
Strävansmålsprojektet: Vid millennieskiftet växte det fram signaler på att lärarna inte, som 
läroplanen (Lpo94) föreskrev, planerade sin undervisning utgående från strävansmålen utan utifrån 
uppnåendemålen (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009; Eriksson, Arvola Orlander & Jedemark, 
2004; Riksrevisionen, 2004). I läroplanen angavs:  

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad kvalitetsutveckling i 
skolan.  

Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans och 
skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål. (Utbildningsdepartementet, 
1998, s. 10)  

Att lärarna i stor utsträckning planerade undervisningen utifrån uppnåendemålen problematiseras 
i olika forskningsstudier och utredningar då detta uppfattades leda till en snäv och begränsande 
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undervisning (Carlgren, m.fl., 2009; Eriksson, m.fl., 2004; Riksrevisionen, 2004). Mot denna 
bakgrund togs initiativ till ett småskaligt undervisningsutvecklande forskningsprojekt i matematik. 
Projektets syfte, som formulerades av forskarna, var att utveckla modeller för hur strävansmålen 
skulle kunna användas för planering av undervisning och vid bedömning av elevernas förmågor. 
Modellerna skulle utvecklas experimentellt och kollaborativt. Utöver det ämnesdidaktiska 
forskningsintresset som forskarna skulle ha gemensamt med lärarna hade forskarna också ett 
forskningsintresse som handlade om att utveckla modeller för kollaborativ praktiknära forskning.  

Forskargruppen kom att bestå av fem forskare av vilka jag var en. Lärare från olika skolor erbjöds 
att delta i detta projekt. I kontakten med lärarna försökte forskarna vara tydliga med att det skulle 
vara ett kollaborativt projekt. I förfrågan till skolledningen om att få hjälp med att hitta intresserade 
lärare angavs att: 

Idén är att forskare och lärare samverkar i utvecklingen av kunskaper om de förmågor [strävansmålen] som 
eleverna förväntas utveckla i matematik. Projektet syftar också till att utveckla modeller för hur 
strävansmålen kan användas för planering och som grund för bedömning av elevernas förmågor. Genom 
att utveckla kunskaper om kunskapsinnehållet kan både den didaktiska forskningen och lärarna få en mera 
nyanserad bild av innehållet i skolarbetet. De konkreta forskningsfrågorna kommer att utvecklas 
tillsammans med de lärare som ingår i projektet. (Ur informationsbrev till lärare inför projektår 2) 

Under det första projektåret arbetade forskarna tillsammans med åtta lärare från fyra skolor (årskurs 
1–6) och under det andra projektåret medverkade sex lärare från tre högstadieskolor. De lärare som 
utsågs av skolledningen visade redan från början ett visst uttalat intresse för det planerade projektet 
(Eriksson & Lindberg, 2007).  

Inledningsvis ägnades mycket tid åt att diskutera innebörden i de strävansmål som angavs i 
kursplanen i matematik. Detta då det tidigt visade sig att lärarna inte alls kände sig förtrogna med 
strävansmålen. Många av de inledande diskussionerna fick därför karaktären av undervisning. Detta 
ledde vidare till att forskarna till stora delar också tog initiativet till vad de experimentlektioner som 
skulle utgöra den emirpisk grunden för modellarbetet kom att handla om. Forskarna tog i princip 
genomgående initiativet till och ansvaret för formuleringen av problemet (Eriksson & Lindberg, 
2007). 

Learning study-projektet: Skolledningen i den aktuella kommunen hade sedan flera år, såväl på 
huvudmanna- som på skolnivå, noterat att eleverna i den aktuella skolan (årskurs 1-6) i olika tester 
och prov uppvisade svaga resultat i matematik och då speciellt i geometrirelaterade uppgifter. 
Skolledningen hade sedan tidigare en positiv bild av learning study 2 som en modell där lärare kan 
medverka till att utveckla undervisningen. De kontaktade därför Stockholms universitet för ett 
learning study-projekt. Forskarna, som i projektet utgjordes av mig och en forskarkollega, drog upp 
riktlinjerna för ett småskaligt forsknings- och utvecklingsprojekt rörande geometriundervisning 
som skulle genomföras med hjälp av learning study som forskningsmodell. Skolledningen utsåg de 
sex lärare som skulle medverka i projektet.  

Inledningsvis var det endast två av lärarna som var informerade om projektet och som också hade 
erfarenheter av learning study. De första mötena under vårterminen 2009 ägnades åt att diskutera 
vad det skulle innebära att arbeta i en learning study. Det visade sig också ganska tidigt att lärarna 
egentligen inte hade utrymme för projektet i sin tjänst. Forskarna informerade skolledningen att det 
inte fanns tillräckliga förutsättningar för att driva projektet om lärarna inte hade tid för detta. 
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Slutligen organiserade ledningen så att lärarna under hösten 2009 och en bit in på vårterminen 2010 
fick tid för att medverka i projektet.  

Med säkerställda förutsättningar för deltagande var samtliga lärare intresserade av att fullfölja 
projektet (Eriksson & Ståhle, 2010). I de diskussioner som föregick det egentliga projektet 
diskuterade forskarna och lärarna vad detta learning study-projekt konkret skulle handla om, det 
vill säga vad som skulle vara studiens lärandeobjekt (Marton, 2015). Baserat på lärarnas erfarenheter, 
dokumenterade testresultat och med stöd av matematisk och matematikdidaktisk expertis 3 från 
universitetet formulerades projektets problem och syfte. Lärarna och forskarna skulle gemensamt 
designa en undervisning, där eleverna kunde utveckla en förståelse för mätandets idé som något 
annat än enbart mätning av längder.  

Även om problemet, som låg till grund för den konkreta studien, identifierades kollaborativt så hade 
skolledningen på förhand definierat vad de såg som problem. Såväl lärarna som forskarna hade detta 
att förhålla sig till. 

 Algebraprojektet: Lärarna vid den aktuella skolan hade under 2010 och 2011 deltagit i ett 
matematikutvecklingsprojekt lett av en av lärarna på skolan (framöver kallad projektläraren). 
Lärarna ville efter det fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen. Projektläraren kontaktade 
mig våren 2012 för att få input i vad de skulle kunna arbeta vidare med. Under dessa möten 
diskuterades återkommande hur den allra tidigaste matematikundervisningen av tradition är 
utformad och om det finns alternativa sätt att introducera eleverna till matematik. Projektläraren 
kände till att jag gjort en del arbeten i relation till Vasily Davydovs matematiska program och 
principerna för lärandeverksamhet (learning activity 4) och ville att jag skulle berätta för hennes 
kollegor om att i Davydovs program introduceras de yngsta eleverna först till generella matematiska 
strukturer utgående från mätning och att de först senare introduceras till siffror och operationer 
(Davydov, 2008). Lärarna beskrev elevernas förståelse av likhetstecknet som ett centralt problem-
område. De konstaterade att många elever uppfattade likhetstecknet som ett processtecken – ”att 
något blir” – istället för att förstå att det betecknar en likhet (detta problem är även väldokumenterat 
i matematikdidaktisk forskning se t.ex. Cai & Knuth, 2011). 

Diskussioner i lärargruppen ledde till att projektläraren tillsammans med mig skrev en projektplan. 
Projektet, som skulle pågå under hösten 2012 i en av två årskurs 1-klasser, skulle handla om att 
utveckla elevers förståelse av likhetstecknet. Rektor beviljade sju lärare tid för medverkan. Projekt-
läraren utsågs till lokal projektledare och hade mer tid för projektet. För att få såväl ämnesteoretiskt 
som lärandeteoretiskt stöd i projektet involverade jag dessutom tre kollegor från Stockholms 
universitet. 

Algebraprojektet kan beskrivas som lärarinitierat, det vill säga det var lärarna på skolan som 
definierade problemet och som tillsammans med forskarna preciserade det och utformade 
forskningsprojektet.  

Av den ovanstående beskrivningen framgår sammanfattningsvis att projektet i både strävansmåls-
projektet och i learning study-projektet var initierat av forskarna eller av skolledningen. Lärarnas 
inflytande i dessa två projekt var, trots intentionerna, mycket begränsat. Algebraprojektet tog från 
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början form som ett kollaborativt projekt, speciellt i relation till projektlärarens samverkan med 
forskarna.  

Den andra analysfrågan som presenteras nedan handlar om vem som ansvarade för design och teori. 

Vem ansvarade för design och teori i de tre projekten? 
Strävansmålsprojektet: När projektet startade blev det, som nämnts, inledningsvis många 
diskussioner om vilken funktion strävansmålen var tänkta att ha i relation till undervisningens 
planering. Lärarna var vana att planera undervisningen utifrån uppnåendemålen med en tanke om 
att strävansmålen gällde de äldre eleverna eller kanske de elever som hade speciellt lätt för sig. 
Forskarna drev diskussionerna utifrån de kunskapsteoretiska antaganden som var framskrivna i 
kapitel 2 i Skola för bildning (SOU 1992:94) och som låg till grund till läroplanens utformning 
(Lpo94). Forskarna fick stor legitimitet och därmed ett tolkningsföreträde i lärarnas ögon för hur 
strävansmålen skulle förstås. Under projektet lärde sig lärarna så småningom att förstå strävans-
målen på ett sätt som bättre stämde överens med kunskapsperspektivet och därmed nåddes en större 
samsyn i gruppen. Det kunskapsteoretiska perspektivet presenterades således av forskarna och 
lärarna försökte lära sig det.  

I projektet genomfördes en rad undervisningsexperiment i relation till ett innehållsligt område som 
lärarna uppfattade utgjorde en utmaning för eleverna att bemästra – mätning av volym. Tidigt under 
projektet introducerade en av forskarna didaktiska designprinciper med utgångspunkt i Vasily 
Davydovs (2008) learning activity (lärandeverksamhet). Lärarna blev inspirerade av de exempel 
forskaren presenterade och med stöd av hen planerade de ett lektionsupplägg som skulle svara mot 
Davydovs principer. Trots att den ursprungliga idén var att experimentlektionerna skulle utgå från 
lärarnas erfarenheter blev lektionerna helt och hållet planerade utifrån ett forskarägt teoretiskt 
perspektiv. Det var även forskarna som utvecklade den modell för lektionsplanering som lärarna 
prövade.  

Learning study-projektet: Skolledningen, hade som nämnts, beställt ett learning study-projekt. 
Forskarna träffade lärarna och presenterade den modell som ledningen bestämt att de skulle 
använda. I en learning study används en lärandeteori, vanligen och även i detta fall variationsteorin 5, 
som redskap både i planering och för analys. Ingen av lärarna hade kunskaper om variationsteorin 
eller dess centrala begreppen – lärandeobjekt och kritiska aspekter – som används i en learning 
study. Forskarna fick ägna rätt lång tid åt att introducera learning study och variationsteorin för att 
projektet skulle kunna genomföras. Trots dessa ”utbildningsinsatser” var det forskarna som hade 
ansvar för hur variationsteorin användes. Experimentlektionerna planerades i huvudsak kollabora-
tivt men de analyser som låg till grund för revideringarna som gjordes i planeringen mellan lektion 
ett och två och mellan lektion två och tre drevs huvudsakligen av forskarna. Forskarna var på detta 
sätt de som i huvudsak drev projektet medan lärarna mest såg sig själva som de som skulle lära sig. 

Algebraprojektet: Lärarna hade kollektivt identifierat det problem som projektet skulle adressera i 
form av experimentlektioner. Valet av teoretiskt designredskap – lärandeverksamhet – var också 
förankrat hos lärarna. Som ett första steg läste lärarna under sommaren flera texter av Davydov och 
andra som kunde ge dem en introduktion till i den valda teorin. De skissade också på möjliga 
uppgifter för de kommande experimentlektionerna. På detta sätt hade lärarna, när projektet startade 
på hösten, en grundläggande uppfattning om lärandeverksamhet och om Davydovs matematiska 
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program, de hade också påbörjat ett arbete med att utforma uppgifter inspirerade utifrån detta. 
Forskarna och lärarna fortsatte sedan planeringen av de uppgifter som skulle användas i experiment-
lektionerna. I detta arbete hade såväl lärarnas erfarenheter av undervisning och elevernas kunskaper 
som forskarnas fördjupade kunskaper om lärandeverksamhet komplementära funktioner. Arbetet 
resulterade i att lärarna och forskarna kollaborativt utformade tre uppgifter som antogs utveckla 
elevers förståelse av likhetstecknet. Dessa uppgifter testades och reviderades under de återkom-
mande möten som forskarna och lärarna hade under terminen. Projektläraren genomförde experi-
mentlektionerna i sin klass, hen ansvarade också för det mesta av dokumentationen både vad gäller 
utvecklingen av uppgifterna och videodokumentationen av lektionerna. Forskarna fungerade 
således främst som ett bollplank i design och genomförande av lektionerna. De ansvarade också för 
uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i form av elevintervjuer och enklare tester.  

Sammanfattningsvis framgår att frågan om vem som ansvarade för design och teori måste besvaras 
olika i de tre projekten. I strävansmålsprojektet dominerade forskarnas designidéer och teoretiska 
kunskaper projektet i princip från början till slut. Lärarna medverkade som intresserade och nyfikna 
”studenter”. Learnings study-projektet kom också, genom ledningens beställning, att domineras av 
forskarnas idéer och teoretiska kunskaper. Eftersom variationsteorin hade avgörande betydelse för 
hur experimentlektionerna utformades kom forskarna att ha tolkningsföreträde i arbetet. I detta 
projekt skulle lärarna förutom de innehållsliga aspekterna även hantera learning study som forsk-
ningsredskap. I algebraprojektet arbetade lärarna och forskarna sida vid sida. Deras respektive 
kompetenser kompletterade varandra på olika sätt. Det var också för forskarna det första mera 
omfattande experimentet med lärandeverksamhet som teoretiskt redskap. Detta innebar att 
forskarna inte ”ägde kunskaper” som de kunde ”föra över” till lärarna. 

Den sista analysfrågan som presenteras nedan handlar om att försöka urskilja vad lärarna respektive 
forskarna ville åstadkomma i och genom projektet och om utfallet blev olika eller lika för lärarna 
respektive forskarna. 

Vilket/vilka motiv drev deltagarna och vad blev resultatet – 
olika eller lika för deltagarna? 
Strävansmålsprojektet: Ambitionen med projektet var som nämnts dels att utveckla en modell för 
hur strävansmålen skulle kunna ligga till grund vid planering av undervisning, dels att utveckla en 
modell för kollaborativ forskning. I begränsad utsträckning kan detta projekt beskrivas som kolla-
borativt. Lärarna deltog främst med uppfattningen att de skulle lära sig något nytt. Lärarna gav flera 
gånger under projektet uttryck för att det vi arbetade med var nytt för dem och att de lärde sig 
mycket. De uppgav att de fick en helt annan förståelse för läroplanens olika mål. En annan indikation 
på att projektet uppfattades som lärorikt är att två av lärarna i ett senare skede berättade att de blivit 
så inspirerade att de påbörjat en masterutbildning. Lärarna uppgav också vid en fördröjd 
uppföljning, cirka sex månader efter projektslut, att de ändrat sin undervisning en hel del och i högre 
utsträckning försökte utgå från strävansmålen. Forskarna drevs av dubbla motiv, där det första 
relaterade till det identifierade problemet och behovet av en modell för undervisningsplanering i 
enlighet med projektbeskrivningen. Det andra motivet som utvecklades under projektets gång 
handlade om att svara mot lärarnas önskan om att lära sig planera undervisningen i enlighet med 
den modell forskarna presenterade. Om resultatet för lärarnas del kan beskrivas som lärande så kan 
resultatet för forskarnas del beskrivas som i ökade kunskaper om hur den undervisningstradition 
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deltagande lärare representerade kan beskrivas men också vad i denna tradition som framstår som 
problematiskt i relation till läroplansarbetet. Resultatet från projektet presenterades i några artiklar, 
konferensbidrag, bokkapitel samt i en projektrapport (Eriksson & Lindberg, 2007). Huvudfokus i 
dessa publikationer var utmaningar i lärares arbete – det vill säga, snarare i relation till lärarnas 
arbete och lärande än i relation till frågan om hur strävansmålen kan ligga till grund för undervis-
ningens planering.  

Learning study-projektet: Inte heller i detta projekt lyckades forskarna helt och hållet upprätta och 
upprätthålla ett kollaborativt arbete där motivet till projektet var gemensamt eller där resultatet blev 
gemensamt. Motivet som drev lärarnas medverkan handlade främst om att de ville lära sig använda 
learning study som modell. Forskarna drevs också av att försöka svara mot lärarnas strävan efter att 
lära sig modellen samtidigt som de främst ville utveckla kunskaper om elevers lärande av mätandets 
idé. Ingen av de genomförda forskningslektionerna ledde fram till nya ämnesdidaktiska kunskaper 
men forskarna konstaterade i sin analys bland annat att mätning vanligen används, av såväl lärare 
som läromedel, som ett vardagligt begrepp. Kollaborativitet upprättades i detta projekt framför allt 
i relation till utarbetandet av lärandeobjektet för de tre forskningslektionerna. Likaså genomfördes 
designen av de tre lektionerna kollaborativt, dock oftast så att lärarna försökte förstå och realisera 
forskarnas idéer. Lärarna upplevde själva att de inte hade tillräckliga kunskaper i förhållande till det 
utvalda lärandeobjektet. Trots detta gav lärarna ändå uttryck för att de blivit didaktiskt kunnigare 
och att de utvecklat en bättre förståelse för vad som kan krävas av undervisningen för att eleverna 
ska få förutsättningar att lära sig. Vidare utvecklade lärarna kunskaper om learning study som 
modell för utveckling av undervisningen. Jämfört med strävansmålsprojektet samverkade lärarna 
och forskarna i något högre utsträckning kring planering och genomförande av forskningslektion-
erna, vilket till exempel kommer till uttryck i att lärarna, liksom de övriga forskarna, står som med-
skribenter i den forskningsrapport som avslutade projektet (Eriksson & Ståhle, 2010).  

Algebraprojektet: Till största delen kan algebraprojektet beskrivas som kollaborativt i projektets olika 
faser: planering, genomförande, analys och kunskapsspridning. Motivet som låg till grund för 
projektet delades av lärarna (framför allt projektläraren) och forskarna. Ett av resultaten bestod i så 
kallade nyckeluppgifter, designade och utprövade kollaborativt. Detta resultat är också publicerat i 
en artikel skriven av projektläraren och de medverkande forskarna (Adolfsson Boman, Eriksson, 
Hverven, Jansson & Tambour, 2013). Projektläraren har efter projektet dessutom vidareutvecklat en 
av uppgifterna och använt och prövat den på sin skola tillsammans med kollegor. Projektläraren har 
också tillsammans med en kollega från en annan skola presenterat uppgiften publikt, till exempel på 
Matematikbiennalen 2014. Efter att projektet avslutats har också några av forskarna publicerat mer 
traditionella artiklar och konferensbidrag på basis av de tre utvecklade uppgifterna och på analys av 
elevintervjuer (se t.ex. Eriksson & Jansson, 2017). Det som skiljer publikationerna från algebra-
projektet från publikationerna från strävansmålsprojektet är att ingen av dessa handlade om lärarna. 
Publikationerna från algebraprojektet handlade i stället om a) de uppgifter som designades och 
testades och b) de utmejslade designprinciper för framtagandet av sådana uppgifter.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att både strävansmålsprojektet och learning study-projektet i 
huvudsak tog form som relativt omfattande kompetensutvecklingsinsatser och att lärarnas erfaren-
heter och arbete inte i någon nämnvärd utsträckning bidrog till de slutsatser forskarna drog eller de 
kunskaper de utvecklade. Algebraprojektet, som givetvis också fungerade kompetensutvecklande, 
ledde däremot fram till kunskaper om vilka typer av uppgifter som ökade förutsättningarna för 
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elevernas förståelse av likhetstecknet, indikationer på elevers förståelse av likhetstecknet och design-
principen för utformandet av uppgifter av detta slag. I projektet kompletterade lärarnas och 
forskarnas kompetenser varandra. Forskarna och lärarna hade också till största delen ett gemensamt 
forskningsintresse, det vill säga båda parter var lika intresserade av att utveckla kunskaper i relation 
till det identifierade forskningsproblemet.  

I tabell 1 nedan sammanfattas resultatet av analysen av de tre projekten. 

Tabell 1. Översiktlig bild av resultatet 

 Vem tog initiativ och 
definierade problemet 

Vem ansvarade för 
designen och teori 

Vilket/vilka motiv drev 
deltagarna och vad blev 
resultatet för 
deltagarna? 

Strävansmåls-
projektet  Forskarna Forskarna Olika motiv och resultat 

för lärarna och forskarna 

Learning study-
projektet 

Skolledningen & 
forskarna i samverkan 
med lärarna 

Forskarna Olika motiv och resultat 
för lärarna och forskarna 

Algebraprojektet Lärarna i samverkan med 
forskarna 

Lärarna i samverkan 
med forskarna  

Delat motiv och 
gemensamt resultat för 
lärarna och forskarna 

  

DISKUSSION 
I det följande diskuteras vad som skapar förutsättningar och hinder för att lärare ska kunna med-
verka i ett forskningsprojekt som fullvärdiga medlemmar i en forskargrupp. Dessutom diskuteras 
några etiska frågor som aktualiseras i projekt av detta slag. 

Vad skapar förutsättningar och hinder 
Vad som skapar förutsättningar och hinder är komplext och situationsbundet. Nedan diskuteras 
några aspekter som blivit speciellt tydliga i de tre projekten. 

Förutom att lärarna måste ha tid för deltagande, ett villkor som ofta utlovas av skolledningen när ett 
projekt planeras men som i verkligheten sällan fungerar, så behöver lärarna vara involverade både i 
problemidentifiering och projektplaneringen från början. I annat fall kommer det med stor säkerhet 
att uppstå spänningar och motsättningar som fördröjer eller förhindrar kollaborativiteten i relation 
till projektets syfte. Detta blev speciellt tydligt i learning study-projektet där forskarna uppfattades 
komma med en färdig paketlösning på problem som andra identifierat. Flera av lärarna var inled-
ningsvis mycket missnöjda och intog försvarspositioner. Då inte heller de praktiska förutsättning-
arna var tydliggjorda och säkerställda föll det på forskarna att försöka motivera och legitimera 
projektidén. Det var av det skälet forskarna efter ett par månader beslöt att avbryta projektet om 
ledningen inte kunde säkerställa tid i tjänsten åt lärarna. Hade det handlat om ett kompetens-
utvecklingsprojekt så hade det framstått som mera naturligt att en del av arbetet skulle handla om 
att motivera deltagarna. I strävansmålsprojektet hade lärarna inplanerad tid men de hade inte varit 
med i problemidentifiering och projektplanering. Detta kanske bidrog till att de långt in i projektet 
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uppfattade projektet som kurs. Den jämförande analysen visar således att kollaborativitet förutsätter 
att man på något sätt kan hantera den spänning som uppstår i det att forskarna framstår som de 
kunniga och lärarna som de som ska lära sig. I två av projekten, strävansmålsprojektet och learning 
study-projektet, uppfattade lärarna, som nämnts, att de deltog i en kurs. Detta har flera orsaker, där 
en troligen handlar om en långvarig tradition där lärare i mötet med forskning och forskare i princip 
alltid har deltagit i utbildning och fortbildning eller kompetensutveckling. Det finns idag dessutom 
en stark föreställning om ”lärares lärande”, en föreställning som framstår som motsägelsefull i 
relation till en idé om läraren som kunskapsproducenter. Dewey förespråkade redan i början av förra 
seklet att lärare inte får begränsas till att vara enbart kunskapskonsumenter utan att de också aktivt 
måste involveras i kunskapsproduktion (Seals, 2004). Dewey argumenterade enligt Seals också för 
en samverkan mellan forskare och lärare: 

By creating conditions of mutuality between teachers and researchers in the knowledge production process 
in schools, Dewey supplanted Thorndike's democratic elitism with a politics of participatory democracy. 
(Seals, 2004, s. 12) 

Eftersom det ofta också i ett kollaborativt projekt, av de slag som här presenterats, finns sådant som 
lärarna behöver lära sig var det också svårt för forskarna att inte agera som lärare, det vill säga det 
var lätt för forskarna att ta på sig lärarrollen. I strävansmålsprojektet förstärktes detta antagligen av 
att de teoretiska diskussionerna fördes frikopplat från experimentlektionerna, det vill säga 
lektionerna planerades först mot slutet av projekttiden. Speciellt i strävansmålsprojektet blev den 
ena forskarens introduktion av Davydovs teoretiska arbete dominerande. Lärarna blev mycket 
intresserade och adresserade forskaren under mötena som sin lärare. I algebraprojektet hade lärarna 
också ett behov av att få insikt i Davydovs teoretiska arbete men det tog aldrig form som att de gick 
på kurs för forskarna. Dels hade lärarna läst in sig en del på förhand och dels fördes teoretiska 
diskussioner i samband med att uppgifterna som skulle användas i undervisningen designades och 
utprövades. Under det konkreta arbetet uppstod ett behov hos både lärare och forskare av fördjupad 
förståelse av de teorier som användes. 

Vikten av ett gemensamt forskningsintresse 
De kanske viktigaste erfarenheterna som algebraprojektet bidragit med är vikten av ett gemensamt 
forskningsintresse – ett gemensamt forskningsobjekt. Forskarna var i detta projekt lika ivriga på att 
utveckla och pröva uppgifter som skulle svara mot Davydovs principer som lärarna. Både forskarna 
och lärarna hade intresse av att utveckla uppgifter som fungerade i klassen. Planerings- och analys-
mötena kom därmed att koncentreras till frågor om uppgifternas utformning, hur de skulle 
introduceras, vad som verkade fungera och hur uppgifterna löpande kunde utvecklas och revideras. 
Under dessa möten med detta innehållsliga fokus uppstod förstås många diskussioner om innehållet 
och teorin och såväl lärare som forskare vidgade sitt kunnande, men detta blev aldrig fokus i arbetet 
utan uppstod som en sidoeffekt i lösandet av uppkomna problem. I strävansmålsprojektet och 
learning study-projektet genomfördes endast enstaka experimentlektioner och de föregicks av flera 
veckors planeringsmöten i algebraprojektet skedde planering och experimentlektioner tätt inpå 
varandra. Kanske bidrog också dessa praktiska förutsättningar till att kollaborativiteten upprätthölls 
i algebraprojektet men inte i de två andra projekten.  
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Etiska frågor 
Forskningsprojekt av det slag som här har analyserats aktualiserar ett flertal etiska frågor. De mera 
självklara frågorna som handlar om anonymitet. I traditionell akademisk forskning är det en 
självklarhet att inte röja vilka skolor eller vilka lärare som medverkat i olika projekt. I kollaborativa 
projekt blir de etiska frågorna nästan de motsatta. Det etiskt tveksamma består av att personer som 
fullt ut arbetat inom ramen för ett forskningsprojekt inte kan erkännas om anonymitet skall 
upprätthållas. En annan fråga är hur man ska förhålla sig till de traditionella förväntningarna på 
deltagarnas anonymitet då lärarna är medförfattare till olika publikationer. För denna fråga finns 
det inte utarbetade etiska riktlinjer – till exempel kan läsaren av denna artikel genom att läsa 
referenslistan identifiera de lärare som deltog i learning study-projektet och algebraprojektet då de 
står med som medförfattare. När de olika texterna skrevs framstod det som orimligt att inte 
tillerkänna lärarnas medverkan. 

En annan etisk aspekt handlar om projekt där lärarna kanske inte helt frivilligt deltar eller där de 
direkt eller indirekt känner sig tvingade att delta. Frivilligheten ses som ett av de etiska kärnvärdena, 
men i till exempel learning study-projektet var detta ett uppenbart problem. Som nämnts var 
forskarna också beredda att avbryta projektet då det framkom att lärarna inte hade rimliga 
förutsättningar för sitt deltagande men också för att det uppstod en situation där upplevelsen av att 
lärarna kände sig tvingade. 

I en framtid – när en betydande andel av lärarna är forskarutbildade kommer flera av de aspekter 
som adresseras i denna artikel förhoppningsvis vara överspelade. Men än så länge behöver forskare 
uppmärksamma frågor som berör lärares medverkan i praktiknära forskning.  

Trots att jag blivit medveten om flera problem, utmaningar och fallgropar upplever jag på daglig 
basis att kollaborativ praktiknära forskning ständigt leder till nya frågor. Vad är det forskare kan 
tillföra? Vad är det lärare kan tillföra? Vem formulerar forskningsfrågorna och vilken är grunden 
för frågorna? Dessa och många andra frågor kräver medvetenhet från framför allt forskarsamhället. 
Forskningen behöver lärarnas kompetenser och erfarenheter för att producera relevanta kunskaper 
för undervisningens utveckling (SOU 2016:38, kap 6.5). 

1 De frågor jag använder här utgör en lättare modifiering av en analysmodell jag utvecklade i ett tidigare arbete (Eriksson, 
2015). 
2 Learning study är en modell som kortfattat innebär att ett en lektion designas och iterativt justeras i ett antal cykler. I en 
sådan studie fokuseras ett specifikt kunnande – ett lärandeobjekt – och de kritiska aspekter eleverna behöver urskilja för att 
utveckla det avsedda kunnandet. För att designa undervisningen används i en learning study alltid en lärandeteori, vanligen 
variationsteori. Det är också vanligt att forskare arbetar tillsammans med lärarna i denna typ av studier (se t.ex. Marton, 2015)  
3 Min kollega och jag konsulterade vid flera tillfällen en matematiker och en matematikdidaktiker vid Stockholms universitet 
för innehållslig kompetens av relevans för projektet. 
4 Learning activity ses som en teori om undervisning och lärande med rötter i Vygotskijs arbeten om lärande och utveckling. 
Centralt i denna teori är grundantagandet att elever tidigt behöver lära sig analysera olika strukturella och relationella 
principer som finns inbyggda i teoretiska begrepp. Detta ställer speciella krav på såväl innehållet som undervisningens 
utformning och elevernas agens (Davydov, 2008, se även Eriksson, 2017).  
5 Variationsteorin är utvecklad av bland annat Ference Marton (2015) och Ulla Runesson (2017). Teorin kan fungera som ett 
designredskap när lärare vill att elever ska urskilja aspekter som bedöms som kritiska för deras lärande. Ett grundelement i 
teorin är att det som ska urskiljas behöver kontrasteras mot något annat, det vill säga urskiljandet förutsätter en variation. 
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Vikten av teori i praktiknära forskning: 
Exemplet aktionsforskning och teorin 
om praktikarkitekturer 

Karin Rönnerman 

ABSTRA CT  

Practice-based research (praktiknära forskning) is a concept frequently used in educational sciences 
to focus on research relevant for teachers and their practices. In this paper it is argued that critical 
action research together with the theory of practice architectures can be a successful combination 
for both teachers and researchers to gain a deeper understanding about how to change practices by 
understanding the practice and where it takes place. Critical action research should be understood 
and conducted in three broad realms that seek to develop aspects of practice, develop 
understandings of practice, and develop understandings of the site where it takes place. Asking 
oneself critical and provocative questions about these dimensions of practice in the company of 
others, challenges practitioners to change existing ways of working in the here-and-now. Through 
the lens of the theory of practice architectures, analyses can help teachers to be aware of what enables 
and constrains practices. The conclusion of the paper is that action research together with the theory 
of practice architectures, in line with other models of practice-based research allows more focussed 
study of learning and understanding than it does on the right method for teaching.  

 

Keywords: action research, practice architectures, practice-based research 
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INLEDNING 
Praktiknära forskning är en term som använts mycket inom utbildningsvetenskaplig forskning de 
senaste 30 åren (Carlgren, 2005; Askling, 2006; Dir 2017). Termen som sådan är än mer aktuell idag 
då praktiknära forskning skrivs fram genom olika politiska beslut i syfte att påverka en förändring 
av skolan. Begreppet som sådant är svårt att precisera då det innehar två led. Det första ledet, 
praktiknära, framstår som mer handlingsorienterat, medan det andra ledet, forskning, istället syftar 
på att man genom studier vill skapa ny kunskap av vad som sker i praktiken. Risken med en sådan 
sammansättning är att man lägger större fokus på att utveckla färdiga metoder att implementera i 
praktiken än på det systematiska arbetet med kunskapsutveckling som forskning innebär. Aktions-
forskning är ett exempel på ett begrepp med liknande sammansättning, aktion och forskning, som 
ofta enbart benämns som en metod och där forskningsanspråket utelämnas (Somekh och Zeichner, 
2009).  

Syftet med denna artikel är att föra ett resonemang kring vikten av att teori används i praktiknära 
utvecklingsarbeten så att de också har ett anspråk på kunskapsutveckling och därmed kan bidra till 
en fördjupad förståelse av vad som är möjligt att förändra/utveckla i förskola och skola. Detta görs 
genom att belysa hur kritisk aktionsforskning genom koppling till praktikteori, främst teorin om 
praktikarkitekturer (Kemmis och Grootenboer, 2008), kan bli en av många vägar mot en utveckling 
av fältet praktiknära forskning. Aktionsforskning har på samma sätt som praktiknära forskning 
anspråk på att ta utgångspunkt i praktikens frågor bidra med kunskap om hur praktiken kan 
utvecklas. Detta är möjligt genom tilltro till lärarprofessionen och genomförs ofta i samarbete med 
forskare. Inledningsvis ges en övergripande översikt av hur praktiknära forskning som begrepp 
använts i några olika utredningar. Därefter följer ett avsnitt med exempel på forskning som betraktas 
som praktiknära där det tydligt framgår att teori används i kombination med en metod för 
utveckling. Vidare ges en ingång till aktionsforskning som teknisk, praktisk och kritisk. Därpå 
presenteras teorin om praktikarkitekturer och hur den teorin tillsammans med aktionsforskning kan 
bidra till att utveckla kunskap inom fältet praktiknära forskning. Artikeln avslutas med en diskussion 
kring vikten av att knyta en teori till utveckling av metoder och arbetssätt i skolan för att forskningen 
ska betecknas praktiknära. 

FRAMVÄXTEN AV PRAKTIKNÄRA FORSKNING  
Praktiknära forskning angavs redan i samband med kommunaliseringen av skolan som en möjlig 
väg för skolans utveckling och genom den nya målstyrda läroplanen i början av 1990-talet betonades 
professionens roll liksom skolans lokala villkor. Praktiknära forskning fick senare stort utrymme i 
Lärarutbildningens betänkande, LUK (SOU 1999:63), i vilket det framkom att förändringarna med 
en decentraliserad och målstyrd pedagogisk yrkesverksamhet ställer nya krav på de anställda. Lärare 
behöver självständigt kunna utveckla arbetet och kravet på professionellt genomförande förstärks. 
Detta ställer i sin tur krav på en fördjupad förmåga till teoretisk reflektion över den egna verksam-
heten, fördjupade kunskaper inom olika ämnes- och kunskapsområden, god kännedom om och 
kontakt med forskning samt en professionell identitet som innebär att självständigt kunna svara för 
lokal skolutveckling. Några utdrag ur betänkandet får illustrera: 

I denna situation fordras dels en forskning som utgår från verksamhetens frågor och som därmed måste 
situationsanpassas, dels ett närmande mellan universitet/högskolor och kommunerna, vilket kan öka de 
yrkesverksammas möjligheter att forska i skolan om skolan (SOU 199:63, s.261). 
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Forskning kommer att få en annan funktion och en annan inriktning när de yrkesverksamma både 
efterfrågar forskningsresultat och dessutom själva forskarutbildar sig och forskar för att utveckla den 
pedagogiska verksamheten. (SOU 199:63, s.261). 

I början av 2000-talet genomförs flera parallella inslag som alla bidrar till en forskning med potential 
att utveckla praktiken. Den nyinrättade utbildningsvetenskapliga kommittén, vid Vetenskapsrådet, 
belyser frågan om praktiknära forskning genom konferenser och gav ut två centrala rapporter inom 
området (Forskning av denna världen 1, 2003; Forskning av denna världen II, 2005). I den första 
rapporten betonar kommittén att praxisnära forskning har ”kunskapsutveckling som sitt främsta 
syfte, till skillnad från forskning som främst syftar till utveckling av praktiska verksamheter” 
(Forskning av denna världen 1, s. 5).  

Ett annat viktigt inslag för utveckling av praktiknära forskning var statens satsningar på nationella 
forskarskolor varav en av dessa genomförs inom det pedagogiska utbildningsområdet i ämnet 
Pedagogiskt arbete med Umeå universitet som värd 1. Erixon (2005 s. 107–110) menar att 
regeringens inrättande av en nationell forskarskola i Pedagogiskt arbete år 2000 innebar att den 
praktiknära forskningen fått ett rejält genomslag med utmärkande drag om vad som fokuseras i nära 
anslutning till praktiken. Erixon (s. 114) framhåller vidare att det finns ett balansproblem mellan att 
göra forskningen mer praktikrelevant och samtidigt akademiskt legitimerad och menar att de nya 
forskarutbildningsämnena försöker tillgodose två behov: 

• Processaktörer ska inte bara vara konsumenter utan också producenter av forskning 
• De yrkesverksammas egna perspektiv och kunskapsbehov (utifrån djup förtrogenhet med 

studieobjekten) skall ha ett utrymme i den akademiska kunskapsproduktionen (Erixon, 2005, 
s. 114). 

De först inrättade nationella forskarskolorna följdes senare av ett flertal satsningar från Vetenskaps-
rådet på forskarskolor specifikt riktade mot lärare – en utbildning mot en licentiatexamen för att 
lärarna skulle kunna anställas som lektorer i skolan i enlighet med den nya skollagen. En 
tvärfakultativ forskarskola i utbildningsvetenskap inrättades också lokalt vid Göteborgs universitet, 
2004 för att främja den praktiknära forskningen (Langelotz och Rönnerman, 2016). 

Askling (2006) sammanfattar att det i utredningsarbetet under hela 90-talet talades om en 
forskningsanknuten lärarutbildning som ska vila på vetenskaplig grund. Detta kopplades alltmer 
samman med vad som beskrevs som det nya läraruppdraget och den professionella reflekterande 
läraren samt till förväntningarna på en nära koppling mellan lärarutbildning, skolverksamhet, 
skolutvecklingsarbete, samt forsknings- och utvecklingsarbete.  

Askling konstaterar vidare att vad som behövs för lärarutbildningen enligt reformintentionerna är 
en forskning som är relevant för den reflekterande professionella läraren och för skolans lokala 
utvecklingsarbete. För detta behövs (1) en förstärkt finansiering av forskningen, (2) en mer praktik-
nära inriktning av forskningen och (3) en rekrytering av lärare med skolerfarenhet till forskarbanan 
(Askling, 2006, s. 56). Dessa behov kan delvis sägas blivit infriade, om än i liten skala, genom 
inrättandet av Skolforskningsinstitutet som också fördelar medel till praktiknära forskning samt 
Vetenskapsrådets fortsatta satsning på forskarskolor riktade till lärare.  

Begreppet praktiknära forskning blev också föremål för diskussion i den första delrapporten från 
utredningen om inrättande av ett Skolforskningsinstitut (U2014:02) där utredningen valde att 
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benämna den forskning som ska stå i centrum för Skolforskningsinstitutet för praktiknära och avser 
en forskning som utgår från professionens frågor och behov (s. 4). Forskningen ska vidare gynna 
elevers lärande och skolans metoder och arbetssätt. På Skolforskningsinstitutets hemsida (2018) står 
följande att läsa: 

Med praktiknära skolforskning avser Skolforskningsinstitutet: 

• Forskning som har sin grund i frågeställningar och utmaningar som är angelägna för 
förskolans och skolans professioner. 

• Forskning som leder till kunskap som förskolans och skolans verksamma kan använda för att 
förbättra sina metoder och arbetssätt i undervisningen. 

• Forskning som bygger på samverkan mellan skolans professioner och forskare och som 
präglas av insikten om båda perspektivens gemensamma betydelse för att ny kunskap ska 
utvecklas. 

• Forskning som även kan leda till en framväxt av nya typer av forskningsmiljöer. 

Sedan Skolforskningsinstitutets inrättade har även regeringen gjort specifika satsningar för att 
stimulera en diskussion om praktiknära forskning bland annat genom att fyra universitet fått i 
uppdrag att under en fem-årsperiod pröva ut och utvärdera modeller för praktiknära forskning (Dir 
2017:27). I ett tillägg till detta uppdrag har också en sammanställning över aktuell praktiknära 
forskning publicerats, Forska tillsammans (SOU 2018:19). Detta tillsammans med Skol-
kommissionens förslag, Samling för skolan (SOU 2017:35) och utredningen Med undervisnings-
skicklighet i centrum (SOU 2018:17) har satt den praktiknära forskningen i fokus för hur skolan ska 
utvecklas i Sverige. 

Sammanfattningsvis framgår att skolans verksamhet satts i fokus genom de statliga utredningar och 
satsningar som gjorts. För den praktiknära forskningen är det professionens frågor som ska stå i 
fokus i syfte att förbättra skolan. I flera sammanhang framgår att genom praktiknära forskning ska 
modeller hittas som kan garantera denna förbättring i skolan (tex. Dir. 2017:27). I det kommande 
avsnittet presenteras några sådana modeller. 

STUDIER INOM RAMEN FÖR PRAKTIKNÄRA 
FORSKNING 
Genom de forskarskolor som inrättades redan i början på 2000-talet har många avhandlingar 
publicerats. I en genomgång av produktionen från de två nämnda forskarskolorna (NaPA och 
FontD) framkommer att forskningen som bedrivits är praktiknära i den mening att de utgår från 
professionens frågor och behov samt att resultaten kan användas för att förbättra elevers resultat och 
utveckla metoder och arbetssätt i skolan. Men fortfarande kvarstår frågan om hur denna forskning 
sprids och får förankring i praktiken (Rönnerman och Langelotz, 2015). Med Skolforsknings-
institutets inrättande finns idag medel att söka för praktiknära forskning. Hur denna forskning 
bedrivs och vilka resultat som framkommit är ännu för tidigt att uttala sig om då finanseriade studier 
ännu inte är publicerade. Däremot finns flera studier som genomförts inom ramen för de finansi-
erade licentiatforskarskolor som finansierades av Vetenskapsrådet och som startade utifrån Skol-
lagens skrivning om att fler lärare ska forskarutbildas (SFS 2010:800, 2 kap 22§). En av dessa har en 
inriktning mot learning study, en metod som utvecklats från den japanska metoden, lesson study, 
genom att koppla den till variationsteorin (Runesson, 2011, Carlgren, 2017). I en antologi redigerad 
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av Carlgren (2017) presenteras en rad studier som genomförts som learning studies med variations-
teorin som teoretiskt ramverk. I denna antologi väljs begreppet undervisningsinriktad forskning 
med argumentet att undervisning är lärares professionella verksamhet. Undervisning kan inte 
standardiseras utan måste planeras och utföras i den egna kontexten. För att detta ska vara möjligt 
behöver lärare kunskaper och teoretiska begrepp samt analytiska redskap för att kunna utveckla 
verksamheten (se Carlgren, 2017). Samma argument kan användas för aktionsforskning, där platsen 
för utövandet är central för att förstå vad som är möjligt att förändra och där lärare ingår i kollegiala 
sammanhang, ofta tillsammans med en forskare, för att diskutera, förstå och utveckla den egna 
praktiken (Rönnerman, 2012; 2018). Thorsten visar i en studie explicit hur lärare som ingår kollegialt 
i en learning study använder sig av de teoretiska begreppen för fördjupad förståelse och nya hand-
lingar när de diskuterar undervisningen (Thorsten, 2015, s. 281). På liknande sätt visar Hirsh (2017) 
hur formativ undervisning ges en djupare förståelse genom att koppla det till verksamhetsteorin. 
Vidare har Langelotz (2014; 2017) i sin studie följt ett arbetslag och analyserat de kollegiala samtalen 
utifrån teorin om praktikarkitekturer. Hennes slutsatser pekar mot att kommunikation kollegor 
emellan bidrog till förändringar i klassrummet, men också hur lärarskicklighet konstruerades i dessa 
samtal. Att på detta sätt koppla samman metoder och arbetssätt för utveckling av praktiken med 
teorier som fördjupar förståelsen av vad som sker i praktiken förstärker den praktiknära forskningen 
så den inte reduceras till ett lokalt utvecklingsarbete eller en forskningsmetod för lärare (Carr och 
Kemmis, 2005). I det följande presenteras aktionsforskning och hur den kan förstärkas genom en 
koppling till teorin om praktikarkitekturer, som ytterligare ett exempel på hur teorin ger en 
fördjupad förståelse kring utveckling av praktiken. 

AKTIONSFORSKNING 
I en artikel från 1975 skriver Lawrence Stenhouse (1975, s. 143) It is not enough that teachers´ work 
should be studied: they need to study it themselves. Citatet betonar att det behövs en annan typ av 
forskning där lärare är aktörer. Stenhouse är tillsammans med John Elliot förgrundsgestalter för den 
form av aktionsforskning som benämns teachers-as-researchers och som utvecklades under 1970-
talet i Storbritannien (Elliot, 1991). Där och då var det lärarna som var aktiva i samband med en ny 
läroplansreform medan det var universiteten som stöttade arbetet. Genom detta samarbete 
initierade Elliot 1976 också ett nätverk för aktiva lärare som forskade (här involverades även andra 
professioner, inom exempelvis vården). Tanken med nätverket som initialt benämndes Classroom 
Action Research Network (förkortat CARN) var att stödja professionellas egen utveckling och skapa 
ett forum där lärare kunde få sina röster hörda när det gällde frågor kring utveckling av undervisning 
och elevers måluppfyllelse (Classroom ersattes senare av nuvarande Collaborative). Man anordnade, 
och gör så fortfarande, konferenser årligen och för att sprida lärares arbete dokumenterades 
presentationerna av deltagarna och gavs ut som en rapport efter konferenserna, kallad CARN 
bulletin. Senare, 1993, utvecklades även den idag internationella tidskriften Educational Action 
Research (Somekh, 2010). Andra rörelser inom aktionsforskning utvecklade senare verktyg för 
datainsamling och begrepp för analys och dokumentation (se Zeichner och Noffke, 2001). 

Teknisk, praktisk och kritisk aktionsforskning 
Aktionsforskning fick genom den klassiska boken Becoming Critical skriven av Carr och Kemmis 
(1986) ett stort genombrott då den förutom att skriva fram läraren som aktör i utveckling och forsk-
ning i egen praktik, kopplade aktionsforskning till vetenskapsteori och en kritisk syn på utbildnings-



T E M A :  P R A K T I KN Ä R A  F OR S K N I N G 
Karin Rönnerman 

4 6     UT B I L DN I N G  &  L Ä R AN D E  2 0 1 8 ,  V O L  1 2 ,  N R  1  

vetenskap. I sin bok, som bygger på Habermas teori om kunskap som teknisk, praktisk och kritisk, 
skriver författarna fram tre former av aktionsforskning som svarar mot Habermas tre former av 
kunskap (Carr och Kemmis, 1986).  

Teknisk aktionsforskning kan beskrivas som tämligen instrumentell och genomförd som en aktivitet 
eller metod. Den utgår från ett naturvetenskapligt ideal med metoder hämtade från detta fält. Till 
exempel kan experiment användas för att skapa objektiv kunskap, vilket tyder på att en instrumentell 
syn anläggs på kopplingen mellan teori och praktik. Aktionen blir här en metod för att nå kunskap 
och fokus läggs på utveckling av metoder och arbetssätt. Just denna form kritiseras senare av Carr 
och Kemmis (2005, s. 351), i samband med att de blickar tillbaka och betraktar vad som skett 20 år 
efter att deras första bok lanserades. De konstaterar att det som de trodde att de genom boken skulle 
motverka i stället växt sig starkare och att aktionsforskning ofta transformerats till en forsknings-
metod för lärare. 

Praktisk aktionsforskning kopplas av Carr och Kemmis till den hermeneutiska traditionen där 
tolkning är i fokus. Här finns vissa kopplingar till den engelska rörelsen teachers-as-researchers men 
också till den reflekterande praktikern, ett begrepp myntat av Schön (Schön, 1982) som fick stort 
genomslag i utbildningsvetenskap under 1980 och 1990 talet och i Sverige i samband med att läro-
planen Lpo94 introducerades (Lpo94). Här blir aktionsforskning en väg att utveckla lärares 
reflektion och förståelse för utbildningspraktiken där aktionen genomförs utifrån egna erfarenheter. 
För lärare handlar då aktionsforskning mer om att testa egna värderingar än att tillämpa en specifik 
metod. Förståelsen byggs upp genom reflektion och dialog med andra lärare där det främsta syftet 
är att vara engagerad i öppna samtal i vilka lärarna söker en förståelse av de egna pedagogiska 
traditionerna och hur dessa styr handlingarna i praktiken. Genom att engageras i den sortens samtal 
upptäcker man sin egna pedagogiska tradition och sina egna värderingar. Således blir inte utfallet av 
ett sådant samtal en objektiv betraktelse av kunskap utan en delad förståelse. Varje lärares 
begränsningar i den initiala förståelsen blir synliggjord och det som är giltigt och värdefullt bevaras 
i en mer integrerad och omfattande förståelse av den situation som diskuterats. Carr har i senare 
artiklar utvecklat och fördjupat denna form av aktionsforskning och benämner den då för 
aktionsforskning som praktisk filosofi (Carr, 2006, s. 62).  

Den tredje formen, kritisk aktionsforskning, syftar mot förändring genom emancipation. Med hjälp 
av kritisk aktionsforskning synliggörs hur utbildningen och dess värdegrund begränsas av politiska 
beslut och strukturer. En kritisk aktionsforskning kan sägas ha två tydliga mål; att förbättra och att 
involvera som hänger nära samman. Förbättringar sker i tre områden: 

• Utveckla aspekter i den egna praktiken 
• Utveckla en förståelse för den egna praktiken, och 
• Utveckla en förståelse för de sammanhang praktiken ingår i (Carr och Kemmis, 1986, s. 165, 

författarens översättning) 

De som ingår i den praktik som ska förbättras blir också involverade i samtliga faser genom hela 
processen; planera, agera, observera och reflektera. Kritisk aktionsforskning kombinerar alltså 
aktioner, som kan vara att pröva ut nya metoder och arbetssätt i klassrummet med en förståelse av 
vad som sker. För att utveckla denna förståelse behöver lärarna samla in information som kan 
sammanställas, analyseras och reflekteras över tillsammans med kollegor och/eller forskare. Detta 
ger då en grund för att genomföra förändringar som bygger på både en aktivitet och på en förståelse 
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för praktiken och dess sammanhang. Därigenom kan man i en svensk kontext koppla kritisk aktions-
forskning till de formuleringar som handlar om att förändring av utbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som återfinns i skollagen (SFS 2010:800, 1 kap 5§). 
Vidare är en utgångspunkt att kritisk aktionsforskning riktas mot förändringar av elevers målupp-
fyllelse genom de aktioner som genomförs och efterföljande kollegiala samtal bland lärarna. 
Aktionsforskning genomförs av lärare för att utveckla aspekter i den egna praktiken och utveckla en 
förståelse för de förhållanden i vilka de själva verkar i. En central del innebär att organisera för 
kollegiala samtal där erfarenheter av genomförda aktioner kan diskuteras och relateras till forskning. 
För att fördjupa förståelsen av den egna praktiken och hur den påverkar och påverkas av andra 
praktiker samt omgivande villkor ger en koppling till teorin om praktikarkitekturer och praktikernas 
sammanhang i en lokal kontext (Kemmis, Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, Bristol och 
Grootenboer, 2014) djupare insikter som grundas i praktikteori. 

TEORIN OM PRAKTIKARKITEKTURER OCH 
PRAKTIKERNAS SAMMANHANG 
Teorin om praktikarkitekturer är en tämligen ny teori som belyser utbildningsfältet utvecklad av 
Stephen Kemmis och dennes kollegor i Australien (Kemmis och Grootenboer, 2008; Kemmis m.fl., 
2014; Mahon, Fransisco och Kemmis, 2017), men används också i svenska sammanhang 2 
(Langelotz, 2017; Rönnerman, 2018). En praktik förstås här som en rad aktiviteter som hänger 
samman i tid och rum (Schatzki, 2010). Allt det som sägs och görs i ett visst sammanhang formar 
praktiken. För att även inkludera relationer mellan människor och mellan människor och ting lade 
Kemmis och Grootenboer till begreppet relaterande. Författarna vidgar därmed vad en praktik 
innebär och skriver att praktiken utgörs av en väv av sägande, görande och relaterande (Kemmis och 
Grootenboer, 2008) i olika ”sociala projekt” (såsom kompetensutveckling eller undervisning), där 
”projektet” (som kan vara till exempel kompetensutveckling eller undervisning) är det övergripande 
och ger praktiken mening, sammanhang och en riktning. Fokus är med andra ord inte på 
individerna i praktiken utan på vad som händer i denna och hur detta kan förstås. Förståelsen av en 
praktik innebär också att mänskliga och sociala aktiviteter är knutna till moraliska, politiska och 
historiska dimensioner. En praktik formar och omformar den som praktiserar tillsammans med 
andra som är involverade i praktiken (till exempel lärare och elever, eller lärare och skolledare). 

Vidare existerar inte en praktik i ett vacuum utan praktiken formas och formar på samma sätt andra 
praktiker. Praktiken är inte skild från världen utanför utan ingår i ett historiskt sammanhang och i 
en större utbildningspraktik som är politiskt styrd – både lokala, regionala och globala beslut 
påverkar skolans praktiker genom de villkor dessa skapar. Kemmis och Grootenboer (2008) 
använder begreppet ”praktikarkitekturer” i sin beskrivning av dessa förutsättningar och villkor, vilka 
innefattar de kulturella-diskursiva, materiella-ekonomiska och sociala-politiska arrangemang som 
var och en kommer till uttryck i ett eget rum. Dessa arrangemang är inte förutbestämmande utan 
formar och formas av praktiken. Praktiker är formerade av tre typer av rum för ömsesidigt menings-
skapande som danas av arrangemangen: 

• De kulturella-diskursiva arrangemang som kommer till uttryck i ett semantiskt rum där ett 
särskilt sägande existerar eller utvecklas när lärare och elever använder eller utvecklar ett delat 
språk. De kan på så sätt skapa gemensamma betydelser och ömsesidiga förståelser om vad de 
gör och vad de vet,  
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• De materiella-ekonomiska arrangemang som kommer till uttryck i ett fysiskt tidrum där 
särskilt görande inträffar när lärare och elever möts på plats i tid och rum för att arbeta med 
varandra och engagera sig i gemensamma aktiviteter, och 

• De sociala-politiska arrangemang som kommer till uttryck i ett socialt rum där det sker ett 
särskilt relaterande som formar de roller som människor har för att utveckla sin kompetens 
att relatera till varandra, agera i solidaritet med andra och skolan, eller välja självständigt 
handlande.  

Dessa tre arrangemang är enbart analytiskt särskiljande. De pågår samtidigt och möjliggör och 
begränsar vad som kan ske i praktiken. Exempelvis är elevers lärande beroende av undervisningen, 
vilken i sin tur kan begränsas genom materiella-ekonomiska arrangemang om inte läraren får 
tillgång till de läromedel hen önskar använda. På samma sätt kan ett beslut av rektor om att lärare 
ska ingå i kollegialt lärande förstås utifrån kulturella-diskursiva arrangemang som formar ledarprak-
tiken i en viss riktning. Talet om vikten av lärares professionella lärande för elevers måluppfyllelse 
kommer från forskning (Fink och Stoll, 2005; Stoll, Bolam, McMahon, Wallace och Thomas, 2006) 
inom vilken professionella lärandegemenskaper lyfts fram liksom vikten av att se läraren som en 
aktiv deltagare i kompetensutveckling (Timperley, 2011). Denna forskning har inverkat på riktlinjer 
för svensk skola (från exempelvis Skolverket, 2018 a, b) om att kompetensutveckling ska ske genom 
att lärares lärande utvecklas kollegialt och det i sin tur påverkar elevers lärande. För att möjliggöra 
att lärare får tid och rum för att mötas kollegialt är materiella-ekonomiska arrangemang avgörande. 

Teorin om praktikarkitekturer påvisar att praktiker ingår i ett sammanhang i en skola (the 
educational complex of practices, Kemmis m.fl., 2014, s. 43ff ). Kemmis med flera urskiljer fem 
distinkta praktiker, vilka är skolledning och administration, lärares professionella lärande, under-
visning, elevers utveckling och lärande samt utvärdering och forskning. Dessa praktiker ses inte som 
isolerade från varandra utan är sammanhängande. De existerar i ömsesidiga beroendeförhållanden, 
där utfallet av en praktik påverkar och påverkas av andra praktiker – så som undervisnings- och 
elevernas lärandepraktiker i klassrummet kan bero av varandra, eller som en viss praktik av profess-
ionellt lärande kan bero av en viss ledarskapspraktik på en skola eller i ett skoldistrikt.  

Bland andra har Kemmis och kollegor (2014) sökt visa att praktiker – såsom ledarskap, professionellt 
lärande, undervisning och elevers lärande– styrs av villkor som möjliggör eller begränsar vissa hand-
lingar på bekostnad av andra. Vill man förändra en praktik räcker det alltså inte att förändra enbart 
i denna (till exempel undervisning) utan man måste också ta hänsyn till övriga praktiker och även 
påverka praktikarkitekturer som existerar och som möjliggör och begränsar praktiken. 

Med utgångspunkt i praktikernas sammanhang menar Kemmis med flera (2014) att ogynnsamma 
(icke stödjande) yttre eller inre förutsättningar i det sociala rummet kan hota de övriga delarna av 
praktikernas sammanhang. Detta kan innebära att en viss förändring av praktiken blir svår att upp-
rätthålla på sikt eller till och med omöjlig att genomföra. Principen för praktikernas sammanhang 
medför å andra sidan att om en av praktikerna, exempelvis professionellt lärande, utvecklas och 
förstärks kan det medföra att även de övriga praktikerna utvecklas och förstärks, då sambandet 
mellan professionellt lärande över tid och ledarskap är en viktig länk även för hur andra praktiker 
utvecklas. Att praktikerna påverkar och påverkas av varandra innebär att en praktik inte kan 
utvecklas isolerat från övriga (se figur 1). Det är till exempel inte möjligt att tänka sig att enbart 
elevers måluppfyllelse kan öka (undervisningspraktiken och praktiken för elevers lärande) om inte 
lärare får adekvat fortbildning inom området (praktiken för lärares professionella lärande), till 
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exempel genom (formen) kollegialt lärande, vilket i sin tur medför att rektor (ledningspraktiken) 
måste avsätta resurser för att denna ska kunna verkställas (materiella-ekonomiska arrangemang). 
Innehållet i det kollegiala lärandet påverkas av forskningspraktiken och de diskurser som formar 
den (kulturella-diskursiva arrangemang).  

 

Figur 1. Hur praktikerna hänger samman, formar och formas av varandra (fritt efter Kemmis med flera, 2014, s. 52). 

I figur 1 visas hur de fem praktikerna relaterar till varandra och hur varje praktik påverkar och 
påverkas av varandra i ett lokalt sammanhang. Vidare framkommer att praktikerna hänger samman 
och existerar beroende av varandra. Teorin om praktikarkitekturer utgår från att utbildning sker 
lokalt och att förändring måste ske i det lokala sammanhang där den utövas. Praktiker som elevers 
lärande och undervisning behöver alltså förutsättningar som är öppna för förändring, omställning 
och utveckling, Förändring kan ske i den lokala skolan om och när analysen av praktikernas villkor 
fördjupas och en förståelse för praktikens sammanhang blir tydlig. 

Genom att koppla kritisk aktionsforskning till teorin om praktikarkitekturer kan man förstå hur 
aktiviteter i form av aktioner som sker i verksamheten/klassrummet kan bidra till att utveckla en 
djupare förståelse för praktiken och de sammanhang i vilken praktiken ingår. En sådan förståelse 
kan ge en riktning mot vad som behöver förändras och på vilket sätt. Aktionsforskning inbegriper 
kollegiala sammanhang vilka genom teorin om praktikarkitekturer villkoras av materiella-
ekonomiska arrangemang. Det innebär att, för att dessa kollegiala sammanhang ska kunna genom-
föras måste resurser i form av tid och plats avsättas för att lärare ska kunna träffas, diskutera och 
reflektera över den information de samlat in i sina klassrum i samband med de aktiviteter som 
genomförts. Emellanåt behöver också nytt innehåll tillföras i form av fortbildning för att utveckla 
det professionella lärandet. Fortbildningspraktiken kan påverkas av forskningspraktiken som i sin 
tur på samma sätt villkoras av både kulturella-diskursiva och sociala – politiska arrangemang. 
Tydliga exempel på detta är när internationella mätningar presenteras. Resultat som visar att svenska 
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elever presterar mindre väl (dåligt) leder (ofta till) politiska beslut om kraftiga satsningar på en viss 
kompetensutveckling av lärare. Exempel på sådana nyligen genomförda satsningar är matematik-
lyftet och läslyftet (Skolverket, 2018a, b). 

Sammantaget kan sägas att om aktionsforskning endast bedrivs som teknisk uteblir kunskaps-
tillskottet och en djupare förståelse för vad som är möjligt att förändra. Genom att koppla samman 
kritisk aktionsforskning med teorin om praktikarkitekturer och praktikernas sammanhang kan 
aktionsforskning få en tydligare teoretisk inramning och göra anspråk på en praktiknära forskning. 
Teorin används då som ett analytiskt verktyg för att förstå hur praktiker såsom professionellt lärande 
och undervisning påverkar och påverkas av varandra i aktiviteternas tidsrum (Schatzki, 2010) och 
över (historisk) tid.  

DISKUSSION  
Som framgår av framväxten av och definitioner om praktiknära forskning som översiktligt skissats 
ovan avses en forskning som sker i nära samverkan med verksamheten och de lärare/skolledare som 
arbetar där. Likaså poängteras att det är frågor ur praktiken som ska studeras och att forskningen 
ska gynna praktiken och då framför allt utveckling av metoder och arbetssätt som kan bidra till ökad 
måluppfyllelse hos eleverna. Granskar man formuleringarna i till exempel Skolforskningsinstitutets 
definition eller Skolverkets kompetensutvecklingssatsningar finns en riktning mot utveckling av 
metoder för att utveckla undervisningen. Detta kan innebära att det är metoder som fokuseras och 
inte förståelsen av praktiken och dess sammanhang. Ledet att öka lärares förståelse saknas vilket 
riskerar en inriktning mot aktiviteter i stället för lärande i meningen att förändra tänkandet och 
därmed handlandet. Katz och Dack (2017) framhåller att kopplingen mellan fortbildning och 
lärarnas praktik är svag, verkligt lärande saknas (s. 18). De menar att tre faktorer stimulerar lärandet; 
ett fokus för lärandet, ett gemensamt undersökande arbetssätt som utmanar tänkande och praktik 
och ett pedagogiskt ledarskap som möjliggör lärandet (s. 19). I många av de ansatser som nämts 
ovan (aktionsforskning, learning study, designforskning, formativ undervisning, kollegialt lärande 
etc) som ofta används i samverkan kring praktiknära forskning ingår processer som är iterativa och 
som kopplas till att lärare möts för att diskutera vad som sker när nya metoder eller arbetssätt prövas 
i undervisningen. I dessa kollegiala sammanhang är det av vikt att också koppla till teoretiska 
begrepp för att nå ett kunnande och en fördjupad förståelse av vad som sker i undervisningen. Bland 
andra visar Thorstens (2015) på att så också sker i den mening att teoretiska begrepp och analys blir 
integrerade i samtalet om hur den egna undervisningen ska utvecklas. 

Aktionsforskning per definition eftersträvar en närhet till praktiken och dess utövare, både vad gäller 
forskningsfrågor och möjlighet till nyttjande av resultaten. Dock, finns en risk att den landar i en 
teknisk aktionsforskning där metoden har företräde. Kritisk aktionsforskning kopplad till teorin om 
praktikarkitekturer kan däremot vara en väg som öppnar upp för en ökad förståelse av vad som sker 
i praktiken och hur den möjliggörs och begränsas av dess praktikarkitekturer. Analyser med hjälp 
av teorin kan då ge fördjupad förståelse och lärande och därmed förändrade handlingar och bidra 
till en hållbar utveckling av praktiken.  

SLUTSATSER 
För att metoden inte ska ta överhanden i utveckling av praktiknära forskning ger kritisk aktions-
forskning som kopplas till en teoretisk förankring, i likhet med andra ansatser (exempelvis learning 
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study, formativ undervisning), ytterligare en möjlighet till kunskap om vad som sker i praktiken, 
hur den kan förstås och hur man kan skapa möjligheter att förändra den. Carr och Kemmis varnade 
redan 2005 för risken att falla i fällan av att aktionsforskning reduceras till en enkel forskningsmetod 
för lärare (Carr och Kemmis, 2005, s. 351), något som trots denna varning är vanligt. Teorin om 
praktikarkitekturer kan motverka detta. Den ställer frågan Vad händer här? i centrum vilket pekar 
mot att det är praktiken som ska studeras och inte individen. Genom teorin ökar förståelsen för vad 
som sker på den plats där utbildningen genomförs. Det är den kunskapen som behöver ökas för att 
utbildningen ska kunna förändras i gynnsam riktning. Därigenom är det lärarna själva som 
fördjupar sin förståelse och kan ändra förutsättningarna för elevernas lärande, vilket bör eftersträvas 
i praktiknära forskning. 

1 En annan med säte i Linköping benämndes Forskarskola i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (FontD). 
2 Vid Göteborgs universitet finns ett flertal avhandlingar publicerade som använder teorin om praktikarkitekturer. Det finns 
dock inte utrymme här att närmare gå in på dessa (se Tyrén, 2013; Langelotz, 2014; Nehez, 2015; Gyllander Torkildsen, 2016 
samt Forssten Seiser, 2017 från Karlstads universitet) . 
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Pedagogisk rytm: Ett begrepp om och 
för lärares arbete 

Sören Högberg 

ABSTRA CT  

In addition to presenting the concept of pedagogical rhythm, the article has a dual purpose. In the 
theoretically informed text, arguments are made partly to claim that the concept of pedagogical 
rhythm can help us to better understand the prerequisites for teachers’ work and partly to claim that 
the concept can open up opportunities for a more nuanced criticism of teachers’ work based on the 
terms of the profession. The discussion is conducted in a pragmatic Dewey tradition, in which the 
concept of pedagogical rhythm is understood as a consequence of the interaction that takes place in 
educational settings. The conclusion drawn is that the concept of pedagogical rhythm, if put into use 
as an analytical tool, can strengthen the ability of teachers and ultimately the teaching profession to 
take professional responsibility. 

 

Keywords: Pedagogical rhythm, General didactics, Teachers’ judgement, Reflection, Professional 
responsibility 
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INLEDNING 
I denna artikel avser jag att presentera begreppet pedagogisk rytm och argumentera för att det kan 
hjälpa oss att både förstå och analysera de intentioner som lärares arbete rymmer. Dessutom 
kommer jag i denna diskuterande text att lyfta fram att den analys som görs möjlig i sin tur kan bilda 
underlag för att kritiskt reflektera över undervisningens övergripande ambitioner. Jag menar att 
detta dubbla syfte att dels med begreppets hjälp kunna skapa förståelse och närma sig lärares arbete 
med respekt, dels att utifrån en förståelse av läraryrkets komplexitet möjliggöra en kritik, är av 
central betydelse för att ett fruktbart möte mellan forskning och praktik ska kunna uppstå. 
Utbildningsfilosofiskt vilar argumentationen i en pragmatisk deweytradition där forskningens 
ambition framförallt utgörs av en strävan efter att skapa kunskap för utbildning (Biesta & Burbules, 
2003) snarare än att forskningen stannar vid en avgränsning att skapa kunskap om utbildning, i detta 
fall lärares arbete. Det rör sig om en hållning som tangerar en utbildningspolitisk diskurs och frågor 
om forskningens ansvar, där förvisso också ambitionen för utbildning visar sig i olika skepnader. 
Det bör därför klargöras att ambitionen inte är att med begreppets hjälp söka evidens för vad som i 
pedagogiska situationer utgör den bästa pedagogiska rytmen i bestämd form. Istället är den ambition 
som här eftersträvas, att med stöd av begreppet pedagogisk rytm, möjliggöra ett samtal om de 
intentioner som kontinuerligt växer fram i undervisningssituationer – kontextbundna intentioner 
vilka både lärare och elever har att förhålla sig till. Samt att detta samtal ska utgå från en respektfull 
förståelse för hur pedagogisk verksamhet i olika kontextuella sammanhang utvecklas över tid. 

Med intention avses i detta sammanhang en vidare förståelse utöver den intention lärare har inför 
upptakten av en undervisningssituation. Den intention eller rättare sagt de intentioner som 
utmärker undervisning avser här alla de intentioner som är följden av att lärare och elever samspelar 
omkring olika undervisningsobjekt. Vad som utgör undervisningens intention i ett ögonblick eller 
undervisningens intentioner över tid ska med andra ord förstås som en konsekvens av den process 
som kontinuerligt pågår lärare och elever emellan. Undervisningens intentioner svarar på så sätt 
mot Deweys (1916/2009) moralfilosofi och den moral, eller vad i Sverige skulle kunna benämnas 
som en mer eller mindre gemensam värdegrund, som tar form i ett avgränsat kontextuellt samman-
hang. Det rör sig om värden som växer fram i samklang med både undervisningens innehåll och de 
mänskliga relationer som omger och utmärker undervisningsprocessen (se Hansen, 1992). Vad 
verksamhetens intentioner i förhållande till undervisningens innehåll och involverade människors 
relationer blir i detta samspel är av avgörande betydelse för vilken mening elever erbjuds att utveckla 
(jfr Englund, 1997). 

Begreppet rytm har hämtats från Lefebvre (2013). Med detta begrepp beskriver han filosofiskt, 
utifrån en marxistisk utgångspunkt, människors privata och gemensamma aktiviteter som bestående 
av en variation av skilda kvaliteter och värden, vilket i detta sammanhang ska förstås som en 
variation av intentioner i pedagogisk verksamhet. Han argumenterar för att olikheter i människors 
agerande på olika platser och vid olika tidpunkter kan beskrivas i termer av rytm, som således består 
av skilda intentioner, vilka regelbundet återkommer och därigenom svarar mot just en variation av 
kvaliteter och värden. Genom att sedan ställa olika förståelser av skilda rytmers innebörder i 
förhållande till varandra utvecklar Lefebvre (2013) en kritisk samhällsanalys och argumenterar för 
att människor i verksamhet och samvaro bör ges möjlighet att omväxlande, i relation till naturliga 
biologiska behov, erfara en variation av olika kvalitativa värden vid olika platser och tidpunkter. Det 
sätt vi organiserar våra liv får således betydelse för den variation av skilda kvalitativa värden vi har 
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möjlighet att erfara, via olika verksamheters skilda intentioner. Den rytm som en enligt Lefebvre 
(ibid) tar form över tid kommer sedan för olika människor att i olika hög grad svara mot vad som 
för dem kan upplevas som en tilltalande och harmonisk rytm. 

Varför ska vi då tala om undervisning och lärares arbete i termer av en pedagogisk rytm, och hur kan 
vi göra det? Utgångspunkten för det arbete som lett fram till detta begrepp har varit en frustration 
över de svårigheter som funnits och finns att tala om lärares arbete på ett nyanserat sätt (Högberg, 
2015). Avsaknaden av ett utvecklat metaspråk om lärares arbete leder inte bara till svårigheter för 
lärare att samlas kring ett yrkesspråk (Colnerud & Granström, 2015) utan också till svårigheter för 
lärarkåren att erhålla omvärldens förståelse för den komplexitet som lärare står inför i undervis-
ningssituationer. Det rör sig om omständigheter som i sig också öppnat för ett utbildningspolitiskt 
tryck på svensk lärarkår influerat av New public management (Englund & Solbrekke, 2011). Ett tryck 
som i linje med denna artikels utgångspunkt alltmer diskuteras i termer av att senare tids utbild-
ningspolitik i Sverige haft och har en kontraproduktiv verkan (se exempelvis Englund, 2012; 
Wahlström, 2009). Mot denna bakgrund är det angeläget att begrepp och analysverktyg för 
komplexa förhållanden utvecklas – som snarare nyanserar, vidgar, berikar och komplicerar än 
förenklar vår förståelse av lärares arbete. Genom att ta utgångspunkt i den tankefigur om rytm som 
Lefebvre (2013) utvecklat på makronivå avser jag med andra ord att i artikeln förflytta hans 
filosofiska tankegångar till pedagogisk verksamhet på mikronivå – genom att med stöd av begreppet 
rytm tala om en pedagogisk rytm i kontextuella undervisningssituationer. 

Utöver denna inledningstext består artikeln av ytterligare fyra avsnitt, en inledande presentation av 
begreppet pedagogisk rytm, därefter en argumenterande diskussion för begreppets giltighet, både 
för att erhålla förståelse för, och att möjliggöra kritik av lärares arbete. Därefter i ett tredje avsnitt 
lyfts möjligheter att använda begreppet som analytiskt redskap i reflekterande samtal och slutligen 
förs en avslutande sammanfattande diskussion om två centrala aspekter av lärares arbete som 
begreppet pedagogisk rytm kan bidra till att lyfta fram.  

BEGREPPET PEDAGOGISK RYTM – BAKGRUND OCH 
DEFINITION  
Begreppet rytm signalerar att något återkommer med en viss regelbundenhet. Det betyder att detta 
”något” under vissa perioder också är frånvarande och att något annat i dessa stunder tar vid. Rytm 
är ett uttryck för en variation med ett mönster. För att urskilja och förstå en rytm krävs därför en 
temporal överblick. Rytmen kan således aldrig fångas i ett avgränsat ögonblick (Lefebvre & Régulier, 
1986/2013). I variationen accentueras något, för att senare växla till något annat och att de företeelser 
som tidigare accentuerats återkommer för att över tid bilda en rytm, när ett igenkännbart mönster 
kan urskiljas.  

Lärares arbete tillsammans med elever utgörs av processer som pågår under mer eller mindre långa 
tidsspann med fokus på en mängd olika varierande undervisningsinnehåll. Hur intentioner i 
förhållande till dessa innehåll kommer till uttryck i avgränsade undervisningssituationer står i 
relation till tidigare pedagogiska situationer också via en mängd olika sammanlänkade processer. 
Innehållsdiskussioner influeras av elevers och lärares tidigare uttryckta förhållningssätt och bildar 
referensramar för vad som sägs och kan sägas. Varje grupp elever utvecklar tillsammans med sin 
lärare både egna och unikt gemensamma undervisningsrelationer (jfr Frelin, 2012) som bildar 
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villkor för de skilda intentioner som växer fram och tillåts växa fram. För att förstå de mönster som 
utkristalliseras i undervisningen sätter begreppet rytm med dess temporala accentuerande innebörd 
fokus på att en mångfald av intentioner kan variera och återkomma på olika sätt. Lärares arbete och 
undervisning tillsammans med en elevgrupp kan mot denna bakgrund beskrivas i termer av en över 
tid utvecklad pedagogisk rytm. 

Att tala om lärares arbete i termer av pedagogisk rytm innebär dessutom att ta utgångspunkt i att 
kvaliteter i pedagogiska processer består av en mängd horisontellt åtskilda kvaliteter (jfr Lefebvre, 
2013) som inte kan rangordnas. Följaktligen ifrågasätts en hierarkisk vertikal begreppsförståelse av 
kvalitet som tillräcklig för att förstå vad som utmärker ett gott arbete i undervisningssituationer. 
Denna vertikala förståelse av kvalitet åskådliggör Bergh (2010) som alltmer dominerande i svensk 
skola och finner därmed att vi i ökad utsträckning värderar kvalitet i, märk väl, kvantitativa termer. 
Det rör sig om en utbildningspolitisk utveckling i sättet att betrakta skola och undervisning som 
riskerar att osynliggöra många olika kvaliteter, till förmån för ett avgränsat fokus på måluppfyllelse 
och godkända betyg.  

Begreppet pedagogisk rytm har tagits fram som en motvikt till denna utbildningspolitiska 
förändring (se Högberg, 2015) för att synliggöra vad Lefebvre (2013) tydliggör – att skilda, i 
bemärkelsen horisontella, kvaliteter berikar våra liv, så också skolans undervisning. Detta, eftersom 
skilda kvaliteter svarar mot parallellt existerande kontrasterande värden, vilka inte står i hierarkiska 
förhållanden till varandra. Att ett undervisningsinnehåll i undervisningssituationen kan bearbetas 
utifrån skilda intentioner eller annorlunda uttryckt att skilda värden didaktiskt kan tillerkännas ett 
och – därmed endast till synes - samma undervisningsinnehåll har inte minst den sociopolitiska 
forskningstraditionen visat, bland annat med stöd av begreppet selektiva traditioner (Englund, 
2004). Således kan vi med begreppet pedagogisk rytm efterfråga hur intentioner varierar, i 
bemärkelsen vilka varierande slag av meningserbjudanden (se Englund, 1997) som växer fram över 
tid. Denna variation kan sökas både inom ramen för avgränsade skolämnens undervisningsinnehåll 
och som meningserbjudanden vilka uppstår i mer generell mening. Pedagogisk rytm sätter fokus på 
variationen i de riktningar vartåt undervisningen strävar istället för att efterfråga och skapa kunskap 
om hur en variation av skilda undervisningsinnehåll växer fram och exempelvis hinns med.  

Etymologiskt visar Benviniste (1995) att begreppet rytm härrör från grekiskans rhythmos med 
betydelsen flöde, och än tidigare från betydelsen form. Rytmen får ur denna betydelse en icke-
bestämbar form, en kontingent innebörd som är möjlig att värdera utifrån vad som varit men vars 
framtida form vi aldrig helt kan förutse. Det rör sig om en förståelse av rytm som motsvarar 
pragmatismens och Deweys (1916/2009) avståndstagande från moralförståelse som något avskilt 
och fritt stående. Vad som är rätt eller gott i undervisningssituationer kan med stöd av begreppet 
pedagogisk rytm med andra ord inte erhålla några svar. Däremot skapar begreppet ett fokus på vad 
som i undervisningssituationer tar form som önskvärt, vad som i undervisningssituationer växer 
fram som ett mönster av meningserbjudanden för elever.  

Vad som utgör det pedagogiska i rytmen ska således förstås som de intentioner som kontinuerligt tar 
form som kontextuellt eftersträvansvärt i interaktion lärare och elever emellan och över tid bildar en 
rytm. Begreppet intention svarar mot en gemensam, i kommunikation, framväxt eftersträvansvärd 
mening av undervisningens innehåll. Att undervisningssituationer bärs upp av intentioner är något 
av en truism. Däremot att intentioner förändras i situerade kontexter framstår mer sällan som en 
utgångspunkt varken för förståelse eller värdering av lärares arbete. Ett kanske alltför vanligt 
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angreppssätt både inom forsknings- och utvärderingssammanhang är att utgå från ett specifikt 
perspektiv eller en målbild för att därigenom synliggöra och värdera pedagogisk verksamhet utifrån 
på förhand givna utgångspunkter. De svar som möjliggörs utifrån ett sådant metodologiskt upplägg 
tenderar att styra i riktning mot ett bristtänkande. Med begreppet pedagogisk rytm eftersträvas 
istället ett synliggörande av hur en mångfald av intentioner kan återkomma omvartannat, vars 
sammantagna värde inkluderar ett erkännande av att även till synes motstridiga intentioner både 
kan äga ett värde var för sig och framförallt tillsammans tack vare dess olikheter i horisontell mening. 
Den eftersträvansvärda intentionens värde står i stunden utifrån detta synsätt alltid i relation till de 
kontextuella förhållanden som råder i specifika undervisningssituationer.  

För att lärares arbete ska kunna förstås och värderas utifrån undervisningens villkor behöver den 
pedagogiska verksamhetens intentioner därför också betraktas i ljuset av hur både didaktiskt och 
etiskt dominerade intentioner samverkar och påverkar varandra. En intention har en didaktisk 
karaktär såtillvida att den manar till en viss förståelse av, och förhållningssätt till ett innehåll. 
Samtidigt kan intentioner i undervisningen ses som etiska till sin karaktär. Undervisningens innehåll 
är alltjämt aktualiserat, men de intentioner som avgör hur det bör hanteras i stunden kan i samma 
stund finna sin drivkraft i situerade uppmaningar om hur klassrummets aktörer ska förhålla sig till 
varandra. Lärares ansvar för den moraliska dimension av både didaktisk och etisk karaktär som är 
närvarande i undervisningen låter sig med andra ord inte förstås eller värderas med mindre än att 
hänsyn tas till interaktionen lärare och elever emellan vari pedagogisk verksamhet växer fram. 
Analytiskt kan dock skillnader mellan didaktiska och etiska intentioner utgöra en gränsdragning för 
att möjliggöra en förståelse för hur intentioner växlar i undervisningssituationer.  Definitionen av 
pedagogisk rytm har mot denna bakgrund formulerats av Högberg (2015, s. 97) som ”de växlingar 
av skilda och återkommande intentioner, av både didaktisk och etisk karaktär, som skapas i inter-
aktion mellan lärare och elever i pedagogisk verksamhet över tid”.  

BEGREPPETS GILTIGHET FÖR BÅDE FÖRSTÅELSE 
OCH KRITIK AV LÄRARES ARBETE 
Lefebvre (2013) beskriver vår tillvaro som fylld av en variation av skilda och ibland även motstridiga 
kvaliteter, vilket för honom ger skäl till att beskriva och förstå våra liv med hjälp av begreppet rytm. 
På motsvarande sätt menar jag, som ovan uttryckts, att lärares arbete kan beskrivas och förstås som 
en pedagogisk rytm. Påståendet att kvalitet i undervisningen kan förstås utifrån en mängd skilda 
perspektiv ter sig inte särskilt kontroversiellt, men likväl när exempelvis Fenstermacher och Soltis 
(1998) tydliggör hur skilda kvaliteter visar sig i lärares olika sätt att ta sig an och förhålla sig till 
arbetet, så menar de att skilda kategorier av förhållningssätt är inkompatibla i förhållande till 
varandra (ibid, s. 5) och uppmanar lärare att utveckla en egen ståndpunkt. Menar jag då att 
Fenstermacher och Soltis ger lärare en kontraproduktiv eller rentav felaktig uppmaning? Ja, på ett 
sätt, men samtidig nej, inte alls. Vad som krävs är en förståelse för lärares arbete både på ett nära-
liggande kontextuellt plan och samtidigt på ett mer distanserat övergripande plan för att ge 
lärararbetet rättvisa. Jag ser detta som möjligt med stöd av en nyansering mellan vad jag här 
beskriver som kontextbundna intentioner i undervisningssituationer och undervisningens 
övergripande ambitioner för förståelse av lärares arbete. Denna nyansering menar jag görs möjlig 
med stöd av begreppet pedagogisk rytm, vilket därmed också leder till en mer utvecklad innebörd 
av uppmaningen till lärare att utveckla en egen ståndpunkt. Jag återkommer till detta i artikelns 
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avslutande diskussion. Nedan följer först en diskussion om begreppets giltighet för förståelse av 
lärares arbete där undervisningens intentioner sätts i fokus och därefter följer en diskussion om 
begreppets giltighet för att möjliggöra kritik av lärares arbete i termer av övergripande ambitioner. 

Stöd för förståelse för undervisningens kontextbundna 
intentioner 
De intentioner som finns närvarande i undervisningssituationer är en konsekvens av lärares och 
elevers gemensamma agerande, där lärare inför varje undervisningssituation avkrävs ett initiativ. 
Lärare måste ta ansvar för anordnandet av någon form av aktivitet i förhållande till ett 
undervisningsinnehåll – det är en grundförutsättning för lärares arbete. Dessutom menar Hansen 
(1995) att lärare måste agera övertygande, som om de bars upp av ett kall inför den uppgift de 
introducerar till eleverna. Undervisningsinnehållet måste äga mening! Det kan exempelvis utgöras 
av ett problem som det är angeläget att veta mer om eller ett syfte som klarlägger vad elever förväntas 
lära sig och varför. Huruvida lärare ser sitt agerande som ett kall, eller inte, är ovidkommande 
eftersom lärare måste agera som om de har en övertygelse om att undervisningsinnehållet i något 
avseende är viktigt (ibid). För att en undervisningssituation ska uppfattas som en undervisnings-
situation måste med andra ord någon form av intention i förhållande till ett undervisningsinnehåll 
finnas närvarande.   

När så elever kommer till ett klassrum, fyllda av upplevelser från exempelvis en gemensam rast, 
förväntas de respondera positivt på den eller de intentioner som de möter i en ny påbörjad under-
visningssituation. I denna förväntan ingår att de under en bestämd tid, fram till dess det blir rast 
igen, ska agera i enlighet de intentioner som lärare iscensätter. Denna typ av skilda ageranden 
beskriver Lefebvre (2013) som linjär rytm1 – en rytm som är konstruerad av människan och fram-
vuxen i en social praktik, där lönearbete utgör det stora exemplet på hur vi i samhället inrättat linjära 
tidsrytmer. Linjära rytmer i skolan som social praktik – i detta fall lektion-rast-lektion-rast och så 
vidare – har ett tydligt innehåll under en tidsbestämd period vilket åtföljs av ett avbrott för att 
återigen följas av en tydlig början med ett tydligt slut vid ett bestämt klockslag. Rytmen beskrivs som 
monoton och pålagd i syfte att åstadkomma något, där rasten som en del i denna linjära rytm inte 
tillerkänns något värde i förhållande till vad som ska åstadkommas.  

I kontrast till linjär rytm sätter Lefebvre (2013) cyklisk rytm – en rytm som beskrivs som organisk 
eller naturligt biologisk. Det rör sig då om livsrytmer som svarar mot den natur som omger oss. Den 
cykliska rytmen byggs upp av horisontella kvalitativa skillnader i vårt agerande som alla har ett värde 
och svarar mot olika naturliga behov. Dygnsrytmen ger oss vakenhet och sömn, vilket i förläng-
ningen skapar ageranden som uttrycker värdefulla skillnader i termer av exempelvis aktivitet och 
vila, energianvändning och energiintag, frigörelse och närhet, utmaning och trygghet, nyfikenhet 
och tillfredsställelse i en närmast evig återupprepning. Cykliska rytmer styrs inte av bestämda 
klockslag även om vi idag utvecklat en allt mer omfattande kunskap om att biologiska klockor i våra 
celler är mer styrande än vad vi tidigare kanske förstått2. Inte heller kan vi vänta oss att olika 
individers cykliska rytmer vid bestämda klockslag svarar mot varandra.  

Därför när en elev träder in i klassrummet kan vi endast tänka oss att eleven i den bästa av världar 
kommer att uppleva att den pålagda linjära rytmen, det vill säga att den aktivitet läraren initierar, 
harmoniserar med den cykliska rytm eleven befinner sig i. Om så ändå sker, benämner Lefebvre 
(2013) mötet mellan linjär och cyklisk rytm som en harmonisk rytm – då med avseende på den 
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enskilde individen. Den harmoniska rytmen kan på så sätt beskrivas som en känsla av att vara på 
rätt plats vid rätt tid – en känsla av att vara i ett sammanhang med möjlighet att ägna sig åt en i 
stunden meningsfull aktivitet.  

Om dessutom alla elever samtidigt skulle äga denna upplevelse av harmonisk rytm, vilket i realiteten 
ändå måste betraktas som ett undantag, skulle undervisningssituationen kunna påbörjas i en känsla 
av lika rytm (Lefebvre, 2013). Mer realistiskt är ändå att tänka sig att när elever träder in i 
klassrummet kommer lärare att möta ett antal elever vars cykliska rytmer inte svarar an mot de 
intentioner som åtminstone inledningsvis iscensätts av läraren. Lefebvre (ibid) menar att när så sker, 
det vill säga när olika rytmer stör varandra uppstår en eller flera rubbade rytmer som riskerar att leda 
till avbrott och kris.  

Vad som tydliggörs av detta resonemang är att oavsett med vilka intentioner en lärare påbörjar en 
undervisningssituation kan det finnas anledning att tänka om! Det rör sig om en i det närmaste 
dilemmaliknande situation. Om lärare inte äger denna insikt och väntar sig att alla elever ska komma 
till en undervisningssituation inställda på att ägna sig åt det som läraren planerat för lektionen 
kommer sannolikt besvikelse att uppstå. Tvärtom kan vi tänka oss att om läraren lyssnar in eleverna 
och försöker knyta an till vad de är uppfyllda av i inledningen av en lektion, förefaller det rimligt att 
anta att mängden rubbade rytmer ändå kan minimeras. Den kvalitet som en sådan anpassning till 
elevernas cykliska rytmer innehåller, utgörs av en för den inledande undervisningssituationen 
förändrad intention som också kan komma att påverka undervisningens innehållsliga menings-
erbjudande. 

Dessutom när vi betraktar lärares arbete och undervisningssituationer i stort så är inledningen av en 
lektion bara en mindre del av en över tid långvarig process som återkommande och kontinuerligt 
ger skäl till ny och mer meningsfull riktning i varje pågående respektive ny undervisningssituation. 
I förhållande till elevers responser till innehåll och till varandra, som kan förstås i termer av 
harmoniska, lika eller rubbade rytmer, ter det sig rimligt och kanske till och med nödvändigt att 
lärare förmår att uppmärksamma dessa.  

Ett tecken på att rubbade rytmer erfars i undervisningssituationer kan vara de impulser till 
förändring som uppstår, både hos elever som hos läraren själv. Dewey (1922/2005) menar förvisso 
att vi inte fullt ut kan förklara varför impulser till att agera på ett förändrat sätt uppstår, men säger 
att när impulser till förändrat agerande uppstår, när exempelvis en elev eller en lärare får en idé om 
hur en undervisningssituation skulle kunna förändras, är det ytterst viktigt att ta vara på den idé som 
impulsen innehåller. Att ta vara på en idé till förändring av en undervisningssituation ska i detta 
sammanhang förstås som ett övervägande om huruvida undervisningens intention ska förändras 
eller inte. Det professionella omdöme från lärarens sida som avgör om så ska ske eller inte (Högberg, 
2015) står för det första i direkt förhållande till lärares lyhördhet (Frelin, 2012) med förmåga till 
uppmärksamhet av de näst intill oändliga mängder rubbade rytmer som kan uppstå i undervisning 
och för det andra i förhållande till lärares didaktiska kompetens (Englund, 1992) med förmåga att 
värdera vilka konsekvenser en förändring av undervisningen i enlighet med impulsen skulle få 
(Dewey, 1922/2005).  

Således, när intentioner förändras i undervisningssituationer är det rimligt att anta att det rör sig om 
en kvalitetsskillnad som förflyttar undervisningens värde från en kvalitet till ett annat av situationen 
påkallat värde. Den didaktiska intention som utmärker lärares agerande vid ett avgränsat tillfälle kan 
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mot bakgrund av den interaktion som uppstår tillsammans med eleverna föranleda ett förändrat 
didaktiskt val i annan riktning – det vill säga där en annan intention framträder. Intentionsväxlingen 
kan också föranledas av att en etisk problematik uppstår eller att ett önskvärt etiskt värde träder fram 
som en möjlighet i den pedagogiska situationen. Eftersom elever på skilda sätt responderar på de 
intentioner som finns närvarande i undervisningssituationer kan intentionsväxlingar heller inte bara 
tillskrivas lärare – intentioner förändras som en konsekvens av elevers sätt att förhålla sig till verk-
samhetens alla undervisningsinnehåll.  Elevers responser utgör på så sätt en avgörande faktor för 
vad som blir möjligt, vad som ter sig relevant och vad som framstår som meningsfullt (jfr Dewey, 
1916/2009). Lärares ansvar att balansera undervisningens innehåll och utformning för att, om 
möjligt i stunden för så många elever som möjligt, kontinuerligt skapa och bibehålla en meningsfull 
verksamhet ger skäl till att förstå lärares arbete som fyllt av återkommande intentionella växlingar. 
Lärararbetets kvalitet avgörs ur detta hänseende inte av lärares förmåga att hålla fast vid en på 
förhand bestämd intention utan istället en förmåga att i stunden ta ansvar för att intentionsväxlingar 
verkligen sker när alltför många rubbade rytmer uppstår. 

Med en cyklisk rytmförståelse, där olika intentioner förstås som skilda kvaliteter vilka berikar 
varandra kan vi således förstå intentionsväxlingar som ett uttryck för lärares lyhördhet, lärares 
professionella omdöme och en god önskvärd pedagogisk verksamhet. Däremot med en linjär 
rytmförståelse kommer istället växlingar i intentioner att uppfattas som avsteg från en pedagogisk 
hållning, vilket riskerar att skapa oförtjänt kritik av lärares sätt att leda pedagogisk verksamhet. Att 
tala om lärares arbete i termer av pedagogisk rytm kan med den cykliska rytmförståelse som inryms 
i begreppet stödja det rimliga och kvalitativt goda att i pedagogisk verksamhet kontinuerligt och 
återkommande växla mellan skilda och återkommande intentioner av både didaktisk och etisk 
karaktär. Med stöd av begreppet pedagogisk rytm bör med andra ord en mer nyanserad förståelse 
för att undervisningens intentioner växlar kunna erhållas – en förståelse som med bredare pensel-
drag handlar om förståelse för läraryrkets villkor. 

Möjligheter till kritik av undervisningens övergripande 
ambitioner 
Samtidigt som begreppet pedagogisk rytm ger stöd till förståelse för lärararbetets villkor öppnas 
också nyanserade möjligheter att identifiera kritik av lärares arbete. Det finns givetvis en risk att 
intentionsväxlingar i pedagogisk verksamhet legitimeras på sätt som framstår som både kontra-
produktivt och icke-önskvärt. Mot bakgrund av att antalet rubbade rytmer kan förstås som näst intill 
oändliga, kan följaktligen även ett näst intill oändligt antal skäl urskiljas till varför pedagogisk 
verksamhet bedrivs såsom den gör. Risken att all verksamhet oavsett utformning i någon mening 
bedöms som god, det vill säga att det sker en relativisering av vad som utmärker kvalitet, sätter ljuset 
på att lärare har ett moraliskt ansvar att över tid avgöra vilka rubbade rytmer som också vid 
upprepande tillfällen måste accepteras till förmån för mer övergripande ambitioner. Om kvalitativa 
skillnader enbart skulle förstås i horisontell mening skulle också växlingar av intentioner i undervis-
ningssituationer, bara för att sådana sker, kunna uppfattas som tecken på kvalitet. Det moraliska 
ansvar som åligger lärare kräver därför också ett omdöme att samtidigt avgöra kvaliteters värde i 
vertikal mening.  

Ur det komplexa förhållandet att ett flertal rubbade rytmer utgör något av ett normaltillstånd för 
lärare i deras arbete, växer en paradoxal omständighet fram. Ju större förmåga lärare utvecklar att 
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uppmärksamma rubbade rytmer i pedagogiska situationer desto fler alternativa hänsyn uppdagas 
att beakta. En ökad lyhördhet hos lärare gör därför inte arbetet självklart lättare, snarare mer 
komplext och svårare. Att på förhand veta vad som kan vara lämpligt agerande från lärares sida 
framstår med ökad erfarenhet som en alltmer osäker kunskap. Den osäkerhet som infinner sig i 
pedagogiska situationer kräver istället ett moraliskt ansvarstagande, där förvisso stöd kan sökas i 
vanor och traditioner men också i en rik repertoar som äger sin mening i förhållande till 
professionellt utvecklade övergripande och önskvärda ambitioner.  

Således – av ett konstaterande att det i undervisningssituationer i det närmaste alltid finns skäl till 
att förändra både undervisningens innehåll och utformning följer det rimliga att lärare också tar 
ansvar för att brott och intentionsväxlingar i pågående undervisningsprocesser sker på omdömes-
gilla grunder. Vi kan här tänka oss två skilda huvudsakliga scenarier. För det första kan lärare göra 
bedömningen att interaktionen med elever förändrar undervisningen i riktning mot intentioner som 
avviker allt för mycket från de övergripande ambitioner som enligt lärare ger mening åt yrkesutöv-
ningen (jfr Henriksson Persson, 2018; Morén, 2017; Persson, 2017), det vill säga att undervisningen 
utvecklas till vad som uppfattas som ett icke önskvärt meningserbjudande. För det andra kan 
interaktionen med elever utifrån lärares bedömning uppdaga andra i situationen mer väsentliga 
aspekter som ger skäl till att förändra lektionens intention, där återigen skälen till detta kan hämtas 
ur mer övergripande ambitioner (Högberg 2017). I det första fallet ter det sig rimligt att lärarens 
omdöme landar i ställningstagandet att försöka växla tillbaka till lektionens ursprungliga intention 
medan det i det andra fallet ter sig rimligt att läraren bedömer att den växling av intention som är 
under uppsegling också är värd att bejaka och behålla.  

Hansen (1995) ger oss ett antal exempel på hur olika övergripande ambitioner kommer till uttryck 
när undervisning analyserats över tid. Lärares strävan kan utmärkas av att elever förväntas överta 
vad som uppfattas som en etablerad innehållslig förståelse av ett ämnesinnehåll kontra att den 
övergripande ambitionen utmärks av att elever förväntas utveckla egna idéer i förhållande till under-
visningens innehåll. Den övergripande ambitionen kan också vara att bringa ordning i ett 
innehållsligt kaos alternativt att lärare drivs av att stödja elever att självständigt förhålla sig till ett 
innehållsligt kaos. Vidare kan den övergripande ambitionen vara att elever ska kunna framställa 
undervisningens innehåll så sakligt som möjligt eller att elever ska utveckla förmåga att lyfta fram 
innehållslig kunskap i förhållande till ett ändamål. Övergripande ambition kan vara att presentera 
en sammanhängande världsbild alternativt en mångfald av världsbilder eller att elever förväntas 
utveckla förmågor och förhållningssätt för självständigt agerande kontra gemensamma sätt att 
närma sig, bemöta och klara av problemsituationer.  

Utmärkande för lärares övergripande ambitioner, vilka också kan vara knutna till skolors lokala 
policydokument, kan med andra ord förstås som det syfte som olika intentioner sammantaget tjänar 
i undervisningssituationer. Inom ramen för svensk läroplansteoretisk forskning har detta beskrivits 
i termer av utbildningskonceptioner och didaktiska typologier, vilka representerar koherenta men 
skilda förhållningssätt och tolkningsramar för utbildning i stort respektive den plats, roll och 
funktion olika ämnen har i skolans undervisning (Englund, 1986/2005).  

Möjligheten till vad jag vill hävda en mer nyanserad kritik av lärares arbete möjliggörs därför av en 
värdering av det mönster som en pedagogisk rytm uppvisar. Utfallet av en analys av den mångfald 
av intentioner från olika undervisningsmoment som över tid tagit form kan, med stöd av begreppet 
pedagogisk rytm, ge en resultatbild som beskriver hur övergripande ambitioner tar sig uttryck. 
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Mönstret, vilket kontinuerligt vuxit fram över tid, kan på så sätt värderas på ett mer övergripande 
plan. Jag menar att en analysbild av en pedagogisk rytm med skilda och liknande intentioner som 
återkommit och i olika grad accentuerats, utgör en mer rättvisande bild av lärares arbete. Detta, som 
en möjlighet att minska risken för en alltför närsynt granskning, vare sig den sker från politikens 
eller forskningens horisont. Att värdera undervisningens hållning och uttolkning av skolans 
samhällsuppdrag och på vilka sätt skilda undervisningsinnehåll ges plats, roll och funktion kräver 
en förståelse av lärares arbete som sträcker sig bortom avgränsade intentioner hemmahörande i 
enskilda undervisningssituationer. Pedagogisk rytm kan med den cykliska rytmförståelse som 
inryms i begreppet skapa en distans som på ett professionsnära sätt utgör en mer rimlig grund för 
kritik av lärares arbete.  

BEGREPPETS GILTIGHET TILL STÖD FÖR – OCH 
UTVECKLING AV – LÄRARES ARBETE 
Att beskriva undervisningsprocesser över tid i termer av pedagogisk rytm stödjer ett tillåtande för-
hållningssätt till att lärares arbete innehåller intentionsväxlingar i pedagogiska situationer. Ett tecken 
på kvalitet, vilket ovan diskuterats som förekomst av en mångfald av kvaliteter, kan således vara att 
undervisningens intentioner förändras. Utgångspunkten vid värdering av undervisningsprocesser 
är att en intentionsväxling sker och tillåts att ske mot bakgrund av att lärare uppmärksammar ett 
förhållande som legitimerar denna förändring. Märk väl att det kan röra sig om förhållanden som 
för utomstående förblir ouppmärksammade. Lärares uppmärksamhet är i så motto också en följd av 
de gemensamma erfarenheter lärare och elever genomlevt över tid, där tidigare harmoniska, lika 
som rubbade rytmer har betydelse för de ställningstaganden som sker i pågående undervisnings-
situationer. Denna utgångspunkt i tilltro till lärares omdöme skapar också möjligheter att 
problematisera slutsatser framtagna i utvärderingar och forskning som lyfter fram diskrepanser 
mellan vad lärare säger att de vill med sin undervisning och hur den senare genomförs i praktiken.  

Med stöd av begreppet pedagogisk rytm inbegrips en förståelse för lärararbetes villkor som 
möjliggör ett respektfullt avstamp för samtal om hur lärares arbete och undervisning kan utvecklas. 
Begreppet kan tjäna som ett övergripande analysverktyg i både utvärderings- och forskningssam-
manhang. Genom att ställa frågor som riktar uppmärksamheten mot intentioner och 
intentionsväxlingar möjliggörs en analys av vilka värden och meningserbjudanden som 
återkommer, vilka som accentueras oftare än andra och så vidare. Begreppet pedagogisk rytm kan 
öppna upp för vidare och mer nyanserad analys av hur selektiva traditioner i undervisningen (se 
Englund, 2004) kan förstås medelst uppmärksamhet på hur vissa värden och meningserbjudanden 
ges en dominerande plats och andra ett mer undanskymt utrymme över tid. Lärararbetets 
komplexitet bör därmed kunna beskrivas i termer av sammanvävda selektiva traditioner vilka 
kommer till uttryck i vad som här beskrivits som en pedagogisk rytm. 

Begreppets potential som analysverktyg kan också ges en för lärare mer näraliggande vardaglig 
betydelse och användning som självvärderingsverktyg i reflekterande kollegiala samtal. Begreppets 
fokus på intentioner och intentionsväxlingar ger stöd åt att ställa frågor som: Utifrån vilka 
ställningstaganden och med vilka syften inleddes lektionen? På vilka olika sätt responderade 
eleverna initialt inför lektionsarbetet? Vilken respons kom att dominera? Vilken typ av respons tog 
läraren fasta på? Vilka motiv till undervisningen kommunicerades i undervisningssituationen? Vilka 
förhållningssätt till undervisningsinnehållet kom till uttryck? Uppstod utifrån lärares horisont 



T E M A :  P R A K T I KN Ä R A  F OR S K N I N G 
Sören Högberg 

U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  20 1 8 ,  V O L  1 2 ,  N R  1     6 5  

oväntat agerade från elevers sida i förhållande till undervisningens innehåll eller i deras sätt att 
respondera och agera gentemot varandra? Väcktes tankar om att undervisningens arbetsformer, 
arbetssätt behövde förändras? Uppstod någon form av etisk problematik? Väcktes tankar om att 
undervisningens innehåll kräver annan belysning? Tog undervisningssituationen en annan 
vändning? När, varför just då eller varför inte? Vad framstod som viktigt? Förändrades undervis-
ningens riktning? Vid ett, två eller fler tillfällen? Vilka mönster framträder under lektionen och i 
förhållande till andra lektioner? Vad känns igen? och så vidare.  

Centralt för den analys som görs med stöd av en arsenal av denna typ av frågor är att i ett andra 
analyssteg urskilja vilka värden som är förenade med de svar som framkommer. Detta analysarbete 
att förstå intentioners innehåll som värden och kvaliteter som i stunden framträder som viktiga och 
centrala kan säkerligen göras på metodologiskt skilda sätt där stöd i analysarbetet också kan hämtas 
från tidigare pedagogiskt didaktisk forskning som sökt och konstruerat didaktiska typologier (se 
exempelvis Hultin, 2006; Sternudd, 2000; Öhman, 2006; Östman, 1995) respektive från pedagogisk 
etisk forskning (se exempelvis Bartholdsson, 2007; Edling, 2009; Irisdotter, 2006; Jons, 2008; Permer 
& Permer, 2002). Genom att identifiera en mångfald av värden kan mönster urskiljas när det 
kommer till variation och omfång, samt vilka av dessa värden som accentueras oftare än andra, och 
på så sätt frambringa ett analysresultat som utifrån uppkomna kontextuella intentioner ger karaktär 
åt en specifik pedagogisk rytm. 

Kollegiala samtal som sätter fokus på värden, intentioner och intentionsväxlingar i undervisnings-
situationer stimulerar rimligen också samtal om övergripande ambitioner, vilka i relation till de 
styrdokument som omgärdar skolan kan fungera som en eller flera referensramar vid kollegial själv-
värdering. Pedagogisk rytm som ett övergripande analysredskap kan med en sådan användning 
bidra till en utveckling av lärares arbete och en utveckling av undervisningen som växer fram ur 
lärares, och i förlängningen inifrån lärarkårens, professionella omdöme (se Högberg, 2015). 
Pedagogisk rytm som övergripande analysverktyg kan därmed fungera stödjande för lärarkåren att 
utveckla och hävda ett professionellt ansvar framväxt ur lärares vardagsarbete (jfr Englund & 
Solbrecke, 2011; Stanley & Stronach, 2013). 

PEDAGOGISK RYTM – ETT BEGREPP KNUTET TILL 
TVÅ CENTRALA ASPEKTER AV LÄRARES ARBETE 
För att ett begrepp som pedagogisk rytm ska kunna tillerkännas ett värde för lärares arbete behöver 
begreppet vinna legitimitet att i förstone säga någonting om lärares arbete. Huvudargumentationen 
i denna artikel har därför varit att i de korta ordalag som en artikel erbjuder skriva fram en förståelse 
av kontextbundna intentioners betydelse för lärares arbete, vilka i processer tar form i interaktion 
med elever och ett undervisningsinnehåll. I denna process som sträcker sig över tid läggs gemen-
samma erfarenheter till tidigare händelser i en lång kedja som får betydelse för hur både lärare och 
elever interagerar tillsammans. I denna händelsekedja som innehåller mängder av skilda intentioner 
formas samtidigt en kultur som skapar vanor (se Dewey, 1922/2005) och informella gränser för vad 
som blir och kanske framförallt ses som möjligt att göra inom ramen för den kontextuella situation 
där undervisningen bedrivs (jfr också Berg, 2003). Lärare utvecklar föreställningar om vilka aktivi-
teter och vilka perspektiveringar av skilda undervisningsinnehåll som kan vara möjliga att fylla 
undervisningssituationer med. På motsvarande sätt utvecklar elever föreställningar om vad under-
visning är och kan vara på ett sätt som skapar dispositioner för vissa sätt att respondera på 
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undervisningens innehåll. Att lärare som successivt känner sina elever allt bättre på ett lyhört sätt 
kontinuerligt växlar intention i undervisningen blir mot denna bakgrund både ett tecken på kvalitet 
och en avgränsande faktor för vilka slags kvaliteter som blir möjliga. I linje med detta konstaterande 
blir det möjligt att nu förstå och beakta Fenstermachers och Soltis (1998) uppmaning till lärare att 
utveckla en egen ståndpunkt (se ovan) på två olika sätt. Jag sammanfattar artikelns diskussion genom 
att lyfta fram två centrala aspekter av lärares arbete som begreppet pedagogisk rytm kan synliggöra 
– dels värdet av en mångfald av intentioner, dels värdet av en eller några övergripande ambitioner – 
och ställer det i relation till ett tal om att lärare behöver utveckla en egen ståndpunkt. Det rör sig om 
två värden som ska ses som berikande och nödvändiga för varandra i talet om och för lärares arbete. 

Värdet av en mångfald av intentioner 
Fenstermachers och Soltis (1998) uppmaning till lärare att utveckla en egen ståndpunkt kan 
ifrågasättas om uppmaningen uppfattas alltför fast och närsynt i förhållande till enskilda 
undervisningsmoment. Med en cyklisk rytmförståelse av den pedagogiska rytm som över tid 
utvecklas i interaktion lärare och elever emellan behöver ställningstaganden kunna variera. Om 
uppmaningen innebär att lärare utvecklar alltför statiska ställningstaganden som inte tillåter avsteg 
i undervisningssituationen kommer den pedagogiska rytmen att få likheter med vad Lefebre (2013) 
beskriver som en linjär rytm. Lärares egna ståndpunkter kan med en sådan förståelse av 
Fenstermachers och Soltis uppmaning riskera att leda till kontraproduktiva följder för elever, där 
deras möjligheter att erfara mening försvåras.  Dewey (1909/1975, s. 13) ger uttryck för denna insikt 
när han konstaterar att ”(o)nly as we interpret school activities with reference to the larger circle of 
social activities to which they relate do we find any standard for judging their moral significance”.  

Det sammanhang, det vill säga den undervisningsmiljö som i hög grad byggs upp av elevers 
delaktighet i undervisningen utgör en sådan ”större cirkel av sociala aktiviteter”, vilken bidrar till att 
skapa en av flera referensramar för vad som kan betraktas som lämpliga intentioner i undervisningen 
här och nu. Med en mer cyklisk rytmförståelse kommer denna undervisningsmiljö, det vill säga en 
mer eller mindre gemensam värdegrund, att kontinuerligt bilda grund för lärares ställnings-
taganden, utifrån denna värdegrunds olika värden, på ett sätt som tillerkänner olika intentioner att 
samverka och berika varandra. Det kan exempelvis innebära att vid vissa tillfällen avkräva elever en 
viss kunskap och vid andra tillfällen att låta elever äga inflytande över vilken kunskap de inhämtar 
(jfr Whitehead, 1929/1967). Det handlar då inte längre om att för lärare fastslå ett ställningstagande 
för det ena eller det andra, utan att istället ta fasta på värdet av en mångfald av intentioner i under-
visningen. Lärares ställningstaganden i alltför snäv betydelse kan med andra ord snarast ha en 
kontraproduktiv inverkan på möjligheterna för elever att möta olika kvaliteter i undervisningen. 

Värdet av en eller några övergripande ambitioner 
Fenstermachers och Soltis (1998) uppmaning kan samtidigt stödjas utifrån det resonemang jag fört 
ovan om vi förstår uppmaningen som riktmärke och moralisk kompass (se Hansen, 2007). I den 
komplexa situation som en undervisningssituation utgör återfinns en ständigt föränderlig blandning 
av harmoniska och rubbade rytmer. Lärare kan inte enbart förhålla sig till en elev i taget utan måste 
ständigt förhålla sig till en grupp elever med både unikt egna viljor, önskemål, tillkortakommanden 
och behov samt också elevgruppens gemensamma erfarenheter och drivkrafter. Att då, istället för 
att ta ställning till hur avgränsade undervisningsmoment bör utformas, se ställningstaganden som 
riktmärken och övergripande ambitioner, kan hjälpa lärare att göra de etiska och didaktiska val som 
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pedagogiska situationer ständigt påkallar. I så måtto ger Fenstermachers och Soltis uppmaning till 
lärare att utveckla en egen ståndpunkt, stöd för dem att också kunna sätta sina ställningstaganden i 
relation till de mönster som visar sig som en pedagogisk rytm. Den jämförelse som därigenom blir 
möjlig skapar potential för att kunna reflektera över och värdera egen och andras undervisning i 
stort. Det samtal som ur detta kan växa fram kan ytterligare stimulera lärare att utveckla sina stånd-
punkter i termer av mer övergripande ambitioner till stöd för en framtida och kanske mer önskvärd 
pedagogisk rytm.  

Till sist, jag har argumenterat för att pedagogisk rytm dels är ett begrepp om lärares arbete, dels ett 
begrepp för lärares arbete. Begreppet avser att tjäna som stöd för förståelsen att lärare behöver agera 
utifrån olika och varierande ställningstaganden i undervisningssituationer – ställningstaganden som 
utgår från undervisningens interaktiva villkor av både didaktisk och etisk karaktär. Den diskussion 
jag fört ska förstås som en argumentation för att undervisning förutsätter och möjliggörs av att 
omgärdas av ett visst mått av osäkerhet, där oväntade icke förutsägbara situationer tillåts att växa 
fram (jfr Biesta, 2013, Högberg, 2017) och att lärare i sitt arbete därför behöver ett handlings-
utrymme och ett förtroende att ta ett professionellt ansvar (se exempelvis Englund & Solbrekke, 
2011, Stanley & Stronach, 2013). Jag har också argumenterat för att begreppet pedagogisk rytm kan 
tjäna som stöd för lärare och lärarkåren i stort att utveckla en medvetenhet om och en strävan efter 
att agera i en för utbildningen övergripande riktning. Att ta ett ökat professionellt ansvar förutsätter 
att lärarkåren är delaktig i de ställningstaganden som formerar lärararbetets övergripande 
ambitioner. 

1 Min översättning – gäller alla Lefebvres begrepp. 
2 Nobelpriset 2017 i medicin tilldelades de tre forskarna Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young för deras 
upptäckter av molekylära mekanismer som styr så kallad cirkadisk rytm. Se exempelvis:  
https://www.forskning.se/2017/10/02/nobelpristagare-kartlade-mekanismen-bakom-var-biologiska-klocka  

                                                                 

https://www.forskning.se/2017/10/02/nobelpristagare-kartlade-mekanismen-bakom-var-biologiska-klocka/
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Med rörelse och engagemang: En 
sociomateriell hållning till praktiknära 
skolforskning  

Karin Gunnarsson 

ABSTRA CT  

In this article, I elaborate on the encounter of practice-based research and a sociomaterial approach. 
In order to do this I start by outlining the theoretical assumptions building on actor-network theory 
and its performative ontology as well as a post-qualitative methodology. With these theoretical and 
methodological starting points, I discuss how practice-based research, especially educational action 
research, is composed in relation to the research project I am working with. This project is located 
within the research field of subject-matter didactics and has a specific focus on the school subject 
social studies. Within the project I collaborated with one teacher by taking part in the planning of a 
teaching unit and the actual teaching. The analysis focuses on practice, proximity and collaboration 
and explores how these phenomena can be unfolded when doing practice-based research. This raises 
specific methodological questions on how to interweave theory and practice, how the researcher 
position becomes enacted and how responsibility is performed. In conclusion, some preliminary 
proposals are presented for practice-based research in relation to the sociomaterial approach. 
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INLEDNING 
Approaching a practice then means approaching it as it diverges, that is, feeling its borders, experimenting 
with the questions which practitioners may accept as relevant, even if they are not their own questions 
(Stengers, 2005, s. 184).  

Jag inleder denna text med ett citat från filosofen Isabelle Stengers. Det kommer från artikeln An 
ecology of practices. I den utforskar Stengers tillsammans med filosofer som Gilles Deleuze, Bruno 
Latour och John Dewey innebörden av praktiker och dess betydelser för vetenskapligt arbete. Före-
liggande text är influerad av Stengers resonemang och framförallt hur samarbete mellan praktiker 
kan ta form. Många som bedrivit praktiknära forskning kan säkert hålla med om det som Stengers 
skriver; att närma sig och delta i en praktik innebär att bli del av hur den förändras, avviker och 
splittras, känna dess gränser och experimentera med frågor som kanske inte är praktikens egna men 
som är relevanta och viktiga även för dem. Andra forskare menar att frågorna måste komma från 
praktiken, från lärarna, eftersom forskning alltför ofta har genomförts med en kritisk distans som 
sällan varit till gagn för dem (se t.ex. Rönnerman, 2011; Carlgren, 2011). Hur frågorna uppkommit, 
varifrån eller från vem, säger något om ett samarbete. Jag menar dock att det är mer komplext än att 
frågan kan komma från den ena eller den andra. De uppkommer i en gemensam undran eller 
problem som genererar en mångfald av frågor genom olika möten och relationer. 

Relationen mellan forskning och skola är en återkommande och viktig aspekt inom praktiknära 
forskning i skolan. Denna relation beskrivs ibland innefatta ett glapp eller avstånd mellan teori och 
praktik (se t.ex. Carr & Kemmis, 2005; Lenz Taguchi, 2007). Glappet framträder till exempel genom 
beskrivningar av att det finns ett avstånd mellan två kunskapsfält ”det praktiska och det teoretiska” 
(Rönnerman, 2011, s. 54). Praktik blir det som sker i skolan och forskning om praktik något annat, 
det akademiska och teoretiska. Detta framkommer även i benämningen; praktiknära. Forskning ska 
komma nära en praktik som finns och görs någon annanstans. För att överbrygga detta glapp ser jag 
det som viktigt att närma sig forskning likväl som skola och undervisning som praktiker som inne-
fattar både gemensamma och skilda göranden. Med denna utgångspunkt blir en övergripande fråga 
hur dessa praktiker kan samverka, förändra och förändras i relation till varandra. Detta görs med 
hjälp av sociomateriella perspektiv, framförallt med inspiration från Isabelle Stengers, Annmarie 
Mol och Donna Haraway.   

Mot bakgrund av detta är syftet med denna text att utforska hur en praktiknära forskningsansats 
kan ta form med en sociomateriell hållning. Med detta syfte tar jag isär lydelsen praktiknära och 
ställer frågorna; vad blir praktik och vad blir nära? En vidare ambition är att i förlängningen av denna 
undersökning se hur det kan gå att forma en praktiknära forskningsansats som utmanar uppdel-
ningar mellan teori och praktik, hur samarbete formas och vad detta får för effekter för forskarrollen 
och dess ansvar. För att utforska dessa frågor redogör jag inledningsvis för de teoretiska antaganden 
som ett sociomateriellt perspektiv utgår från och därefter den postkvalitativa metodologiska 
ansatsen som är nära sammankopplad med detta perspektiv. Tillsammans med dessa teoretiska och 
metodologiska antaganden diskuterar jag sedan hur praktiknära forskning kan utformas i relation 
till det forskningsprojekt som jag genomfört. Här görs, vad jag förstår som, förskjutningar av hur 
praktiknära skolforskning vanligtvis gestaltas och arbetas med. Dessa förskjutningar ger ett ytterli-
gare alternativ till ingångar till praktiknära forskning. Denna text behandlar inte själva innehållet i 
projektet, det ämnesdidaktiska kunskapsinnehållet och undervisningen som det innefattade. 
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Artikelns huvudsakliga bidrag är vetenskapsteoretiska och metodologiska implikationer i mötet 
mellan praktiknära forskning och sociomateriell teori. Detta bidrag ska ses som ett erbjudande om 
en teoretisk kvalificering av praktiknära skolforskning. 

BAKGRUND: EN SOCIOMATERIELL INGÅNG TILL 
PRAKTIKNÄRA SKOLFORSKNING 
Praktiknära forskning omfattar flera olika tillvägagångssätt, till exempel aktionsforskning, learning 
study och designforskning. Dessa olika tillvägagångssätt har, enligt Ingrid Carlgren (2011), det 
gemensamt att de bygger på samverkan mellan universitetsforskning och skolans verksamheter. De 
innefattar en ambition att involvera lärare, att arbeta med frågor och problem som är aktuella för 
dem och att förändra en klassrumspraktik (Carlgren, 2011). Carlgren menar att vad lärare och skola 
behöver är en problemdriven, konkret och praktikgrundad forskning som utvecklar både teori och 
praktik. Forskningen ska producera kunskap genom specificering snarare än generalisering och 
fokus ska ligga på undervisningssituationen, dess många aspekter och unika villkor. I mitt arbete 
med praktiknära forskning håller jag med Carlgren om detta. För att närma mig dessa forsknings-
anspråk vänder jag mig till ett sociomateriellt perspektiv och en postkvalitativ metodologi. Jag 
argumenterar för att dessa kan erbjuda produktiva ingångar till praktiknära forskning (se också Gale, 
Turner & McKenzie, 2013; Gunnarsson, 2017a). Nedan redogör jag kortfattat för dessa ingångar.  

Ett utvidgat perspektiv på praktiknära skolforskning 
Inom praktiknära forskning finns det de som menar att den teoretiska förankringen många gånger 
varit bristfällig (Katsarou, 2014). Samtidigt har en rad teoretiska perspektiv satts i arbete inom detta 
fält bland annat verksamhetsteori med utgångspunkt i sociokulturell teori (se t.ex. Engeström, 2018). 
En annan teori med koppling till aktionsforskning har utvecklats av Stephen Kemmis och benämns 
practice architectures (Kemmis, 2009). Den tar sin utgångpunkt i framförallt Jürgen Habermas 
tankar. Dessa teorier har gett viktiga bidrag att förstå och utforska skolpraktiker som sociala, 
materiella och diskursiva processer som sker i samspel mellan individ och miljö. Samarbete sker 
enligt den sociokulturella teorin inte bara med andra människor utan också med artefakter. 
Tillsammans med dem formas människors tänkande och lärande (Vygotskij, 1999). Inom aktions-
forskning betonas framförallt hur samarbete med kollegor och forskare ska möjliggöra förändringar 
av lärares olika göranden. Detta sker genom dialog och interaktion som gynnar självreflektion 
(Hardy, Rönnerman & Edwards-Groves, 2017).  

De senaste åren har det dock uppkommit en kritik mot hur dessa teorier blir tämligen antropocent-
riska. Trots en ambition om att uppmärksamma och stärka betydelsen av en mångfald resurser 
såsom sammanhang, interaktion och artefakter hamnar materiella aspekter ofta i skymundan till 
fördel för mellanmänskliga relationer (Fenwick & Edwards, 2013). Ting, objekt eller materialiteter 
blir passiva verktyg för människor att forma och förändra utifrån en position oberoende av dessa. 
Detta formar, menar kritikerna, en tydlig hierarki eller centrering kring människor och mellan-
mänskliga relationer (ibid; se också Ceder & Gunnarsson, 2018). Som ett alternativ till denna 
antropocentriska hållning skapas med sociomateriell teori en utvidgad ansats med delvis andra 
frågor i fokus. Det innebär bland annat att uppmärksamma performativa eller samskapande 
processer och att undersöka vilka effekter som produceras i relation med deltagare och praktik 
istället för att fråga efter forskningens effekter på deltagare och praktik (Gunnarsson, 2017a). 
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Fenwick och Edwards menar att ”sociomaterial approaches to research offer opportunities for more 
engaged performative and practice-focussed forms of educational practices” (2013, s. 50). 

En performativ ontologi: relationer och kollektiv 
För utforskande av mötet mellan praktiknära forskning och ett sociomateriellt perspektiv vänder jag 
mig framförallt till aktör-nätverksteori (ANT). ANT beskrivs av Annemarie Mol (2010) som en 
teoretisk och metodologisk hållning eller sensibilitet snarare än en teori. Med utgångspunkt i att det 
inte går att applicera teori på en praktik syftar inte ANT till att tillhandahålla fasta begrepp eller 
strikta ramar. Istället ska det fungera som en öppen arsenal att tänka med för att utforska och skapa 
kunskap om det sociala och materiella fenomen som undersöks; hur det görs och vad det möjliggör 
(ibid.; se också Moberg, 2017).  

Vad som är centralt i arbetet med ANT är att uppmärksamma hur ting, ord och rum blir performa-
tiva deltagare eller aktörer som formar och formas i händelser och relationer med andra. Ingen aktör 
är stabil eller oföränderlig och kan heller inte handla på egen hand. Såväl människor som icke-
människor, blir till i relationer – samskapas och samhandlar. Materialiteter, kroppar och diskurser 
såsom elever, lärare, forskare, klassrum och dess olika saker; bord, datorer, känslor formas i 
beröringar och möten. Det innebär en post-antropocentrisk utgångspunkt som tar ett mänskligt 
subjekt i beaktan men som inte startar i det utan i relationer; möten och göranden (Ceder & 
Gunnarsson, 2017; Gale m.fl., 2013).1 Fenwick och Edwards (2013) beskriver detta som en 
performativ ontologi som dels innebär att både människor och icke-människor ses som 
samhandlande aktörer, dels att dessa aktörer blir till, transformeras, i relationen. På så vis går episte-
mologi och ontologi, den kunskap vi skapar om världen och världen i sig, inte att särskilja. Donna 
Haraway formulerar det som att ”vi både lär oss om och skapar naturen och oss själva” (2008b, s. 
54). Detta sker genom en sammanvävd process av att göra verkligheter och att göra tillsammans med 
det verkliga. En performativ ontologi gör det möjligt att studera hur sammanvävningar av materiella 
och sociala aspekter ständigt produceras i och genom relationer och praktiker. Med denna hållning 
har ambitionen i utforskandet av hur praktik och nära kan ta form varit att sätta fokus på göranden 
och relationer istället för enskilda aktörer eller sociala mönster (jfr Gunnarsson). Hur denna socio-
materiella hållning med en performativ ontologi får effekter för den metodologiska ansatsen 
kommer jag nu att diskutera. 

Postkvalitativ metodologi: metod - i - blivande  
We need to shift from thinking about methods as processes of gathering data toward methods as a becoming 
entangled in relations (Springgay & Truman, 2018, s. 204). 

En rad forskare inom utbildningsvetenskap med koppling till sociomateriella teorier har de senaste 
åren föreslagit ett alternativ till kvalitativ forskningsmetodologi, ett alternativ som benämns post-
kvalitativ metodologi (se t.ex. Lather, 2016; Koro-Ljungberg, 2015; St. Pierre, 2013). Adderingen av 
post-prefixet handlar om att samtidigt omfamna, utmana och lägga till något till de kvalitativa 
metoderna för på så vis skapa detta ytterligare alternativ. Vad denna postkvalitativa metodologi 
föreslår är att trilskas med synsätt där forskning kan avtäcka något som redan finns för att skapa 
representationer eller beskrivningar av en extern verklighet oberoende av forskaren eller forsk-
ningen. Här blir istället forskningsprocessen performativ, del i att producera, intervenera och 
samskapa den praktik som studeras (Gunnarsson, 2015; MacLure, 2013). Forskning berör och följer 
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ett objekt snarare än betraktar eller finnar det (jfr Mol, 2002). Genom att betona samskapande 
processer utmanas idén om metod som förbestämda regler eller formaliserade steg och istället 
formas en metodologi-i-blivande (Koro-Ljungberg, 2015).  

Ett performativt och rörligt aktionsforskningsprojekt 
När ambitionen är en metodologi som utformas i relation till den praktik som undersöks – hur tar 
då ett forskningsprojekt form? Denna fråga undersöks och diskuteras i kommande avsnitt i relation 
till det projekt som jag bedrivit. Projektet påbörjades under våren 2017 med en förfrågan och 
inledande möten med en skola. Syftet med projektet är att undersöka samhällskunskaps-
undervisning kring jämlikhet, normer och makt. Forskningsintresset kom från mina egna 
erfarenheter som samhällskunskapslärare. I min undervisning behandlade jag dessa frågor men fann 
det ofta svårt och hade få kollegor att diskutera det med. Initialt var flera lärare intresserade av att 
delta i forskningsprojektet men under sommaren skedde förändringar inom personalen så när 
projektet väl tog fart vid höstterminen var det en lärare, här benämnd Johanna, som ville och kunde 
delta. I samarbetet med Johanna och med eleverna har riktlinjerna för informerat samtycke och 
kravet om konfidentialitet tillgodosetts. Vid den första träffen med Johanna informerade jag 
muntligt om forskningsprojektet och de etiska aspekterna; att medverkan var frivillig och att hon 
när som helst kunde avbryta sin medverkan. Informerat samtycke har också inhämtats från eleverna. 
Eftersom samtliga elever var över 15 år har deras vårdnadshavare endast informerats om forsknings-
projektet via mail. Alla namn är pseudonymer såväl i denna text som i minnesanteckningar och 
transkriptioner.  

Det empiriska materialet från projektet består framförallt av minnesanteckningar från våra plane-
ringsmöten och från lektionerna tillsammans med Johannas två klasser. Johanna och jag träffades 
vid 12 tillfällen, sex stycken planeringsträffar som var ca två timmar vardera, fem heldagar med 
undervisning och planering, samt en avslutande träff i form av en intervju eller ett samtal som 
spelades in och som sedan har transkriberats. Som del av det forskningsetiska arbetet fick Johanna 
ta del av minnesanteckningarna med möjlighet att komma med synpunkter. Johanna har även tagit 
del av föreliggande artikel under skrivprocessen och bearbetningen.  

Aktionsforskning är den metod som jag framförallt inspirerats av i tidigare arbete och i detta projekt 
(se Gunnarsson, 2017a). Jag förstår aktionsforskning som en kombination av ett emancipatoriskt 
förhållningssätt och en kritisk granskning med fokus på engagemang och intervention. Fokus riktas 
mot göranden och att med ett varsamt experimenterande utforska vad som sker. Vid aktions-
forskning samarbetar skolpraktik och forskningspraktik för att skapa interventioner och 
åstadkomma en viss förändring. Aktionsforskning beskrivs ofta som en cyklisk process med olika 
steg. Dessa steg innefattar problemformulering, datainsamling, analys av data, planering och 
realisering av en aktion. Med postkvalitativa antaganden om en metod-i-blivande blev forsknings-
processen svår att avgränsa i specifika steg och fortskred inte heller utifrån denna logik. Det är i 
görandet som metodologin blir till vilket ger utrymme att beakta de komplexa vägar och processer 
som forskningen innefattar utan att se dem som misslyckanden eller problem (Johansson, 2014). 
Där fanns en plan, en ambition och en undran men i mötet med skolpraktiken utformades projektet. 
Här blir inte ambitionen att finna det bästa eller rätta sättet att bedriva undervisning eller forskning 
utan att undersöka vad som produceras i praktiken. Forskningsprocessen blir då en sammanvävd 
rörelse av att pröva-överväga-slita-misslyckas-ompröva. Eller med Mols ord; ”trying, tinkering, 
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struggling, failing, and trying again” (2002, s. 177). Hur detta rörliga förhållningssätt kom att 
gestaltas är något jag utforskar närmare i kommande avsnitt i relation till praktik och nära. 

KOLLEKTIVA GÖRANDEN: ATT SAMVERKA MELLAN 
PRAKTIKER  
Med de teoretiska och metodologiska ingångar som redogjorts för ovan kommer jag nu att närma 
mig frågorna om hur praktiknära forskning kan ta form; vad blir praktik och vad blir nära? För att 
besvara dessa frågor arbetar jag med händelser som tog form i projektet. Dessa händelser formas i 
en väv av empiri, teori och forskare som ömsesidigt är inbegripna i att producera kunskap. Med 
dessa händelser skapas möjlighet att undersöka hur praktik och nära blir till tillsammans med olika 
komponenter eller aktörer.  

Praktik: upprepning och rörelse 
Vid praktiknära forskning är en viktig del att få kontakt med skolor och lärare som har möjlighet 
och intresse för samarbete. Aktionsforskaren Kaisa Nygreen (2009) menar att samarbetet under-
lättas om forskaren kommer till en verksamhet som har ett pågående arbete med det som ska 
utforskas och inte själv är drivande i frågorna. Så ser jag att relationen mellan mig och samarbets-
skolan tog form. Arbetet med frågor kring värdegrund och jämlikhet var aktivt på skolan. Johanna 
var, bland annat i sin roll som förstelärare, engagerad i detta arbete och undervisade också kring 
frågor om rasism, normer och makt. Vi delade en undran om hur denna undervisning kunde 
utformas och en ambition om att utforska de svårigheter som undervisningen innefattar. Samarbetet 
innebar att vi vid träffar; på skolan, på universitetet, via mail och i gemensamma dokument, 
diskuterade och delade tankar och idéer. Vi tog del av material; filmer, texter och övningar med 
frågor om vad som kunde ta form i mötet mellan dessa, elever, kursplan och klassrum. Eftersom 
Johanna inte hade någon särskilt avsatt tid för att delta i projektet var det ofta under tidspress som 
vi mejslade fram vad vi såg som produktiva upplägg och frågor. Vi fick ta tillvara på de stunder som 
fanns att tillgå vilket ibland innebar möten via mail samt kombinerade lunch och arbetsträffar.  

Vi går till matsalen för att äta lunch och fortsätta arbeta. Johanna har datorn med sig. 
Det är mycket elever och trångt men lugnare i den del som är avsedd för personalen. Vi 
tar mat och sätter oss för att äta och att titta på utkastet till den första lektionen.  
Johanna har lagt in några olika övningar. Det är övningar som jag inte känner till. Jag 
säger att det ser spännande ut. Vi konstaterar att det saknas en genomgång om normer 
och funderar på om vi kan få in det i lektion 2. Sedan diskuterar vi hur vi ska göra med 
uppgifter eller läxor mellan lektionerna och hur vi kan lägga upp ytterligare tips om 
material för eleverna att ta del av. Därefter tittar vi på examinationsuppgiften som 
Johanna börjat skriva. Utgångspunkt är ordet maktordningar som jag blir lite tveksam 
till, säger att det är ett ganska radikalt ord. Undrar om vi ska använda normer istället? 
Vi funderar vidare och kommer fram till att vi arbetar med examinationen i 
dokumentet under kommande vecka. Det är en intensiv lunch då vi äter, diskuterar och 
Johanna skriver på datorn. 

I minnesanteckningarna framkommer hur jag och läraren Johanna tillsammans med dator, tid, 
begrepp och övningar planerar undervisningsmomentet. Det handlar om att göra urval av material, 
välja begrepp, formulera uppgifter och frågor för att tillsammans med dessa utforma en 
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undervisningspraktik. Vid detta möte kombineras och samskapas en mängd göranden; kroppar och 
ting. Vi äter, tänker, diskuterar och skriver. I mötet med en mångfald av aktörer skapas ett engage-
mang kring vad lektionerna ska innehålla. På olika sätt deltar materialen i göranden, sammanväver 
och skapar kontaktytor med utrymme för diskussioner: ett tänkande-kännande. Med intensitet, 
spänning och tveksamheter – artikuleras en plan för vad som sedan ska göras i klassrummet. Med 
en sociomateriell hållning till praktik blir det möjligt att undersöka den komplexitet av aspekter som 
är medskapare av det som sker i forskningen. Mötet är aldrig avgränsat till lärare och forskare – vi 
är aldrig ensamma i våra göranden. Lärare, forskare, datorer, material och tid spelar alla en större 
eller mindre roll för att forma och omforma det som sker. Kraften hos de olika deltagarna uppstår 
genom möten och relationer av sammankopplade praktiker. Haraway beskriver det som att ”vara 
någon är alltid att bli tillsammans med många” (2008a, s. 175 kursiv i original). Praktiken formade 
och samtidigt formades av en mängd samarbeten, av ett myller av livfulla materialiteter (Mol, 2010). 
En praktik blir således diskursiv, materiell och affektiv i en sammanvävning där de olika aspekterna 
inte går att särskilja.2 Detta sker sammanvävt med specifika materiella och diskursiva villkor, såsom 
skolkultur, föreställningar om lärarprofession, vetenskaplighet och akademi, som tillsammans 
formar vad som blir möjligt att göra, hur våra gemensamma göranden tar form. 

När flera praktiker samverkar blir det svårt att avgöra var en praktik slutar eller börjar. Vad är skol-
praktik och vad är forskningspraktik? En praktik är alltid fler än en och mindre än många. De 
existerar inte i singular utan är sammankopplade och ständigt i rörelse. En del av forskningsansatsen 
blir således att navigera kring de olika praktikerna och ge dem utrymme i möten och samarbeten. 
Det handlar också om att många olika praktiker ska ges utrymme och att dessa kopplas samman, 
såsom lärarpraktik, forskningspraktik, lunchpraktik. Att i en stressad lärartillvaro skapa utrymme 
för en forskningspraktik innebär ofta att andra praktiker, till exempel återhämtningspraktik blir 
nedprioriterade. Det skapade också en spänning där jag som forskare gärna hade träffats mer för 
ytterligare planering och reflektion men denna tid fanns inte att tillgå och vissa tillfällen blev 
inställda. I samarbetet skapas flera samtidiga tider (Haraway, 2008a). Olika tider blir performativa 
aktörer i detta kollektiv och skapar både en kreativ intensitet och begränsningar genom krav om att 
vissa prioriteringar måste göras. Tid innefattar på så sätt också etiska dimensioner och frågor i 
relation till praktiknära forskning (jfr Flessner & Stuckey, 2014; Stylianou & Zembylas, 2018). Går 
det att inledningsvis i ett samarbete veta hur mycket tid som forskningen kommer att ta? Vilka 
anspråk om engagemang och tid kan göras i relationen mellan forskningspraktik och skolpraktik? 
Övergripande ramar om när och hur träffar ska ske är tämligen enkelt att formulera. Men, dessa 
ramar måste ses som performativa; delaktiga och föränderliga samt vara utformade så att de förmår 
att inkludera situationen (Stengers, 2005). Vad jag vill betona här är att tid blir en samskapande 
aspekt av hur praktiker och samarbete tar form, inte som en linjär progression utan som olika 
samverkande temporaliteter och rytmer. Vad tid blir är således en relationell fråga där flera 
samtidiga tider samverkar med olika praktikers villkor och sammankopplingar.   

Aktör-nätverksfilosoferna Vicky Singleton och John Law (2013) beskriver praktiker som 
performativa upprepningar. De blir till genom göranden där liknande mönster och figurationer åter-
kommer. Med dessa upprepningar framstår praktiken som enhetlig och stabil. Vad Singlton och Law 
betonar är att praktiker inte är stabila i sig utan blir stabila genom rutiner och vanor. Detta sker 
också tillsammans med en mängd aktörer som kan framstå som hjälpmedel men som har en 
samskapande funktion (ibid.). I en skolpraktik kan det vara aktörer såsom schema, klasser, ämnen 
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som tillsammans samskapar stabiliserande och upprepande göranden. Hur dessa upprepningar både 
formar och formas av en praktik framkom i projektet.    

Johanna och jag funderar på vad de olika lektionerna i momentet ska ha för rubriker. Jag föreslår att 
en lektion kan ha rubriken beröring. Johanna poängterar att hon vill ha det enhetligt och har lite 
svårt för konstiga rubriker som blir otydliga för eleverna. Jag håller med om att det kan vara bra med 
enhetligt upplägg. Men att det inte enbart ska vara en rubrik utan att också tydliggöra lektions-
innehållet med begrepp och frågor. Johanna visar på sin dator hur hon arbetar i andra moment och 
jag säger att det kan vi ha som utgångspunkt. Hon säger också att hon gärna vill ha det lite mer 
fyrkantigt. Jag frågar om jag kan utmana det för att se vad som händer då. 

Här sker en händelse där mitt förslag om att beröring kan fungera som rubrik på en av lektions-
tillfällena skapar både rörelse och upprepning. Johanna menar att upplägget behöver vara enhetlig 
och samstämmigt med tidigare upplägg. Det görs ett samskapande där undervisningspraktiken 
formas i relation till igenkänning och tydlighet – något som Johanna uttrycker som fyrkantigt. 
Tillsammans med dokumentet i datorn samskapas upprepande göranden i och genom undervis-
ningens upplägg. Samtidigt, med forskningspraktikens deltagande, uppkommer förslag som blir 
konstiga och nya, förslag som trilskas med det vanliga. Begreppet beröring blir här något konstigt 
och otydligt. I denna händelse uppstod en affektiv respons av tvekan. Detta formar spänningar i 
relationen mellan de två praktikerna där jag som forskare föreslår att utmana undervisningen och 
införa en viss osäkerhet. Det blir ett prövande av vad som kan rymmas i upplägget. Men, detta 
utmanande skedde inte med ömsesidighet utan här uppstår en gränsdragning mellan min önskan 
(som inte är min egen utan tar form i relation till den praktik jag ingår i) att testa och förändra, och 
Johannas omsorg om eleverna och att upplägget ska vara tydligt för dem. 

Att utmana är enkelt skriver Stengers (2005), det handlar om att vi tillhör olika praktiker eller 
territorier och om dess olika gränser och sammankopplingar. Det svåra är att skapa gemensamma 
erbjudanden – något som är legitimt och uppskattat inom de praktiker som möts. Gemensamma 
erbjudanden kan ta form när praktikernas gränser utforskas med nyfikenhet och lyhördhet. Då kan 
möjligheter att förflytta gränserna en aning också skapas. I relation till begreppet beröring formades 
inte möjlighet för ett vidare utforskande till exempel kring vad begreppet beröring hade kunnat 
möjliggöra i klassrummet. Detta väcker frågor hur det i samarbetet hade kunnat formas ett gemen-
samt erbjudande istället för som nu då begreppet beröring antingen skulle inkluderas eller 
exkluderas? Kanske hade det krävt mer tid för att svara an till ett sådant erbjudande utifrån de 
utmaningar som samarbetet innebar (Stengers, 2005)?  

Föränderliga praktiker 
Vad som med ett sociomateriellt perspektiv blir viktigt att uppmärksamma är att en praktik aldrig 
är densamma utan ständigt föränderlig och motstridig. På liknande sätt beskriver Stephen Kemmis 
aktionsforskning som en “practice-changing practice” (2009, s. 464, kursiv i original, i Gunnarsson, 
2017a). Detta överensstämmer med antagandet att forskning också är en praktik men det blir 
problematiskt i det att forskning framstår som stabil och ska förändra en annan praktik. Tillsam-
mans med Stengers (2005) försöker jag utvidga dessa tankar och innefatta såväl forskningspraktik 
som skolpraktik. Båda dessa praktiker kan gynnas av och förändras i samarbetet. Att vara involverad 
och engagerad i en praktik innebär att vara öppen för dessa förändringar även om de är svåra att 
uppmärksamma. Det handlar sällan om några omvälvande växlingar, verkligheten innefattar många 
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stabiliserande villkor. Stengers beskriver därför förändring som att experimentera med refränger 
(Stengers, 2008, s. 39). Det skapas skiftningar och omformningar i en samtidighet med upprepningar 
och stabiliseringar. I mötet med Johanna och skolpraktiken skedde händelser där sådana ömsesidiga 
rörelser uppstod och tog form.  

Innan vi skiljs åt planerar vi nästa träff som ska ske efter sommarlovet. Då föreslår 
Johanna att vi kan ses på universitetet. Detta förslag överraskar mig – är det inte 
forskaren som ska komma till den praktik som utforskas? Jag tvekar men finner mig och 
säger att det blir bra.  

I denna händelse framkommer hur jag gjorde förgivet taganden om att träffarna i projektet skulle 
ske på skolan. När Johanna föreslår att hon istället ska komma till min arbetsplats på universitetet 
uppstår överraskning och tvekan. I denna händelse blir rumsliga gränsdragningar mellan skol-
praktik och forskningspraktik påtagliga. Dessa gränsdragningar görs återkommande genom att 
forskaren kommer till skolan för att delta i, undersöka och förändra den praktiken. På så vis formas 
en asymmetri genom en uppdelning av vad eller vilka som ska förändras och få hjälp, vilken praktik 
som ska beforskas och vilken som ska beforska (Verran, 2014). Med ett sociomateriellt perspektiv 
skapas möjlighet att bråka med dessa uppdelningar. Inte med en förhoppning om att skapa helt 
jämlika eller utplattade relationer utan för att mötas och arbeta tillsammans med skilda kunskaper 
och ansvar. Dessutom, att uppmärksamma hur forskningspraktiken också utmanas i samarbetet. Att 
koppla upp mot andra territorier och platser kan således forma ett produktivt utrymme för både 
forskningspraktik och skolpraktik att trilskas med stabiliserande gränsdragningar. Hur detta skedde 
i mitt projekt ger jag här ytterligare exempel på: 

På vägen till skolan sitter jag på bussen och funderar över projektet. Känner mig 
stressad, pressad över hur det också ska kunna bli till forskning i bemärkelsen artiklar 
och konferenspresentationer. Nu är det tredje gången jag deltar i undervisningen, blir 
det något material att arbeta med? När jag träffar Johanna berätta jag om mina tankar. 
Säger att stressen kring forskningen och kraven om att prestera påverkar hur jag tänker 
kring vårt samarbete. Johanna svarar att det är liknande dilemma som hon upplever 
hos eleverna. Det blir så stort fokus på prestation och bedömning att intresset och 
nyfikenheten kring ämnet minskar.   

 Att som forskare samverka med och delta i en skolpraktik sker med specifika villkor. Dessa villkor 
skapar känslor av stress och krav kring att kunna redovisa projektet och att producera ett empiriskt 
material som är möjligt att analysera. Därtill svårigheterna med att beskriva våra möten, få ner de i 
ord, den energi som formas när vi tillsammans formulerar frågor, diskuterar undervisningsmaterial 
och funderar över upplägg. I mötet med Johanna omformas forskningspraktiken genom samman-
vävningar med skolpraktiken. Här sker en rörelse där likheterna mellan dessa praktiker också 
stabiliserar. På samma sätt som eleverna är jag del av en prestationsdiskurs, där det som räknas är 
ett mätbart och avgränsat resultat. För min del i publicerade artiklar, för eleverna i prov och 
inlämnade uppgifter. Dessa krav att prestera blir del i att forma samarbetet och utmanar vår relation. 
Som forskare är jag beroende av vårt samarbete för min karriär samtidigt som nyfikenhet och 
engagemang för undervisningspraktiken är en stark drivkraft. Här väcks frågor om varför det inte 
kan vara tillräckligt att ett forskningsprojekt formar samarbete, deltar och arbetar tillsammans. För 
att kunna skriva fram en analys av ett samarbete skapas oundvikligen översättningar och 
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förenklingar. Att beskriva en praktik med ett mänskligt språk men samtidigt ta in icke-mänskliga 
aspekter, förändringar och sammankopplingar är en utmaning. Det blir omöjligt att innefatta den 
komplexitet av samverkande människor och materialiteter som medverkat och inverkat (jfr Lenz 
Taguchi, 2017). Med ord är det svårt att göra en praktik rättvisa. Här görs översättningar med 
omformanden men också tveksamheter och svek (Latour, 2005).  

Utifrån frågan om hur praktiker tar form i en praktiknära forskningsansats har jag med en socio-
materiell hållning försökt visa på komplexiteten i detta. En praktiknära forskningsansats innefattar 
en mångfald av praktiker, men framförallt forskningspraktik och skolpraktik, som både är samman-
vävda och separata. Båda innehåller aspekter av utforskande och förändring – drivna av delvis 
samma logiker, såsom nyfikenhet, prestation, bedömning. Men här finns som sagt också skillnader. 
En praktik bedrivs vid den plats som kallas skola och en vid den plats som kallas universitet – 
rumsligheter med specifika diskursiva-materiella villkor. Fenwick and Edwards framhåller hur 
skillnader mellan praktiker måste tas på allvar som “difficult and deeply material (en)counter – a 
bringing together that contains multiple forms of relating, knowing and criticality” (2014, s. 46). 
Svårigheten i att samverka mellan praktiker går inte att underskatta. Med de skilda kunskaper, 
villkor och ansvar som de innefattar blir förutsättningarna för ett likställt deltagande för lärare och 
forskare svårt att uppnå. Istället blir det av betydelse att erkänna hur både skolpraktik och 
forskningspraktik blir till. Därtill blir det viktigt att ta hänsyn till de specifika kollektiv som vi ingår 
i, kollektiv som inte bara omfattar människor utan också materialiteter, platser och tid. Alla 
praktiker är komplexa och föränderliga vilket skapar oförutsägbarhet och utmaningar. Detta 
kommer jag att utforska vidare i nästa avsnitt om närhet. Där ställs frågor om hur möten och 
engagemang kan ta form i praktiknära arbete.  

Nära: möten och engagemang 

Ytterdörren till skolan är låst men jag blir insläppt av elever som kommer samtidigt. Jag 
anmäler mig vid expeditionen och får en besöksbricka som jag ska bära när jag rör mig 
i skolans lokaler. På väg till lärarrummet möter jag en lärare som jag träffat tidigare. 
Hon hälsar och säger Har vi finfrämmande idag! 

Att vara nära en praktik, skapa närhet och vara närvarande – vad innebär det och hur går det att 
forma en forskningsansats med dessa ambitioner? Går det att vara nära en praktik där en deltar 
tillfälligt, utan formella uppdrag eller krav? Dessa frågor handlar om relationer, ett ofta studerat 
ämne inom pedagogik och utbildningsvetenskap. Med en sociomateriell hållning sker dock vissa 
förskjutningar av hur relationer kan förstås och utforskas. Fokus blir relationen snarare än enskilda 
personer och hur de interagerar (Ceder, 2016; Ceder & Gunnarsson, 2018). I händelsen ovan fram-
kommer hur relationen samskapas med låsta dörrar, besöksbrickor och hälsningar. Med dessa 
aktörer skapas en gränsdragning mellan mig som forskare och den skolpraktik där jag deltar. I 
samhandling blir dessa aktörer kraftfulla i att forma avstånd. Samtidigt innefattar detta avstånd, att 
tillhöra en annan praktik, potentialitet för nya frågor och göranden, något som Johanna uttryckte i 
vårt samtal.  

Johanna: alltså att få nya infallsvinklar och få diskutera med nån vad ska vi ta upp, 
varför ska vi ta upp det, i vilken ordning ska vi ta upp det, det bidrar ju med väldigt 
mycket. Det klart att man till viss del pratar med sina kollegor men det här blir ändå på 
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nåt vis ett utifrån-perspektiv som man inte så ofta har. Så att den diskussionen i sig gör 
ju att innehållet har blivit ganska annorlunda jämfört med vad jag brukar göra. Och 
det tycker jag alltid är positivt att testa nya idéer och hur kan man lägga upp det här på 
ett annat sätt. För att när man gör det själv är risken att man blir lite hemmablind. Inte 
kanske att man alltid kör samma saker men man kanske har ett visst sätt att tänka på 
kring sitt upplägg. 

Att diskutera undervisningsinnehåll, frågor om vad och varför, beskrivs av Johanna som något som 
bidragit till och gjort innehållet i undervisningen annorlunda. Att arbeta själv eller med kollegor 
skapar en risk att fastna i ett visst sätt att tänka. Med artikulationer som hemmablind, samma, visst 
sätt, utifrånperspektiv och annorlunda beskrivs en rörelse som skett genom samarbetet med mig och 
forskningspraktiken. Samarbetet har skapat nya infallsvinklar och möjlighet att testa nya idéer. Det 
har medfört andra perspektiv med andra sätt att utforma upplägget. Detta visar samarbetets 
potentialitet för såväl skolpraktik som forskningspraktik. Stengers (2005) diskuterar praktikens 
svårigheter med att producera en egen kraft och poängterar hur samarbete mellan praktiker är ett 
sätt att möta denna svårighet. Detta beskriver Stengers som ”an experimental togetherness” (2005, 
s. 195) mellan praktiker. I en experimenterande allians kan praktiker forma nya eller alternativa 
göranden. På liknande sätt menar Rönnerman att det är avgörande att ”gå tillsammans för att kunna 
utmana” (2011, s. 55), och här lägger jag till, görandet-tänkandet-kännandet. Det handlar om att 
skapa en närhet med engagemang som ger möjlighet att bråka med en invand och upprepande 
praktik. 

Johanna: Jag tror att jag hade känt det väldigt annorlunda om det mer hade varit 
granskande. För nu var hela upplägget att vi skulle planera det tillsammans så även om 
jag har gjort majoriteten av presentationen i klassrummet så har det känts som att 
materialet står vi bakom lika mycket bägge två. Hade jag själv tagit fram hela momentet 
och sen hade du suttit längst ner och - nu ska vi se vad det här är. Då hade det varit en 
helt annan fråga.  

Här beskriver Johanna hur hon tror att det hade känts annorlunda om forskningsansatsen inneburit 
ett kritiskt granskande. Nu utgick istället projektet från en samarbetande ansats där vi tillsammans 
diskuterade utformningen av momentet. En praktiknära ansats erbjuder ett alternativ till en 
distanserad och granskande ansats. Med en sociomateriell hållning blir detta också nödvändigt. 
Utifrån dess antaganden kan forskaren aldrig vara ett distanserat eller oberoende vittne som inte 
stör eller påverkar det som sker (Mol, 2002). Forskning kan inte göras på distans. Distans blir inte 
heller ett mått på en mer trovärdig eller tillförlitlig forskning. Här innefattas ett kritiskt förhållnings-
sätt men samtidigt och ständigt ett ansvar för den verklighet som forskningen blir samskapare av. 
En praktiknära forskningsansats med ett sociomateriellt perspektiv kan på så vis skapa närhet med 
en affirmativ eller omsorgsfull kritik (Braidotti, 2010; se också Gunnarsson, 2018). Det innebär en 
närhet som omfattar både kritiska frågor och ett engagerat deltagande. Genom att erkänna forsk-
ningens inverkan på skolpraktiken skapas utrymme för en ansvarfull samverkan med dess många 
aktörer. Samtidigt blir forskaren berörd och förändrad av den (jfr Gunnarsson, 2015; 2017b). 
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Karin: Under de här veckorna upplevde jag att jag hamnade tillbaka i den här stressen 
som lärare att allt man hör och ser är ett tänkbart undervisningsmaterial. Man känner 
sig lite jagad. 

Johanna: Ja, jag satt hemma och kollade på Historieätarna under julen och tänkte att 
oj, jag ska ju ha ekonomisk historia i vår, det här skulle passa jättebra. Man kan inte 
riktigt slappna av. 

Genom mitt deltagande i skolpraktiken blev jag till i sammanvävda relationer av forskare och lärare. 
Att delta i praktiken, beröra och samarbeta kring det som skedde där hade effekter långt utanför 
klassrum, skola och universitet. Det formade känslor av stress och förpliktelser som min forskande 
kropp också var välbekant med från den tid då jag arbetade som lärare. Här innefattas hur forskaren, 
affektivt, materiellt och diskursivt, påverkas och påverkar det som sker i mötet. Det visar hur 
forskaren också är en aktör i ständig förändring, ständigt blivande, genom möten och relationer. 
Dessutom ger det en utvidgad ingång till att se hur forskningspraktiken förutom de kognitiva även 
innefattar affektiva och kroppsliga dimensioner. Positionen som forskare blev sammanvävd med 
mina kroppsliga och affektiva erfarenheter och kunskaper av att arbete som samhällskunskapslärare. 
Här skapas en situation där forskaren är engagerad och delaktig i en praktik och samtidigt fungerar 
som en aktör bland många andra. Haraway (2004; 2011) beskriver det som att deltagande handlar 
om att vara i riskzonen. Risken inbegriper att forskaren blir till i de möten och händelser som uppstår 
och blir ”finite and dirty, not transcendent and clean” (Haraway, 2004, s. 236). Uppkopplad med ett 
antal aktörer eller praktiker (teorier, empiri, tidigare forskning osv) blir forskaren, i likhet med alla 
andra, en performativ aktör (Gunnarsson, 2015; 2017b). I relation till sociomateriella perspektiv 
formas således en specifik forskarroll som sammanväver “knowns, knowers and knowledge” (Verran 
2014, 529). Kunskap produceras med och genom möten och engagemang, en kroppslig och materiell 
närhet, tillsammans med en mångfald av andra aktörer.  

Som forskare och lärare är vi del av undervisningspraktiken med gemensamma men också skilda 
syften och ansvar. Läraren för att undervisa och skapa förutsättningar för lärande. Forskaren för att 
undersöka undervisningen. De förutsättningar och villkor som formas i den. Samtidigt formar vi 
med en praktiknära ansats en allians där vi är del av och i denna praktik tillsammans. Som en del i 
samarbetet höll jag i en presentation i undervisningsmomentet.  

Vid det andra lektionstillfället i momentet kör jag en 20 minuters genomgång om 
normer, diskriminering och diskrimineringsgrunderna. Jag och Johanna har 
tillsammans planerat genomgången. Är nervös, det känns viktigt att göra något bra. 
Har jag ett för svårt språk, kan jag göra innehållet relevant? Ber Johanna att föra 
minnesanteckningar.  

För att skapa närhet till praktiken skiftar jag och Johanna positioner under en begränsad del av 
undervisningsmomentet. I det uppstår ett trilskandes med positioner och samtidigt gränsdrag-
ningar. Genom detta skifte tydliggörs hur forskningspraktikens vokabulär och intressen skiljer sig 
från elevernas och skolpraktikens. Det visar på en skillnad mellan att delta i och att tillhöra en praktik 
(Stengers, 2005). Att tillhöra omfattar ett visst ansvar och krav med specifika gränser och samman-
kopplingar. Det skapar göranden – tankar och känslor – i relation till tillhörandet. I denna händelse 
framkommer hur görandet av genomgången formas av hur jag tillhör en forskningspraktik och 
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deltar i skolpraktiken. Men det innebär också och kanske framförallt att som forskare bli utmanad i 
en distanserad och invand position. Att inte enbart tryggt hålla sig passiv i relation till praktiken som 
utforskas utan att möta ovissheten och risken med att vara den som blir bedömd och granskad.  

Tillsammans med händelser från mitt pågående forskningsprojekt har jag här utforskat hur nära och 
närhet formas. Utifrån det sociomateriella antagandet om att aktörer blir till, transformeras, i 
relationen har fokus varit hur såväl forskare som lärare blir till och förändras genom samarbetet. 
Varje specifikt möte mellan praktiker, med dess olika kunskaper, sammankopplingar och ansvar, 
formar materiella och diskursiva mutationer (Stengers, 2005). I denna analys framträder en reciprok 
relation där inte enbart den ena parten antas ha lärt sig något eller förändrats av mötet. Samtidigt 
som forskaren formas i och genom deltagande och samskapande är den enbart en aktör bland många 
andra. Snarare än en linjär rörelse från ett subjekt till ett annat blir närhet ett görande i ett kollektiv 
av samhandlande aktörer. Det handlar om ett samarbete där parterna kan göra ”varandra tillgängliga 
för händelser” (Haraway, 2011, s. 191). På så vis formas en forskarroll som inte styr eller konstruerar 
som autonom aktör utan som är del i de relationer som formas. Där jag som forskare förändras och 
engageras i och genom praktikerna. Närhet sker då som respons - som ett samtidigt gensvar och 
ansvar i relation med andra.  

DISKUSSION: MED ÅTAGANDEN OCH 
ERBJUDANDEN 
I denna text har jag utforskat metodologiska implikationer av mötet mellan praktiknära skolforsk-
ning och en sociomateriell hållning. Med frågorna om praktik och nära gjordes i analysen en 
uppdelning av dessa två begrepp. I den avslutande diskussionen kommer jag dels sammanfatta de 
olika aspekter, frågor och svar, som uppkom, dels åter föra samman dessa två för att se vilka 
erbjudanden och åtaganden detta ger till praktiknära forskning.  

I analysen blir praktik, såväl forskning som undervisning och skola, en samtidigt upprepande och 
rörlig figur. Praktik består av diskursiva, materiella och affektiva aspekter som skapar villkor och 
förutsättningar. Samtidigt blir praktiken del av att forma dessa aspekter. I analysen blev det centralt 
hur både skolpraktik och forskningspraktik ständigt förändras i relationen och innefattar reciproka 
medskapande effekter. Vidare ställdes frågor om praktikers gränser – går det att avgränsa och 
definiera en praktik, går det att förskjuta de gränser som praktiken samskapar? Dessa frågor leder 
vidare till närhet som möten och engagemang. I analysen framkom hur närhet inte är ett tillstånd 
utan blir ett görande och en respons. Här formades frågor kring distans, översättningar och 
affirmativ kritik. En affirmativ kritik innebär en samtidigt kreativ och kritisk hållning i relation till 
forskningspraktik och skolpraktik. Närhet blir då att beakta de kollektiv vi ingår i, något som kräver 
uppmärksamhet och omsorg. Det innebär att undgå artikulationer om att veta bättre och ha svaren, 
att inte fastna i frågor kring bra eller dåligt utan att utforska vilka effekter som samskapas för att 
utmana istället för att upprepa gränsdragningar och stabila kategoriseringar. Det ger ett ansvar för 
de översättningar och effekter som skapas i mötet mellan skolpraktik och forskningspraktik. Detta 
menar Stengers (2005) innebär att inte utgå från generella principer utan att beakta den specifika 
situationen, att vara närvarande och engagerad. 

Vilka erbjudanden och åtaganden skapar då denna konstruktion av praktik och nära? Jag vill mena 
att mötet mellan praktiknära skolforskning och sociomateriella perspektiv erbjuder produktiva 
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ingångar för att överbrygga uppdelningen mellan teori och praktik. Detta berör frågor om 
förändring, forskarroll och ansvar, något som är vitalt att utforska vidare och där den sociomateriella 
hållningen erbjuder viktiga bidrag till den praktiknära forskningen. Här görs dock inga anspråk om 
att ha alla svar, men ger ett ytterligare alternativ till hur ett engagerat deltagande och samarbete 
mellan skolpraktik och forskningspraktik kan förstås och utformas. Samarbete blir här att med 
undran och öppenhet utforska vad som produceras, vilka erbjudanden som ges och hur det formar 
våra möjligheter att handla-tänka-känna (Stengers, 2008). Ett kraftfullt och produktiv samarbete och 
kunskapsproduktion främjas av ett engagemang kring en gemensam problemställning (Lenz 
Taguchi, 2017). Här menar jag att en ömsesidig problemställning rymmer en mångfald av frågor. 
Det handlar om att skilda frågor eller verkligheter kan samexistera och verka i sammanvävda 
praktiker (Mol, 2002). Med praktiknära forskning som föränderliga göranden kan forskning inte 
sträva efter att beskriva en skolpraktik såsom den är – utan istället undersöka vad den kan bli 
(Stengers, 2005). Det handlar om att skapa rörelser som öppnar upp, snarare än stänger ned. Som 
tillhandahåller utrymme för nya sammanvävningar och nya frågor. En praktiknära forskningsansats 
får här som ambition möjliggöra för praktiker att samarbeta för att kunna bli till på mer hållbara och 
kraftfulla sätt (Stengers, 2005). Det skapar en hoppfull rörelse om en mångfald potentiella 
verkligheter vilket blir viktiga aspekter i arbetet med praktiknära forskning.  

1 För en mer utförlig redogörelse av post-antropocentrism se till exempel Braidotti (2013) eller Ceder och Gunnarsson (2018).   
2 Med utgångspunkt i bland annat Foucaults teori om diskursiva praktiker formulerar den posthumanistiska filosofen Karen 
Barad vad hon kallar materiellt-diskursiva praktiker (2003, s. 820–821). Barad beskriver dessa materiella-diskursiva praktiker 
som intra-aktioner (se Gunnarsson, 2015, s. 57).  
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Forskning i samverkan: Att vara nära 
men se med nya ögon 

Lena Nilsson & Daniel Olof Wiedel 

ABSTRA CT  

The purpose of this article is to investigate how collaborative research can be used to develop early 
interventions in preschool. The research has been conducted together with preschool heads, special 
educators and social educators in a small municipality. The initiative was taken by municipal 
managers. After the development work had started, researchers were invited to a collaborative 
research process that lasted for about two years. Data was collected through process meetings, critical 
incidents, interviews, surveys and group discussions.  

The process is characterized by phases where different staff groups were involved. Preschool teachers 
both stressed their own skills and also emphasized the importance of continuous support and 
guidance from special and social educators. Managers emphasized their increased overall skills about 
early interventions. Collaborative research has helped to structure, quality assure and anchor focus 
on early interventions. It has been a tool for highlighting the issue from different perspectives, when 
staff and researchers work together. It has helped paying attention to important aspects, suggesting 
new directions when needed. In the research process, social and special educators have received 
valuable support in their new roles in the preschool environment. When the research process was 
completed, permanent support for early interventions was implemented. 
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INTRODUKTION 
Syftet med denna artikel är att undersöka hur samverkansforskning, forskning i samverkan med 
praktiker, kan användas för utvecklingsarbete. Det aktuella utvecklingsarbetet handlar om hur tidiga 
insatser och specialpedagogiskt stöd i förskolan kan utformas i praktiken, ett område där mer 
forskning behövs (Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla & Persson, 2015). Kärnan i samverkans-
forskning är att använda praktikers lokala kunskap för att både utveckla den egna verksamheten och 
att gemensamt bygga ny generell kunskap (Herr & Anderson, 2015). Reason (1998)  hävdar att olika 
former av forskning i samverkan behövs för att motverka att vetenskaplig kunskap monopoliseras 
till en elitistisk dominans över andra människor. Denna syn på forskning utvecklas av Johannisson, 
Gunnarsson och Stjernberg (2008, s. 11) som hävdar att den ”samhällsvetenskapliga forskningens 
mål är ett skärpt aspektseende. Eggen skärps och stärks om de som skapar de studerade processerna 
också inbjuds att dela med sig av sin självförståelse”.  Det är såväl en rättvisefråga att praktiker och 
akademiker kan utveckla ny kunskap i genuin dialog som ett sätt att demokratisera kunskapande 
och bidra till en hållbar utveckling (Gunnarsson, Hansen, Nielsen, & Sriskandarajah, 2016).  

SAMVERKANSFORSKNING 
Samverkansforskning har sitt ursprung i det breda begreppet aktionsforskning byggt på en 
pragmatisk tradition där kunskap skapas och testas genom samverkan. Syftet med aktionsforskning 
är att förändra tre saker: ”practioner’s practice, their understandings of their practices and the 
conditions in which they practice” (Kemmis, 2009, s. 463). Aktionsforskning startar med att erfara 
och observera ett problem. Problemet undersöks och man planerar och genomför en aktion för att 
försöka lösa problemet. Vad aktionen leder till observeras och man reflekterar över resultatet. Sedan 
går man vidare, modifierar aktionen, observerar och reflekterar i vad som benämns en aktions-
forskningsspiral (Kemmis & Wilkinson, 1998, s. 11). Man kan urskilja en samarbetsinriktad linje 
som handlar om organisatoriska förändringar och en emancipatorisk, medvetandegörande 
inriktning (Freire, 1976; Gillberg, 2009) där en kritisk och deltagarbaserad ansats betonas (Lindhult, 
2008, 2016). Genom dialog där man lyssnar och lär av varandra kan dessa former förenas. Det 
förutsätter att forskaren eller processledaren är engagerad och skicklig på att underlätta för alla röster 
att komma till tals. Ett sådant arbetssätt kan bidra till en fördjupad förståelse av problemet och 
utveckling av praktikorienterad kunskap och teoretisk förståelse. Kritisk aktionsforskning innehåller 
båda dessa element, lärande som ger underlag för både teoretisk kunskap och handlingskunskap och 
kritisk granskning av strukturer och orsaker till underliggande problem (Kemmis, 2006).  

En variant av aktionsforskning är interaktiv forskning där praktiken är i centrum under hela forsk-
ningsprocessen (Wigblad & Jonsson, 2008). Interaktiv forskning är lämpligt för processtudier där 
man följer ett skeende med komplexa företeelser över tid. För att få tillgång till varandras kunskap 
och begrepp samverkar forskare med kunniga praktiker vilket ger inspiration och möjlighet till 
gemensam reflektion. För att genera gemensam kunskap är växelverkan ett naturligt arbetssätt. 
Wigblad och Jonsson (2008) använder det pragmatiska begreppet abduktion som innebär att pendla 
mellan teori och praktik. Abduktivt arbetssätt är ett sätt att använda praktisk erfarenhet som kan ge 
bredare och djupare ny kunskap än vid konventionell empiriinsamling. Praktiken kan kombineras 
med forskarens förtrogenhet med fältet, antingen forskarens egen praktik eller kunskap baserad på 
tidigare forskning. Att forskaren är förtrogen med fältet möjliggör en ömsesidig förståelse i 
interaktiv forskning och kan öka kvaliteten på det empiriska materialet (Wigblad & Jonsson, 2008).  
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BARN OCH UNGAS HÄLSA OCH LÄRANDE 
Vid Högskolan Västs Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljö [BUV- miljön] pågår sedan 
några år tillbaka forskning i samverkan med aktörer som arbetar med inriktning på barn och 
ungdom inom vård, omsorg, utbildning och socialt arbete. Detta är komplexa verksamheter där 
forskning i samverkan är ett lämpligt sätt att forska, med målet att skapa både teoretisk kunskap och 
handlingskunskap. Ett tjugotal forskare inom pedagogik, psykologi, socialt arbete, etnologi och 
hälsovetenskap forskar i samverkan med barn- och ungdomsverksamheter enligt en modell som 
innebär ett gemensamt ansvar för forskningsprocessen och ett delat ekonomiskt ansvar (Nilsson & 
Sorbring, 2019).  

I BUV-miljön används begreppet samverkansforskning, en slags interaktiv forskning med fokus på 
utveckling av arbetslivet och med delat ansvar genom hela processen från identifiering av problemet 
till spridning av resultatet (Bennich, Svensson & Brulin, 2016). Interaktiv forskning innebär ett 
ömsesidigt intresse för lärande och kunskapsbildning men ansvaret för förändring ligger hos verk-
samheten. De resultat som uppnås kan bli hållbara genom den förståelse som gemensamt lärande 
skapar. Resultatet förväntas vara praktiskt användbart och vetenskapligt relevant (Svensson, 
Ellström, & Brulin, 2007; Gunnarsson et al., 2016). Samverkan handlar om utbyte mellan jämbördiga 
parter där praktikers kunskap synliggörs och redskap utvecklas för att sprida handlingsbar kunskap 
samt att formulera vetenskaplig kunskap och nya begrepp på generaliserad nivå. De yrkesverk-
samma bidrar med sakkunskap och kan välja att förkasta eller anta erbjudna forskningsresultat för 
att undersöka hur dessa kan fungera i praktiken. En sådan granskning kan leda vidare till nya 
forskningsfrågor. 

METOD  
Som beskrivits ovan är samverkansforskning inte en särskild metod utan ett perspektiv på vetenskap 
och en forskningsansats som innebär dialog och gemensamt ansvar (Svensson et al., 2007). I BUV-
miljön finansieras samverkansforskning gemensamt av den aktuella verksamheten, högskolans 
forskningsmedel och tid för kompetensutveckling. Modellen innebär att initiativ tas av en i 
förhållande till lärosätet extern verksamhet. Övergripande ramar fastställs och ett avtal tecknas. 
Frågeställningar och metoder för datainsamling avgörs gemensamt (Nilsson & Sorbring, 2019) Data 
kan samlas in till exempel genom intervjuer, gruppsamtal eller enkäter och tolkas i forsknings-
processen. Studieobjekt för denna artikel är projektet ”Tidiga insatser i förskolan” som har initierats 
och genomförts i en liten kommun. För att undersöka projektets utveckling och få många perspektiv 
har projektet följts under två år. Empiri har samlats in med flera metoder. I den datainsamling som 
gjorts har etiska regler följts med informerat samtycke. Processen innefattade i någon mån alla 
anställda. I resultatdelen beskrivs hur projektet initierats, hur det förberetts och den forskning som 
genomförts tillsammans med olika personalkategorier i kommunen samt hur det avslutats och ändå 
lever kvar.  

Några aspekter för att bedöma samverkansforsknings validitet är huruvida resultaten är användbara, 
om processen har varit demokratisk och dialogisk och om resultaten kan fungera katalytiskt på så 
sätt att den sätter i gång förändring av något slag (Herr & Anderson, 2015). Andra aspekter är 
huruvida ny kunskap har skapats och om den är handlingsinriktad och relevant för den aktuella 
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verksamheten. Har det skett lärande bland praktiker och forskare samt har relevanta forsknings-
metoder använts på ett lämpligt sätt? Många människors delaktighet i samtal ger en bred och 
omfattande erfarenhetsbas och kunskapen kan prövas för att bli relevant och användbar. 
Holmstrand (2008, s. 193) menar att ”arbetet med alla inblandades bidrag i form av olika 
erfarenheter och kunskaper innebär att något nytt skapas, en kunskapsmassa som inte kan bildas 
varken i enbart praktiken eller inom forskningen.” Samverkansforskning kan skapa ”mötesplatser 
där olika sorters kunskap och erfarenhet blandas, tas tillvara, utvecklas, utmanas och ifrågasätts kan 
leda till nytänkande och kan även bidra till // … //  demokratiska kunskapsprocesser” (Holmstrand, 
2008, s. 199). 

TIDIGA INSATSER I FÖRSKOLAN 
Forskning om specialpedagogik i förskolan poängterar att förskola med god kvalitet innebär tidig 
intervention, det vill säga bidrar till att barn i behov av särskilt stöd på sikt utvecklas på ett sätt som 
förbättrar deras skolresultat och minskar social utsatthet (Sylva, Melhuish, Simmons, Siraj-
Blatchford & Taggart, 2010; Tallberg Broman et al., 2015).  Personalens kompetens har särskild 
betydelse för god kvalitet i förskolan (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2011). 
Förskolans läroplan ger stöd för ett sådant synsätt och fördelar ansvaret mellan personalen. 
Förskolechefer har ansvar för att verksamheten utformas så att varje barn får det särskilda stöd, den 
hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolepersonal ska ges kontinuerlig kompetensutveckling 
för att förverkliga sitt uppdrag (Skolverket, 2016, s. 16). Förskollärarna har ansvar för att stimulera 
alla barns lust att erövra kunskaper. Arbetslaget har gemensamt ansvar för att erbjuda en god miljö 
för utveckling, lek och lärande samt att särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som befinner sig 
i svårigheter av olika slag (Skolverket, 2016, s. 11). Tallberg Broman et al. (2015) poängterar dock att 
det behövs mera forskning om hur det särskilda stödet kan utformas på bästa sätt. Syftet i denna 
artikel är att analysera om och hur samverkansforskning kan användas för att utveckla tidiga insatser 
i förskolan. Projektet beskrivs i olika faser och analyseras kontinuerligt. Efter detta sammanfattas 
och diskuteras resultatet.   

FRÅGESTÄLLNINGAR 
I denna artikel fokuseras samverkansforskning som praktiknära forskning där ansvar delas mellan 
praktiker och forskare. Samverkansforskning handlar om att forska med inte på deltagarna i en 
systematisk reflektiv process. Kunskapsintresset är både praktiskt och emancipatoriskt (Gillberg, 
2009) men även vetenskapligt (Herr & Anderson, 2015). Det praktiska kunskapsintresset handlar 
om att tolka och förstå sin praktik bättre. Det emancipatoriska kunskapsintresset handlar om att 
frigöra deltagarnas potential. Den uppgift som ska lösas måste ses ur flera, gärna alla aktörers 
perspektiv vilket kan bidra till en fördjupad kunskap. På så sätt kan alla nivåer i verksamheten bidra 
till ett lärande och utvecklande klimat. Ledarperspektivet behövs för att möjliggöra hållbar 
förändring. Det är viktigt att ledningen kan anamma de förslag och de förändringar som föreslås 
(Börjesson, 2011).  

Frågeställningarna i denna artikel är att undersöka hur samverkansforskning kan användas för att 
åstadkomma lärande och förändring samt vilka avgörande faktorer som kan urskiljas. 
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GENOMFÖRANDE AV EN AKTIONS- OCH 
SAMVERKANSPROCESS 

Fas 1 Att förhindra framtida utanförskap 
I den landsbygdskommunen med ca 20 000 invånare där detta projekt genomfördes har det sedan 
länge funnits ett intresse för skolutveckling. Under 2013 deltog chefer för utbildning, socialtjänst 
och elevhälsa tillsammans med en av kommunens ekonomer i en kurs om socioekonomiska frågor. 
Kursen byggde bland annat på en guide för sociala investeringar Vänta inte (Sveriges Kommuner 
och Landsting [SKL], 2012). Vid kursens avslutning skrev kursdeltagarna från denna kommun ett 
gemensamt dokument med titeln Tidiga insatser för att förhindra framtida utanförskap. Kurs-
dokumentet som avser förskola lyfter fram att det är framgångsrikt och ger socioekonomiska vinster 
att tidigt upptäcka och stödja barn i behov av särskilt stöd. Framför allt är det viktigt att göra de rätta 
insatserna och naturligt infoga dessa i verksamheten. I kursdokumentet föreslås ett projekt för att 
utveckla metoder att kartlägga och analysera behov av samt ge särskilt stöd. De problem som nämns 
i kursdokumentet är till exempel social problematik, bristande språkförståelse både i svenska och 
annat modersmål samt barn som har svårt att delta i grupp och har behov av kontinuerligt stöd från 
personalen. Dokumentet innehåller ekonomiska beräkningar över vad ett projekt skulle kosta och 
de vinster, pedagogiska och samhällsekonomiska, som med stöd av tidigare forskning kunde 
förväntas. En plan för utökning av tidiga insatser i förskolan presenterades för berörda kommunala 
nämnder som antog förslaget i politisk enighet. Planen innebar anställning av sex social- och 
specialpedagoger, alltså en, för en liten kommun, avsevärd personal- och kompetensförstärkning. 
Tolkat i aktionsforskningstermer identifierade chefer och tjänstemän med ansvar för olika aspekter 
av barns och familjers välfärd i samverkan ett problem. De analyserade problemet och utarbetade 
förslag till en aktion med stöd i ”early childhood research” som i en svensk kontext blir både forsk-
ning om förskola och socialt arbete samt i socioekonomisk forskning vilket innebär att projektet från 
start har en tvärvetenskaplig grund. Förslaget förankrades och beslutades i kommunens högsta 
ledning.  

Fas 2 Rekrytering av social- och specialpedagoger 
Vid årsskiftet 2013-2014 påbörjades rekrytering av tre socialpedagoger och tre specialpedagoger. 
Projektet som kom att heta Tidiga insatser i förskolan kom igång under våren 2014 vartefter social- 
och specialpedagogerna anställdes. De placerades på olika förskolor i kommunen. De presenterades 
för och arbetade nära barn, föräldrar och förskolans personal. Arbetsuppgifterna var att kartlägga 
behov av särskilt stöd, observera barngrupper, stötta personal och föräldrar samt att handleda 
förskolans personal och ge råd om hur särskilt stöd kan genomföras. I deras uppgifter ingick inte att 
delta i förskolornas ordinarie vardagsarbete även om det också förekom. Under våren 2014 
påbörjades alltså en omfattande aktion. För att undersöka vad som hände förbereddes under samma 
tidsperiod att följa projektet med hjälp av forskare.  

Fas 3 Forskningsprocessen  
Kring årsskiftet 2013-2014 tog kommunen kontakt med ett lärosäte för att diskutera forskning kring 
projektet Tidiga insatser i förskolan. Samtal inleddes mellan företrädare för kommunen och för 
lärosätets barn- och ungdomsvetenskapliga miljö om att forska tillsammans med ömsesidigt ansvar. 
Ett avtal slöts mellan kommun och högskola. Två forskare, med erfarenhet av socialt arbete och 
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hälsofrämjande skolutveckling, knöts till projektet. I mars 2014 skedde en markerad projektstart i 
form av en presskonferens. De nyanställda social- och specialpedagogerna som kom att kallas sociala 
teamet, forskarna, förskolechefer, förvaltningsledning och nämndordförande medverkade. Dialoger 
mellan sociala teamet, förskolechefer, elevhälsochef och forskarna påbörjades. Vid några tillfällen 
deltog även nämndordförande, bildningschef, kvalitetssamordnare och grundskolerektorer. I 
dialogerna, som fortsättningsvis benämns processmöten, problematiserades hur behovet av tidiga 
insatser i förskolan visade sig, hur behovet skulle mötas och hur resultaten skulle mätas. Vid dessa 
möten började arbetet att formulera forskningsfrågor men också att  

lyfta fram problem och för att öka kunskaper hos chefer och politiker (förskolechef, redigerade 
anteckningar maj 2014) 

Frågor som avhandlades var vad man ska vara uppmärksam på kring hur barn har det. Vidare 
diskuterades kring vad personalens upplevelser är och hur man kan underlätta för personalen.  Ett 
område som återkom i diskussionerna var hur specialpedagogik som yrkeskunskap gestaltas i 
förskolan och hur specialpedagogers och socialpedagogers kunskap förhåller sig till varandra. 

Det är en viktig dialog och en ständig process hur specifika yrkesroller kan utformas och sammanlänkas, 
yrkesrollerna måste skapas och ett relationellt synsätt tydliggöras (specialpedagog, redigerade anteckningar 
maj 2014) 

Yrkesrollerna, både i förhållande till varandra och i förhållande till förskolans hela verksamhet 
visade sig vara centrala och ledde till forskningsfrågor som har besvarats i andra sammanhang 
(Wiedel, 2017). Frågor om delaktighet och inkludering återkom kontinuerligt i samtalen.   

Vi har vågat lyssna in barnen, det händer mycket. Barnen har påverkat, vi gör så här. Vågar vi? Barn leker 
och är delaktiga i gruppsammanhang. Det blir en större naturlig del att barn är med. Barn är ömsesidiga 
sinsemellan. Det är inte lika för alla, alla behöver inte sitta 30 min på samlingen. Vad gör man när man 
väntar. Leken kämpar man med, när den är igång går det bra men det är jobbigt att byta aktivitet (sociala 
teamet, redigerade anteckningar maj 2014). 

I samtalen illustreras förskolans vardagsarbete, vilka situationer man möter och exempel på hur 
dessa kan lösas i arbetslagen, hur personalens kompetens visas. De visar vidare både på komplexitet 
i vardagsarbetet och uppmärksamhet kring olika behov samt flexibilitet i att tillgodose dessa. Press-
konferensen som ledde till flera inslag i massmedia innebar ett offentliggörande av projektet. Både 
personal, föräldrar och politiker blev medvetna om och delaktiga i projektets idé.    

Fas 4 Sociala teamets arbete 
Processmötena fortsatte under hela projektet med två till tre möten varje termin mellan forskare och 
sociala teamet och med förskolecheferna, både tillsammans och var för sig. I slutet av våren 2014 
diskuterades forskningsfrågor som framförallt handlade om att analysera hur sociala teamets arbete 
utvecklades och hur det mottogs på förskoleavdelningarna. Dessa forskningsfrågor stämmer överens 
med de forskningsbehov som Tallberg Broman et al. (2015) lyfter fram. Datainsamling på olika sätt 
planerades gemensamt. Sociala teamets arbete blev centralt och en frågeställning handlade om hur 
deras arbete gestaltade sig. De granskade därför sitt eget arbete, inspirerade av kritiska händelser, ”a 
method that can be used for collecting data about practice for the purpose of bringing about 
improvements” (Angelides, 2001, s. 430). Vilken typ av ärenden handlade arbetet om, hur blev de 
bemötta av barn, av föräldrar och av den ordinarie förskolepersonalen, det vill säga förskollärare, 
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barnskötare och förskolechefer? En viktig fråga var huruvida det var skillnad i specialpedagogernas 
och socialpedagogernas arbete och i så fall vilken.  De observerade och dokumenterade sina erfaren-
heter med anteckningar som diskuterades vid möten med enbart forskarna (Wiedel, 2017).  

De gemensamma processmötena med förskolechefer och sociala teamet innehöll reflekterande 
samtal om tidiga insatser och specialpedagogik i förskolan, vad ett inkluderande arbetssätt innebär, 
hur arbetsuppgifterna kan eller ska utföras och vem som kan eller ska utföra dem, vilken ställning 
sociala teamet ska ges i förskolan. Samtalen fördes utifrån konkreta exempel kring hur arbetet 
utvecklats.  

Huvudtanken är att förebygga långsiktigt. Barnen går upp till 5 år i förskolan, de finns i ordinarie 
verksamhet och det är viktigt med snabba beslutsvägar. Personalen är erfaren och utför sina arbetsuppgifter 
väl (förskolechef, redigerade anteckningar maj 2014). 

En omfattande diskussion fördes om hur resultaten skulle kunna mätas. Det finns allmänt starka 
krav på att insatser ska ge mätbara effekter. Men det övergripande långsiktiga målet var att eleverna 
ska avsluta grundskolan med godkända betyg vilket ligger långt utanför projekttiden. Däremot 
kommer man självklart inom kommunen att följa SKL:s nyckeltal och öppna jämförelser men detta 
ligger utanför projektet. Istället resonerade man om att kunna finna andra vägar att undersöka och 
beskriva vad man gör. 

Varje barn följs. Information ska vara till för barnets bästa. Kan vi synliggöra och hitta ord för vad man gör 
bra på förskolan. Vi gör kartläggning individ-grupp nivå.  Kan vi se en helhet efter ett år (förskolechef, 
redigerade anteckningar maj 2014)? 

Dessa exempel illustrerar resonemang under den första tiden av projektet när sociala teamet har 
börjat närma sig verksamheten. De har själva gjort iakttagelser och de har mött förskolans personal 
i samtal. Deras yrkeskunskap har gett dem teoretiska svar och de har redan tidigare erfarenhet av 
specialpedagogik i förskolan respektive socialt arbete med föräldrar. De upptäcker successivt att 
personalen på förskolans avdelningar efterfrågar handledning både vid formella planeringsmöten 
men även i förbifarten vilket tolkas som akut behov av någon att reflektera med och ett ökande 
förtroende för sociala teamets kunskap. De erfar också att förskolans personal har egna svar på hur 
problem ska lösas.  

Ett halvår senare har sociala teamets resonemang utvecklats: 

de tror att jag [specialpedagogen] är jätteduktig. Man får akta sig för att gå i den fällan. Handledning går ut 
på att man ska komma på själv. Det finns risk att avdelningspersonalen glömmer sin egen kapacitet. 
Vad/hur har man gjort innan vi fanns här? Projektet är tänkt att ge ökad kompetens men det finns en risk 
för läckande kompetens, att man blir mindre benägen att själva lösa vardagliga situationer. Hur ser ytan 
mellan de tre olika pedagogrollerna, avdelningspedagog, specialpedagog och socialpedagog ut (sociala 
teamet, redigerade anteckningar november 2014)? 

Det sociala teamet uttrycker vid detta tillfälle en försiktighet utan att ge konkreta exempel på vad det 
är man gör. De beskriver dock att det handlar om vanliga specialpedagogiska och socialpedagogiska 
insatser som att bedöma behov av stöd, ge bildstöd, lösa konflikter mellan barn, delta i språkgrupper 
och ge stöd till föräldrar. 
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Det är svårt att observera och spela spel samtidigt. Och svårt att neka när barnen tar kontakt även om man 
är upptagen med en observation. Vissa frågor har man vågat lyfta i reflektioner efteråt men om man ser att 
det blir galet så kliar det i fingrarna. Man måste ha förtroende, annars kan man inte vara aktiv. Man får 
försöka vara en förebild, inte säga utan visa exempel hur man kan göra. Vi [specialpedagoger och 
socialpedagoger] har samma roll, det är en trygghet för alla att man är med (sociala teamet, redigerade 
anteckningar november 2014). 

Anteckningarna visar prövande och utforskande samtal. Arbetsuppgifterna är omväxlande, de 
befinner sig i en situation med komplexa och motstridiga förväntningar. De växlar mellan att inta 
den expertroll som förväntas av dem och som de i faktisk mening har genom utbildning och yrkes-
roll och att vara respektfulla kollegor.   

Fas 5 Avdelningspersonalens förväntan 
För att få flera perspektiv på hur all personal ser på tidiga insatser, vilka kunskaper man anser sig ha, 
vilket stöd man behöver och i vilken mån sociala teamet kan möta dessa behov genomfördes 
gruppintervjuer med representanter för personalen vid två tillfällen. De första intervjuerna genom-
fördes vid höstterminens start 2014 när sociala teamet arbetat några månader. En andra omgång 
genomfördes vid vårterminens slut 2015. Vid varje tillfälle intervjuades tre grupper med fyra – fem 
personer i varje grupp som representerade förskolor i kommunens olika områden. Både 
förskollärare och barnskötare deltog, många med lång erfarenhet och flera barnskötare som under 
senare år utbildat sig till förskollärare. Urvalet av intervjupersoner gjordes på förskolorna och 
forskarna hade inte insyn i hur detta gick till. Forskarna försäkrade sig om informerat samtycke vid 
intervjuerna som varade cirka två timmar. Sammantaget visade de inledande intervjuerna en positiv 
förväntan och inställning till sociala teamets arbete. De erfarenheter de hunnit få uppfyllde förvänt-
ningarna. Detta stärktes ytterligare vid den andra intervjuomgången. Intervjupersonerna menade 
att tidiga insatser är en viktig del av förskolans uppgift och de menade sig också ha kompetens för 
tidiga insatser. Intervjuerna bekräftade de intryck som gavs vid processmötena. Intervjuerna genom-
fördes i samtalsform i ett öppet klimat där det fanns utrymme för kritik. Genom dessa samtal blev 
ytterligare ett tjugotal personer mer delaktiga i projektet samt att genomförande av intervjuerna gav 
upphov till samtal om tidiga insatser i personalgrupperna på varje förskola. 

Fas 6 Personalens bild av tidiga insatser, behov av stöd och 
ökad kompetens 
För att få del av all förskolepersonals bild av tidiga insatser och förväntan på sociala teamet genom-
fördes en mindre enkät som med informerat samtycke distribuerades av förskolecheferna i januari 
2015. I enkäten gjordes inte skillnad mellan förskollärare och barnskötare. I stort menar personalen 
att det är värdefullt att få det extra stöd som sociala teamet ger. I huvudsak menar man också att de 
själva som personal har en god kompetens att ge varje barn särskilt stöd. Men man pekar också på 
områden där det behövs mera kunskap till exempel vid bedömningar av behov, hantering av 
konflikter och samtal med föräldrar. Man har fått flera och nya perspektiv när barns svårigheter 
diskuteras.  

Man vill också ha ”tips” om konkreta specialpedagogiska insatser som teckenstöd, bildscheman och 
språkstöd. Det handlar även om bemötande gentemot familjer och hur man kan formulera sig vid 
samtal med föräldrar. Vanliga frågor handlar om att diskutera gränssättning och enkla praktiska 
lösningar kring mat och ätande. I den typen av frågor var socialpedagogernas kompetens ett extra 
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tillskott. Det kunde också handla om förslag hur den fysiska miljön skulle ordnas på ett sätt som ger 
stöd och struktur. 

Vid konkreta problem har vi fått förslag som innebär olika slags lösningar där man kan pröva sig fram till 
vad som fungerar. Sociala teamets pedagogiska inställning får oss att tänka till. 

Sociala teamet har djupare kunskaper än vi, stödet gör att vi känner oss säkrare. De stöder verktyg som man 
redan har (avdelningspersonal, personalenkät januari 2015).  

Avdelningspersonalen uttalar att om man inte haft detta extra stöd hade man gjort som man 
brukade, det hade tagit längre tid och man hade känt sig mera osäker. Man kunde också ha frågat 
sin förskolechef. Dessutom kunde barn ha gått miste om det bästa stödet. Men man visar också på 
egen kompetens, man skulle ha tagit reda på hur man kan agera på andra sätt. Även om man pratar 
om att det behövs mer resurser så menar personalen att små insatser kan göra stor skillnad. 

Man får ett pedagogiskt fokus, jag som pedagog är viktig. Reflektion är betydelsefullt, att lyssna, tala, 
reflektera. Men inte älta problem, att inrikta sig på hur vi ska lösa dem blir tydligare (avdelningspersonal, 
personalenkät januari 2015).  

Personalenkäten visar att det sociala teamet stöder personalen i att använda sin egen kompetens. Det 
som behövs är rätt sorts stöd till personalen. Avdelningspersonalen uttalar att de har grundläggande 
kompetens om specialpedagogik och tidiga insatser men denna kan medvetandegöras, uttalas och 
stödjas genom sociala teamets arbete.  

I april 2015 presenterade vi forskare en ”halvtidsrapport” som en avstämning av projektet och med 
syftet att den skulle diskuteras vid personalmöten på förskolorna. Vi forskare erbjöd oss att delta i 
dessa möten. Men personalen fick inte särskild tid för att läsa rapporten och det blev inga samlade 
diskussioner på förskolorna utan endast med sociala teamet och förskolecheferna.  

Fas 7 Gemensam dag för kompetensutveckling 
I slutet av oktober 2015 deltog all förskolepersonal i kommunen vid en gemensam dag om kvalitets-
arbete. Projektet Tidiga insatser i förskolan var en del av programmet genom att forskarna 
presenterade erfarenheter och preliminära resultat. Gruppsamtal med reflektioner om tidiga insatser 
genomfördes kring vad man eventuellt lärt sig och hur man ville att arbetet med tidiga insatser skulle 
fortsätta. Vid dessa samtal poängterades särskilt sociala teamets pedagogiska funktion: 

De är bra på att få oss att tänka.  De ser verksamheten med andra ögon och höjer oss som pedagoger – bra 
bollplank. Jättebra att ha dem så nära. Ser saker på ett annat sätt än vad vi gör. Ser det på ett annat avstånd 
och ger oss andra verktyg att jobba med (förskolepersonal, anteckningar från gruppsamtal oktober 2015). 

Vidare visade man på den expertfunktion som sociala teamet har: 

Det är bra att få snabb respons. På så sätt kan vi hjälpa till att göra vardagen enklare (förskolepersonal, 
anteckningar från gruppsamtal oktober 2015). 

Personalen pekade också på behov av mer stöd och menar att det finns ett öppet klimat:  
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Vi skulle vilja ha lite mer små tips på hur vi kan förbättra verksamheten, till exempel vad vi kan göra 
annorlunda under samlingar, tambursituationer. Jag vågar säga att jag som pedagog tycker att 
specialpedagogen har fel, det är lättare genom den närmare relationen (förskolepersonal, anteckningar från 
gruppsamtal oktober 2015). 

Samtalen visar att närheten till sociala teamen är en trygghet. Det ger möjlighet att reflektera med 
någon som kommer med nya ögon. De funderingar man tar upp behöver inte vara så stora. Men 
samtalen visar också på dilemman: 

Det kan finnas en fara att de kommer för nära så att även sociala teamet kan bli ”hemmablinda”. Den 
lättillgängliga experthjälpen kan vara en risk att man inte vågar lita på sin egen kompetens. Sänker vi vår 
yrkesroll om vi tar hjälp för snabbt (förskolepersonal, anteckningar från gruppsamtal oktober 2015)? 

Fas 8 Avslutning, spridning och övertagande  
Hösten 2015 genomfördes avslutande processmöten med sociala teamet och förskolechefer, tillsam-
mans och var för sig. Vid dessa möten medger förskolecheferna att de hade en viss inledande skepsis 
till hur projektet skulle mottas och utvecklas. Det sociala teamet poängterar att det inte varit enkelt 
att hantera den komplexitet som förskoleverksamhet innebär och där förskolans läroplan ställer nya 
krav på lärande och kunskapsinnehåll. Det innebär en risk för att motsättningar mellan omsorg och 
skolförberedelse kan skärpas. Men både chefer och sociala teamet framhåller att projektet inneburit 
lärande, utveckling och ökad insikt om hur särskilt stöd kan förverkligas.    

Under våren 2016 skrev forskarna en rapport avsedd för personal, politiker och andra intresserade 
av hur tidiga insatser i förskolan kan utformas. Rapporten hade fokus på projektets innehåll, resultat 
och vilket lärande som kunde urskiljas hos olika grupperingar inom förskolan. Den presenterades 
för politiker i juni 2016 och för all förskolepersonal i kommunen vid ett ”event” i september 2016. 
Bildningsförvaltningens utvecklingsledare ansvarade för programmet där sociala teamet, den nya 
bildningschefen och representanter för personalen medverkade i panelsamtal. Forskarna gav en 
översiktlig presentation av forskningsresultaten. Den avslutande fasen synliggjorde att projektet var 
avslutat men verksamheten, det vill säga projektets innehåll, hade övertagits av förskolans 
organisation. Det som avslutades var forskarnas närvaro. 

LÄRANDE OCH FÖRÄNDRING 
Samverkansforskningen kring projektet Tidiga insatser i förskolan tycks ha fungerat som en 
aktionsforskningsspiral som den beskrivs av Kemmis & Wilkinson (1998). Det upplevda problemet; 
behov av ökad kompetens om hur tidiga insatser i förskolan kan genomföras analyserades utifrån 
tidigare forskning vilket ledde till en aktion att anställa ett socialt team. Aktionen undersöktes i 
samverkan mellan praktiker och forskare. Det ledde till att förskolans arbete med tidiga insatser 
problematiserades och nya frågor kunde ställas i en reflekterande spiral. Centrum i samverkans-
forskningen har varit det sociala teamet och förskolecheferna där båda grupperna intar en position 
som innebär att de inte hade svaren på alla frågor och en inledande osäkerhet om vad projektet skulle 
kunna leda till. Det sociala teamet har träffat all personal kontinuerligt och regelbundet eftersom 
teamets arbetsplatser var stationerade på förskolorna. Genom samtal mellan personal och sociala 
teamet samt mellan chefer och sociala teamet har arbetet förts framåt och samtligas kompetens 
utvecklats. Man vågar mera, man upptäcker problem som kan belysas ur olika aspekter och man 
prövar och hittar lösningar. Förutom att samverkansforskningens fokus har varit förskolechefer och 
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sociala teamet har all personal involverats genom intervjuer, en enkät och gruppsamtal vid dagar för 
presentation och kompetensutveckling. 

AVGÖRANDE FAKTORER 
All personal betonar ett lärande hos dem själva. Den ordinarie förskolepersonalen menar att sociala 
teamets inställning har fått dem att tänka till och stödet från sociala teamet gör att de känner sig 
säkrare. De har fått ett mer pedagogiskt fokus. Detta kan tolkas som en emancipatorisk aspekt av 
samverkansforskning, en ökad säkerhet i arbetet och en ökad medvetenhet om sin egen kunskap. 
Förskolecheferna lyfter fram att deras syn på tidiga insatser har utvecklats, de har fått en 
långsiktighet i hur arbetet kan bedrivas och de blir avlastade genom att hela personalens säkerhet 
ökar vilket kan tolkas som en organisatorisk aspekt av arbetssättet men även en emancipatorisk 
aspekt av förskolechefernas medvetenhet om sin kunskap. Även det sociala teamet själva beskriver 
hur de utvecklats, genom att kombinera sin särskilda kompetens om tidiga insatser med en respekt 
för allas kunskaper och inte ta över verksamhet och uppgifter. Projektet illustrerar komplexiteten i 
den verksamhet som studerats, förskolans förändrade uppdrag med ökad betoning på lärande, krav 
på särskilt stöd men osäkerhet kring hur det ska ges (Tallberg Broman et al., 2015). Men också 
komplexiteten i samverkansforskning visas, det är svårt eller omöjligt att nå alla nivåer i en 
organisation med begränsade resurser. Trots detta gavs tillfälle att i någon mån involvera samtliga. 
Deltagarna i samverkansforskningen är det sociala teamet och förskolecheferna men initiativ och 
inledande problematisering gjordes av ledande tjänstemän och förankrades på politisk nivå. Öppen-
heten mellan nivåer och den tydliga ambitionen att nå ut med projektets idé uppfattar vi som en 
avgörande faktor för framgång (Börjesson, 2011). 

DISKUSSION  

Sociala investeringar 
I denna artikel fokuseras hur samverkansforskning kan bidra till ett förändringsarbete. Utgångs-
punkten var forskning om socioekonomiska vinster och sociala investeringar, ett begrepp som 
använts flitigt beträffande förebyggande och främjande arbete under senare år (SKL, 2012). Dessa 
socioekonomiska resonemang har förutom en ekonomisk grund också ett starkt inslag av 
engagemang för barns hälsa, välfärd och lärande. Det socioekonomiska synsättet omvandlades till 
special- och socialpedagogiskt utvecklingsarbete, ett område som enligt pedagogisk forskning är 
otillräckligt undersökt (Tallberg Broman et al., 2015). Den aktion som startades, en utökning av 
tidiga insatser i förskolan, kan sägas vara evidensbaserad (Sylva et al., 2010, 2011; Bokström, 
Lindencrona & Wieselgren, 2014). För att undersöka aktionen engagerades forskare i en praktiknära 
forskning som innebar samverkan med möjlighet att ge mervärde i form av hållbara resultat 
(Gunnarsson et al., 2016). Genom samverkan med forskare har man enligt förskolechefer och 
utvecklingsledare fått stöd i att synliggöra både det pedagogiska arbetet och förankra den särskilda 
satsningen på tidiga insatser, det vill säga den sociala investeringen. Det har gett projektet legitimitet 
och uppfattats som en styrka att forska i ömsesidig samverkan. Ledningen markerar återkommande 
att projektet är tvåfaldigt, dels kommunens egna projekt som utgår från några chefers deltagande i 
en kurs om sociala investeringar, dels samverkansforskning med högskolan.  
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Kompetensökning 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonar att all förskolepersonal ska ges kontinuerlig 
kompetensutveckling. Personalens kompetens har särskild betydelse för att bidra till långsiktigt 
förbättrade skolresultat och minskad social utsatthet (Sylva et al., 2010, 2011).  Detta projekt talar 
för att den kompetensförstärkning det innebär att anställa förhållandevis många social- och special-
pedagoger bidrar till en kompetensökning inom hela förskolan, det vill säga såväl 
avdelningspersonal som förskolechefer uppfattar att de fått ökad kompetens. Man har både fått ökad 
tillgång till egna experter och ökad allmän kompetens. Det finns dock en risk att den ökade tillgången 
till special- och socialpedagogiskt stöd kan innebära att övrig personal kan förlora kompetens, att 
man sänker sin pedagogiska yrkesroll genom att söka hjälp för snabbt. 

De nya yrkesrollerna var inledningsvis oklara vilket överensstämmer med tidigare forskning som 
visar att hur specialpedagogik kan utformas i förskolan är otillräckligt utforskat (Tallberg Broman 
et al., 2015). Här har forskningsprocessen fungerat som stöd till det sociala teamet och till förskole-
cheferna vid utveckling av de nya yrkesrollerna. Framförallt har samverkansforskningen gett verktyg 
för att belysa problem och lösningsmöjligheter ur flera perspektiv vilket är ett avgörande argument 
för interaktiv forskning (Börjesson, 2011; Bennich et al., 2016). Genom hela projektet har olika 
mötesplatser skapats där man kunnat reflektera kring arbetet (Holmstrand, 2008). Detta tycks ha 
ökat intresset för tidiga insatser och implementering av nya arbetssätt. Det har också uppfattats som 
värdefullt att man genom hela forskningsprocessen kunnat uppmärksamma och reflektera över sina 
resultat och ställa dessa i relation till tidigare forskning. Forskningsprocessen tycks ha haft den 
katalytiska kvalitet som Herr och Anderson (2015) ser som ett kvalitetskriterium. 

Närhet och distans 
De tre förskolecheferna hade alla lång erfarenhet av förskolans arbete. Specialpedagogerna hade 
förutom examen i specialpedagogik även förskollärarutbildning. Utbildning av socialpedagoger är 
inte lika reglerad men alla hade utbildning i socialpedagogik och erfarenhet av socialt arbete. Det 
gav grund för öppna möten med jämbördigt förhållningsätt. Som forskare tillförde vi teori och 
forskningsbaserad kunskap om stöd och tidiga insatser i förskolan. Teori kan bidra till att skapa 
distans. Distans visade sig vara en avgörande aspekt i sociala teamets arbete. Förskolepersonalen 
framhåller gång på gång att en av fördelarna med projektets organisering var att sociala teamet fanns 
nära i vardagen vilket ökade personalens delaktighet i arbetet med tidiga insatser. Samtidigt 
återkommer kommentarer om att sociala teamet ser med nya ögon på de problem som ska lösas och 
bedömningar som ska göras. Närheten kan innebära en risk att förlora förmågan att vara 
distanserad. Resultatet talar ändå för att närhet till verksamhet kan förenas med att ”se med nya 
ögon”. Praktikers delaktighet kan stödja ett granskande förhållningssätt som i sin tur kan bidra till 
organisatoriskt lärande och förändring. Forskningsprocessen kan fungera som en katalysator (Herr 
& Anderson, 2015) för att organisera nya sätt att utforma särskilt stöd och tidiga insatser. Resultatet 
talar för att det finns olika sätt att utföra särskilt stöd, det finns olika perspektiv på detta och förskole-
personalen menar att de har både teoretisk kunskap och erfarenhet. Men varje situation är komplex 
och unik och kan lösas på olika sätt. Kunskap om komplexiteten behöver utvidgas. Såväl avdelnings-
pedagoger som sociala teamet och förskolecheferna betonar det behovet och personal på alla dessa 
nivåer i förskolans organisation menar att de faktiskt har erövrat nya kunskaper.  
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Parallella processer 
I projektet pågår flera parallella processer. Det sociala teamets uppgift är att bistå med kunskap och 
kompetensutveckling på förskoleavdelningarna. Det innebär att stödja personal att bli medvetna om 
den kunskap de redan har och våga lita på den men också att kunna artikulera kunskapen och 
ifrågasätta sin egen kunskap och sätta den i relation till teoretisk forskningsbaserad kunskap. 
Samverkansforskning kan fungera på ett liknande sätt mellan forskare och sociala teamet och 
förskolecheferna. Samverkansforskning blir i sig en form som ska erfaras och spridas. Arbetet med 
konkreta, vardagliga här och nu problem och med visioner om ett framtida arbete, går hand i hand. 
Det sker på flera nivåer i interaktiv forskning tillsammans med de samverkanspartners som i sin tur 
ska arbeta med andra. Som samverkansforskare behöver man ha processer på flera nivåer i 
medvetande. Man behöver ha beredskap för processer som uppstår när man arbetar dialogiskt med 
en organisation; att leva i högre grad av osäkerhet, en mångfacetterad syn på vad kunskap är och hur 
den kan formuleras. Det kan stödjas av en kontinuerlig aktionsforskningsspiral (Kemmis & 
Wilkinson, 1998) som kan bidra till fortsatt utvecklingsarbete. Projektet Tidiga insatser i förskolan 
kan beskrivas som en långsiktig aktionsforskningsspiral samtidigt som det varit helt integrerat i 
förskolans ordinarie arbete.  

Som samverkansforskare är man ändå låst av olika begränsningar. Man blir inte självklart insläppt 
överallt och den pågående ordinarie verksamheten är huvudfokus för förskolechefer och avdelnings-
personal. Våra samverkanspartners har varit sociala teamet och förskolechefer. Övrig personal har 
inte varit direkt delaktig i samverkansforskningen. Vår ambition att delta i personalmöten för att 
diskutera halvtidsrapporten gick inte att genomföra helt enkelt för att det inte fanns tid. Genom 
sociala teamets arbetssätt att vara nära och närvarande i så stor utsträckning som möjligt i 
förskolornas vardagsarbete har all personal ändock i någon mån varit delaktiga i utvecklingsarbetet 
med tidiga insatser. Intervjuerna och enkäterna gav anledning att uppmärksamma projektet och vid 
den gemensamma dagen för kompetensutveckling deltog alla i samtal om tidiga insatser. Med dessa 
insatser kom flera röster till tals i projektet. 

Samverkansforskning  
Samverkansforskning i detta projekt tycks ha gett förändrad kollektiv kunskap. I linje med 
läroplanen tar arbetslaget ett gemensamt ansvar vilket betyder att all personal är på väg att bli 
inkluderad i en utvecklad kunskap om hur tidiga insatser kan utföras. Det finns flera centrum i den 
interaktiva forskningen. Ett centrum skapas runt forskarna där sociala teamet och förskolecheferna 
deltar. Men med hjälp av sociala teamet skapas också centrum på varje förskola där man i planerings-
möten och i vardagsarbetet skapar dialogiska och tillåtande pedagogiska centrum där råd och 
handledning förmedlas men som också ger utrymme att ifrågasätta de råd som ges. Arbetet här och 
nu problematiseras parallellt med tankar om framtida visioner. Ett annat centrum är lednings-
perspektivet där arbetet med framtida visioner beträffande till exempel kvalitetsarbetet som belystes 
på dagen för kompetensutveckling kopplades till hur tidiga insatser kan bli en naturlig del i 
förskolans arbete på det sätt som formuleras i läroplanen (Skolverket, 2016). Detta centrum i sin tur 
är anknutet till den politiska nivån och kommunens vision att motverka utanförskap med en bra 
skola där alla uppnår godkända betyg. Genom forskningsprocessen knyts dessa centrum samman 
för en förhoppningsvis hållbar utveckling, där personalen i högre grad är delaktig och erfar ökande 
kompetens.
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Den 9 februari försvarade Anna Henriksson Persson sin licentiatuppsats, som jag hade förtroendet 
att opponera på. I nedanstående text återges min presentation av arbetet tillsammans med en 
kortfattad reflektion över verket och dess betydelse.  

SAMMANFATTNING 

Fokus och syfte 
Henriksson Perssons studie behandlar en för svensk skola centralt uppdrag, nämligen demokrati-
uppdraget. Författaren väljer själv att inleda sin text med att citera läroplanens inledningsord där det 
fastslås att skolväsendet vilar på demokratins grund. Att uppdraget är centralt betyder emellertid 
inte att kunskapen om hur det genomförs är omfattande. Studiens angelägna syfte är att förändra 
detta och bidra med kunskap om ”hur lärare som professionella aktörer konstruerar mening i, 
innebörd av och form åt skolans demokratiuppdrag”, ett syfte som konkretiseras i fyra 
frågeställningar: 

1. Vilka innebörder framträder i lärarnas tal om skolans övergripande demokratiuppdrag?  
2. Vad uttrycker lärare för innebörder av demokratiska arbetsformer och hur gestaltas 

demokratiska arbetsformer inom SO-undervisning i årskurs 4-6?  
3. Vad framträder angående relationen mellan skolans demokratiska fostransuppdrag och 

kunskapsuppdrag inom ramen för SO-undervisning, i lärarnas tal om demokratiuppdraget?  
4. Hur kan lärarnas konstruktioner av demokratiuppdraget förstås såväl didaktiskt som 

demokratiteoretiskt?  

Material och metod 
För att undersöka detta har Henriksson Persson arbetat med såväl intervjuer som observationer. 
Medan intervjuerna fokuserat lärarnas tal om sina uppfattningar så har observationerna varit 
inriktade på händelser i klassrummet. Sex lärare, samtliga behöriga SO-lärare på mellanstadiet med 
minst fem års erfarenhet, har deltagit i studien. De intervjuades vid två tillfällen med mellanliggande 
lektionsobservation. Kvalitativa innehållsanalyser av materialet genomfördes genom närläsningar 
utifrån studiens frågeställningar, analyser som succesivt fördjupades genom att demokratididaktiska 
frågor, demokratididaktiska ansatser samt demokratiteoretiska perspektiv fokuserades.  

Tidigare forskning 
Studien placeras i ett historiskt sammanhang och en tidigare forskningskontext. Särskilt betonas hur 
skolans demokratiuppdrag förändrats över tid och hur demokratiuppdraget kan förstås som ett 
dubbelt uppdrag, dvs. hur det handlar om såväl kunskap om demokrati som fostran i demokrati. 
Tidigare studier har visat hur det på många skolor saknas en gemensam förståelse av demokrati-
uppdraget vilket skulle kunna förklara demokratiarbetets osynlighet men också hur det kan 
uppfattas som skilt från vardagsundervisningen. En vanlig förståelse av demokratiuppdraget är att 
det handlar om elevers delaktighet, vilket dock kan motiveras på olika sätt. Elevers delaktighet kan 
hävdas som en barnrättsfråga, som en didaktisk fråga med syfte att förbättra skolresultat eller som 
centralt för fostran av framtida medborgare.  

SO-ämnena kan uppfattas ha en särställning i skolans demokratifostran då de skapar samhällsför-
ståelse och ger möjlighet att se sammanhang. Demokratiuppdraget som dubbelt blir här tydligt då 
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SO-ämnena, precis som övriga skolämnen, har ett demokratiskt fostrande uppdrag men också 
specifika kunskapsuppdrag av relevans för demokrati. Samhällskunskap behandlar exempelvis 
beslutsfattande och politiska idéer. Geografiämnet uppmärksammar frågor om hållbar utveckling 
och individens ansvar. Historia visar på skillnader i människors levnadsvillkor och ger kunskap om 
hur demokratiska styrelseformer växt fram, medan religionskunskapsämnet bidrar med förståelse 
för mångfald och kunskap i etik.  

Tidigare forskning har också visat hur skolans demokratifostran många gånger är framtidsinriktad, 
dvs. fokuserar eleverna som framtida, blivande, demokratiska medborgare och inte som redan 
varande demokratiska aktörer. Medan få studier har gjorts på mellanstadiet visar gymnasie-
lärarstudier att såväl kunskap som fostran ses som centralt men att kunskapsuppdraget dominerar. 
Hur skolans arbetsformer fungerar förstås som en viktig fråga då det gäller genomförande av skolans 
demokratiuppdrag. Studier har även visat hur elever i svensk skola har såväl vilja som möjlighet att 
uttrycka sig, lyssna på andra och visa respekt och tolerans. Av tidigare forskning om SO på mellan-
stadiet kan konstateras att få studier varit SO-inriktade utan att de istället varit fokuserade på 
forskning i respektive ämne. I samhällskunskap förefaller demokrati dominera det annars otydliga 
mellanstadieämnet. Från geografididaktisk forskning framhålls bl.a. hur olika sätt att undervisa 
hållbar utveckling kan få olika demokratirelevanta konsekvenser. Angående historia framhålls hur 
intervjuade mellanstadielärare ser demokratifostran som en viktig del av historieundervisningen. 
Vidare visar en studie kring hur religionskunskapslärare på mellanstadiet ser på sin etikundervisning 
att detta uppdrag kan flyta samman med demokratiuppdraget så att etikundervisning förstås som 
demokratifostran med syfte att utveckla förmågan att bilda och uttrycka åsikter samt ha kunskap om 
och respekt för mänskliga rättigheter. 

Teoretiska perspektiv 
För att perspektivera de egna empiriska analyserna arbetar Henriksson Person med några olika 
teoretiska perspektiv och begrepp. Tre samhällsdiskurser med betydelse för hur skolans demokrati-
uppdrag tar form uppmärksammas och benämns demokratiteoretiska perspektiv. Det är ett liberalt, 
ett kommunitärt och ett deliberativt demokratiperspektiv som här kontrasteras. Utgångspunkten 
för de demokratididaktiska analyserna är dels de didaktiska frågorna vad, hur och varför och dels 
fyra demokratididaktiska ansatser beskrivna i prepositionerna om, för, genom och i demokrati. 
Grunden för de definitioner som görs hämtas från Gert Biesta och Monika Vinterek men formuleras 
sedan mer självständigt. Kunskap om demokrati fokuserar faktamässiga kunskaper om demokrati. I 
kunskap för demokrati knyts faktakunskapen samman med ett framtidsfokus, på eleven som 
blivande samhällsmedborgare. Kunskap i demokrati handlar om att agera på demokratiskt sätt inne-
fattande förhållningssätt, åsikter och värden samt uttryck för barns rätt, medan genom demokrati 
fokuserar demokratiska arbetsformer, att få erfara demokrati.  

Resultat från lärarintervjuer 
Studiens resultat redovisas i två kapitel där det första benämns ”Tal om demokratiuppdraget, 
demokratiska arbetsformer och SO-undervisning”, och det andra ”SO-lektioner – undervisnings-
arrangemang och innehåll”. I det första av de båda kapitlen är det med andra ord intervjuanalyser, 
från den första intervjun, som redovisas. Fyra fokuseringar görs där de tre första ligger nära studiens 
frågeställningar om innebörd i demokratiuppdraget, demokratiska arbetsformer och relationen till 
SO-undervisningen medan den fjärde redovisar en demokratididaktisk analys.  
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Studien visar att lärarna upplever skolans övergripande demokratiuppdrag som diffust. Det 
diskuteras sällan och lärarna efterfrågar stöd i detta arbete, t.ex. i form av kollegiala samtal. 
Demokratiuppdraget kan upplevas som ett dilemma där stoffträngseln är en utmaning och ett 
elevdemokratiskt arbete inte alltid uppfattas som tidseffektivt. Elevdemokrati anses också kräva viss 
demokratisk kompetens sedan tidigare och kan därmed uppfattas som en kvalificeringsprocess. 

När lärarna motiverar demokratiuppdraget är faktumet att det står i läroplanen, som är demokratiskt 
beslutad, ett motiv i sig. De ser det som angeläget att fostra demokratiska medborgare, inte minst 
för framtiden, och de framhåller hur t.ex. grupparbete tränar samarbete och hänsynstagande. De 
knyter demokratiuppdraget till värden som exempelvis acceptans för alla, delaktighet, tillit och 
ansvar.  

Demokratiska arbetsformer kan för de intervjuade betyda olika saker beroende på vilka de aktuella 
eleverna är men också på aktuell läroplan. Exempelvis uppfattas den förra läroplanen ha gett eleven 
för stort utrymme, medan den aktuella betonar kunskaper att uppnå på bekostnad av elevernas 
aktuella position. I hög grad uppfattas demokratiska arbetsformer handla om elevernas inflytande, 
men här skiljer lärarnas beskrivningar sig åt beroende på för det första om inflytandet uppfattas gälla 
såväl lärsituationens utformning som dess innehåll, och för det andra beroende på om inflytandet 
gäller såväl den enskilda elevens lärsituationen som klassens gemensamma lärsituation. Intervjuerna 
visar även hur lärarna knyter demokratiska arbetsformer till ett lyhört klassrumsklimat med en 
rimlig fördelning av talutrymme mellan flickor och pojkar, samt till formellt inflytande som elevråd 
och vidare samhälleliga processer som remissförfaranden. 

Fostransuppdraget och kunskapsuppdraget beskrivs närmast konkurrerande i SO-ämnena även om 
kunskapsuppdraget väger tyngst. På grund av tidsbrist kan demokratiska arbetsformer komma att 
prioriteras ned och elevernas möjlighet att välja innehåll kan begränsas eftersom kunskapsmålen är 
fasta. Samtidigt uppfattas SO-ämnena ge särskilda möjligheter bland annat genom att de lämpar sig 
för tematiskt arbete där valmöjligheterna är fler. Det faller sig relativt naturligt att här träna på 
väsentliga medborgerliga förmågor såsom undersökande, ifrågasättande, sammanhangsskapande 
och argumentativa förmågor. Huruvida SO-ämnena uppfattas ha någon nyckelposition för 
demokratifostran är oklart. Flera av de intervjuade understryker att uppdraget måste genomsyra allt 
arbete även om samhällskunskapsämnets position också framhålls.  

I den demokratididaktiska analysen uppmärksammas resultaten på nytt med fokus på hur lärarnas 
perspektiv ter sig när de struktureras utifrån de demokratididaktiska frågorna och ansatserna. Det 
visar sig då att demokratilärandets innehåll kan knytas till samtliga ansatser. Lärande i demokrati 
förekommer som framhållande av värden som respekt, jämställdhet och acceptans, men också som 
hur människor påverkar av sin omgivning. Lärande om demokrati handlar exempelvis om regler 
och rättigheter i samhället samt hur beslut fattas och Sverige styrs. Lärande för demokrati 
exemplifieras med förmågor som att kunna argumentera, motivera och ta ansvar, medan lärande 
genom demokrati synliggör den praktiserade demokratin.  

När demokratilärandets hur särskilt uppmärksammas visar fokus på i, om, för och genom att 
demokratiska värden gestaltas bland annat i elevernas möjlighet att föra fram sin åsikt, att valfrihet 
har betydelse i undervisning om demokrati, att demokratiska förmågor utvecklas succesivt och att 
det är genom att praktisera demokrati som man känner sig delaktig.  
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Lärarnas sätt att motivera sina perspektiv ligger i linje med hur de för fram perspektiv på innehåll 
och arbete. Ett demokratiskt samhälle uppfattas behöva bygga på vissa gemensamma värden. Det 
finns demokratiskt fattade beslut om till exempel elevernas demokratikunskaper, och det behövs 
demokratiska förmågor för att kunna fatta kloka beslut i framtiden. Skolan som demokratisk 
institution gestaltas genom praktiserad demokrati.  

Resultat från observationer 
I studiens andra resultatkapitel där resultat från observationer men också uppföljande intervjuer 
redovisas står gestaltandet av SO-undervisningen i centrum. De sex lärarnas lektioner redovisas i 
varsitt delkapitel strukturerade så att de inleds med en sammanfattning av lektionen, varefter 
reflektioner från den undervisande läraren redovisas. Delkapitlen avslutas med en demokrati-
didaktisk analys och kapitlet i sin helhet avslutas med såväl en tematisk analys som en 
sammanfattande demokratididaktisk analys.  

De demokratididaktiska analyserna visar hur Anitas lektion om hur man levde på vikingatiden 
synliggör frågor om makt och inflytande. Eleverna grupparbetar och får öva demokratiska besluts-
processer – ett slags lära genom demokrati. Upplägget motiveras med vikten av förståelse för 
människors olikheter. I detta ser Henriksson Persson ett lärande I demokrati. Birgittas lektion 
handlar om geologi men också om informationssökning och källhantering. Författaren ser i detta 
ett lära för demokrati och framhåller samtidigt lärarens lyssnande förhållningssätt. Eleverna kan 
uppleva möjlighet att påverka vilket kan förstås som ett motiv för upplägget – ett lärande genom 
demokrati. Under Cecilias lektion om Europas länder redovisar några elever sina arbeten. Här 
fokuseras bl.a. ländernas styrelseskick och möjlighet att lära om demokrati ges. Arbetssättet ger 
möjlighet att lära genom demokrati där eleverna utvecklar respekt och förmåga att lyssna på 
varandra.  

Under Doris lektion som komparativt uppmärksammar kristendom, judendom och islam finns 
möjlighet till kunskap om religioners likheter, vilket kan skapa grund för förståelse. I grupparbetet 
får eleverna öva sin argumentativa förmåga – ett slags lärande genom demokrati och uttryck för en 
deliberativ demokratisyn. Elisabeths lektion kring de stora världsreligionerna liknar i flera 
avseenden Doris. Religionernas gemensamma drag står i fokus och elevernas grupparbeten ger 
tillfälle att lära genom demokrati. Ömsesidig respekt framhålls som motiv för lektionens upplägg och 
ses som förutsättning för delaktighet i samhället. Henriksson Persson ser detta som uttryck för ett 
kommunitärt demokratiperspektiv. Under Fridas samhällskunskapslektion tränas begrepp bl.a. 
yttrandefrihet, rättighet och fördomar, vilket eleverna kan ha nytta av såväl nu som i framtiden – ett 
slags lära för demokrati. I gruppdiskussioner får eleverna argumentera för sina tolkningar vilket kan 
ses som uttryck för lära genom demokrati och intresse för deliberativa processer. Upplägget 
motiveras av läraren genom elevens möjlighet att få säga sin mening, men också hennes rättighet att 
få kunskap.  

I de tematiska analyser som följer på lektions- och reflektionsredovisningarna fokuseras gemen-
samma drag i demokratiuppdragets gestaltande. Dessa fyra teman speglas demokratididaktiskt, i 
förhållande till perspektiv som uppfattas vara i förgrunden. För det första framhålls demokrati-
uppdraget som förhållningssätt till varandra i klassrummet; ett öppet klimat och en lyssnande 
inställning. Hur, varför och lärande genom demokrati är i förgrunden när demokrati som förhåll-
ningssätt kommer till uttryck. För det andra tematiseras demokrati som tillhörighet och gemenskap 
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vilket kan handla om ett medvetet inkluderande arbetssätt. Henriksson Persson framhåller detta som 
relaterat till en kommunitär demokratiuppfattning. De demokratididaktiska perspektiven hur, 
varför och genom men också lärande i demokrati är i förgrunden. Ett tredje tema är demokrati-
uppdraget som valmöjligheter, framförallt gällande arbetsformer. De framlyfta perspektiven är hur 
och genom demokrati. Fokus på valmöjligheter kan också ses som uttryck för en liberal demokrati-
syn. Demokratifostran i form av ansvarstagande är det fjärde och sista temat. Individens utveckling 
av ansvarstagande och självdisciplin knyts till ett framtidsperspektiv och lära för demokrati ställs i 
förgrunden.   

Diskussion 
I det avslutande diskussionskapitlet uppmärksammas hur resultaten kan förstås i relation till de tre 
demokratiteoretiska tankefigurerna, den liberala, kommunitära och deliberativa. Lärarnas tal kan 
förstås som relaterat till samtliga tre tankefigurer. Liberala perspektiv kan skönjas då individens 
ansvarstagande för eget lärande och valsituationer framhålls. Kommunitära tankefigurer 
framkommer i tal om skolan som inkluderande mötesplats liksom i argumentation för 
gemensamma värden. Tal som uppfattas ha deliberativa inslag kan samtidigt uttrycka såväl liberala 
som kommunitära perspektiv. Vikten av att eleverna lyssnar på varandra, vill göra sina röster hörda 
och nå förståelse för varandra framhålls som exempel.  

I dialog med tidigare forskning framhålls spänningar, exempelvis att lärarna möjligen fokuserar mer 
på eleverna som framtida demokratiska medborgare än aktörer här och nu. Men det är inte ett 
antingen eller utan också ett både och. Möjligen betonas kunskapsuppdraget på bekostad av 
fostransuppdraget men också här finns uttryck för ett både och snarare än ett antingen eller. Vidare 
framhålls hur ett motstånd hos lärarna mot långtgående uttryck för elevens valfrihet har identifieras. 
I förhållande till studiens huvudfokus på lärare som konstruktörer av demokratiuppdraget görs här 
mot slutet en anmärkning så att deras relativa inflytande betonas. Lärarna genomför demokrati-
uppdraget tillsammans med eleverna.  

I de framskrivna kritiska reflektionerna framhålls att fler deltagande lärare, längre tid i fält, eller fler 
perspektiv skulle kunna gett delvisa andra resultat. Möjligheten ventileras att de analytiska 
begreppen skulle kunna ha medfört förenklingar och hindrat möjligheten att se nyanser och 
variationer i materialet. Beträffande studiens bidrag och vidare forskning, framhålls hur de 
intervjuade uttryckt behov av stöd med demokratiuppdraget och gärna i form av kollegiala samtal. 
En förhoppning uttrycks att texten kan ge underlag för sådana samtal och bidra till nya sätt att se på 
skolans demokratiuppdrag.  

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Henriksson Persons uppsats är ett välkommet bidrag i en SO-didaktisk forskningskontext. Studien 
bidrar med värdefull kunskap om lärares förståelse av demokratiuppdragets många olika dimens-
ioner och utmaningar, och om hur lärare behöver kunna navigera i denna komplexitet. Sådan 
kunskap – särskilt från grundskolans mellanstadium – är en bristvara vilket gör studien 
betydelsefull. Som ett särskilt intressant delresultat framstår för mig idag lärarnas beskrivning av hur 
demokratiuppdragets genomförande har förändrats så att undervisningen idag riskerar att betona 
kunskaper att uppnå på bekostnad av uppmärksamhet på elevernas aktuella kunskapspositioner – 
något de relaterar till den nya läroplanen.  
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Det är vidare förtjänstfullt hur tydligt de empiriska studiernas upplägg och genomförande beskrivs 
vilket gör det möjligt att förhålla sig till och tolka studien. Jag menar att man kan fundera över om 
resultaten som vi tar del av när det gäller gestaltandet av skolans demokratiuppdrag på mellanstadiet 
möjligen ligger mer i linje med läroplanens intentioner än vad man kan tänka sig generellt är fallet. 
Det som får mig att fundera i dessa banor är att studiens konstruktion i relativt låg grad öppnar för 
sådana mörkare möjligheter. Bland den redovisade tidigare forskningen saknas med något undantag 
studier som visat skolans dolda läroplan, dvs. hur skolan istället för att fostra till demokratiska för-
hållningssätt riskerar att verka disciplinerande och fostra till lydnad och auktoritetsanpassning. 
Bland de begrepp som valts för att fokusera demokratididaktiska ansatser – om, för, genom och i 
demokrati – finns heller inget begrepp som ”mot” demokrati eller liknande, dvs. ett begrepp som 
skulle kunna synliggöra processer av dold läroplan. Ytterligare ett skäl att fundera över om resultatet 
möjligen ger en alltför positiv bild av skolans demokratiska fostrande är studiens urval, då det finns 
skäl att misstänka att de lärare som till slut, efter alla komplexa och utdragna processer deltar i 
studien är mer intresserade av skolans demokratiska uppdrag än lärare är generellt. Jag menar alltså 
att man kan fundera över om det möjligen också finns en annan skolverklighet än den här beskrivna, 
där demokratiuppdragets gestaltande också handlar om brist på och motsats till demokratiska 
processer. Jag ser detta som exempel på hur Henriksson Perssons studie bidragit till ny kunskap i 
SO-didaktik och demokratididaktik, som i sin tur väcker reflektion och därigenom möjliggör vidare 
forskning – till glädje inte bara ur ett forskningsperspektiv utan också ur ett ämnesdidaktiskt 
skolutvecklingsperspektiv. 
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