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Redaktören har ordet 
I detta nummer av Utbildning och lärande, som är det andra som ges ut i Högskolan Dalarnas regi, 
behandlas utbildningsverksamhet inom högskola, förskola och grundskolans tidigare år. Texterna 
problematiserar vetenskapliga förhållningsätt, verksamhetsförlagd undervisning, genus och skolpre-
station, läsning som bildning och slutligen kritikens (uteblivna) roll i förändringsprocesser. 

När det gäller högskola tar Svärdemo Åberg, Calissendorff och Ståhle i den första artikeln sikte på 
elevers förberedelse för högskolestudier på gymnasiet genom att analysera hur det som kan kallas 
vetenskapligt grundat arbetssätt tar skriftspråklig form i svenska gymnasiearbeten inom samhälls-
vetenskapsprogrammet. I den andra artikeln analyserar Gardesten universitetslärares syn på 
verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. Gardesten utgår från Biestas betoning på 
utveckling av praxistraditioner och trycker på vikten av att den studerande utvecklar många och 
olika erfarenheter, samt betydelsen av att pendla mellan erfarenhet och reflektion över erfarenhet. 
Gardesten menar att lärarstudenten genom den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning ökar 
akademins möjligheter till självförståelse och lyfter särskilt värdet av att i en sådan process ta hjälp 
av principiella pedagogiska distinktioner och teorier. 

I de tre följande artiklarna riktas intresset mot förskolan och grundskolans tidigare år. I form av en 
systematisk litteraturöversikt presenterar Åhslund nordisk forskning om pojkars lärande och skol-
prestationer. Trots de nordiska ländernas långa tradition av en strävan efter likvärdighet och 
jämställdhet inom utbildningsväsendet konstateras att betygsskillnader mellan pojkar och flickor 
ökar i högre grad än inom OECD generellt. Åhslund identifierar två huvudområden: Sociala 
förutsättningar som påverkar pojkarnas prestationer, och Krav och förutsättningar i klassrummet som 
påverkar pojkarnas prestationer, för att därigenom visa på luckor vad gäller studier som relaterar 
förhållanden i lärmiljön och undervisningen till pojkarnas underprestationer.  

I den fjärde artikeln argumenterar Fatheddine och Schmidt för att se litteraturläsning som bildning. 
Med en grund i hermeneutiska och fenomenologiska perspektiv framhåller de i sin artikel barns 
erfarenheter av läsning av skönlitteratur. Utifrån två olika studier argumenterar de för att vidga 
begreppet läsförståelse genom att innefatta olika aspekter. Mot bakgrund av begreppen tolkning och 
horisont riktar de blicken mot hur elever läser och vad som mer sker i läsningen.  

Slutligen behandlar Von Ahlefeld Nisser och Olsson i den femte och sista artikeln förändrings-
processer i förskola och skola genom ett implementeringsperspektiv. Studien, som bygger på 
samverkan mellan en högskola, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), och en kommun. 
Utifrån arbete kring det framtagna materialet för förskola och grundskola finner man att diskuss-
ioner i olika grupper på förvaltningsnivå och i arbetslag snarare handlade om att bekräfta rådande 
verksamhet än om ett kritiskt granskande av densamma. Von Ahlefeld och Ohlsson drar därför slut-
satsen att hållbart förändringsarbete av och i pedagogisk verksamhet kräver god tid för förberedelse, 
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genomförande och till återkommande samtal som leds av professionella samtalsledare.  Författarna 
pekar även på den avgörande betydelsen av själva initieringsfasen för framgångsrik implementering. 

Med detta nummer ges prov på god svensk forskning om utbildning och lärande som med varierade 
teoretiska och utgångspunkter och med stöd i studier med olika metodologiska upplägg riktar ljuset 
mot olika aspekter av utbildningsväsendet. Vår förhoppning är att de gedigna bidrag som artiklarna 
representerar ger upphov till fortsatt utveckling av kunskap av värde för det utbildnings-
vetenskapliga fältet. På så vis speglar dessa bidrag den bredd inom utbildningsvetenskapen som 
Utbildning och lärande önskar representera.  

 

Å S A  W E D I N  
Huvudredaktör 
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Förberedd för högskolestudier?  
En studie av hur ”vetenskapligt grundat arbetssätt” 
tar skriftspråklig form i svenska gymnasiearbeten 
inom samhällsvetenskapsprogrammet 

Eva Svärdemo Åberg, Maria Calissendorff & Ylva Ståhle 

ABSTRA CT  

This study explored how scientifically based working methods were represented in upper-secondary 
school diploma projects and how these texts can be understood in relation to preparation for higher 
education. The empirical material was collected from three upper-secondary schools in Sweden. The 
data consisted of 54 upper-secondary school diploma projects with a pass grade. The theoretical 
framework drew on new literacy studies and on a design theoretical perspective. Initially, the 
diploma projects was examined on the basis of six science-specific criteria. Subsequently the projects 
were analysed to determine which representations of scientifically based working methods were 
made salient within the composition of the texts. The result showed that purpose formulations and 
questions, delimitations and source criticism and presentation of results with the support of different 
types of source texts were represented in the diploma projects. Scientific quality in the form of 
theoretical connection, theory and method knowledge and critical thinking was less prominent in 
upper-secondary school diploma projects. 

 

Keywords: academic writing, representation, upper-secondary diploma project ’gymnasiearbete’ 
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INTRODUKTION 
I artikeln undersöks gymnasiearbetet inom samhällsvetenskapsprogrammet med fokus på vilka 
representationer av ”vetenskapligt grundat arbetssätt” (Skolverket, 2012, s. 1) som emfaseras i 
elevernas skrivande. Detta fokus motiveras av att det idag ställs krav på gymnasieelever inom 
högskoleförberedande program att bli just förberedda för högre studier och att de ska ges möjlighet 
att närma sig ”vetenskapsliknande processer som förekommer inom högskolan” (Skolverket 2012, 
s. 3). Inom högskoleförberedande gymnasieprogram ska utbildningen i sin helhet erbjuda sådana 
kunskaper och färdigheter som gör elever förberedda för högskolestudier. Dessa kunskaper och 
färdigheter ska särskilt visas genom det gymnasiearbete elever skriver under det sista året inom 
gymnasieutbildningen. Det kan ses som en betoning på akademisering och att elever redan inom 
gymnasieskolan ska erbjudas kunskaper och kompetenser som de senare behöver för högre studier. 
Gymnasiearbetet blir ett kvitto på att elever inom högskoleförberedande program antas vara 
förberedda för högskolestudier.  

Det så kallade ”vetenskapligt grundade arbetssättet” (Skolverket, 2012, s. 1) som elever ska ges 
möjlighet att träna definieras inte explicit av Skolverket. På Skolverkets hemsida likställs däremot 
vetenskaplig grund med ”att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett 
sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant forskning” 
(Skolverket, 2018). Det kopplas också samman med ett vetenskapligt förhållningssätt eller ett 
forskningsbaserat arbetssätt som en individ lär sig att utveckla. Ett vetenskapligt grundat arbetssätt 
relaterar därmed till en process där elever ges möjlighet att lära sig använda faktakunskaper, 
färdigheter och förmågor för specifika syften som ska komma till uttryck inom gymnasiearbetet. 
Enligt Skolverket (2012) ska gymnasiearbetet utgå från examensmålen och hantera centrala 
kunskapsområden, relevanta för samhällsvetenskapsprogrammet. Det finns ingen särskild 
ämnesplan utan examensmålen styr gymnasiearbetets utformning och innehåll. För att ett 
gymnasiearbete ska bedömas som godkänt ska målen för gymnasiearbetet uppnås och målen för 
samhällsvetenskapsprogrammet beskrivs enligt följande:  

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förbered för högskolestudier inom i första hand det 
samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning 
samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom 
programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en 
medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig 
redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. 
Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. (Skolverket, 
2012, s. 15)  

Vidare listar Skolverket (2012) fjorton punkter som är uppdelade i tre underrubriker Fakta och 
förståelse, Färdigheter samt Värderingsförmåga och förhållningssätt, vilka menas kan användas som 
stöd för att bedöma om eleven anses förberedd för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga 
området. För att tydliggöra vilka aspekter som uppmärksammas av Skolverket summeras dessa i 
tabell nedan. 
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Tabell 1. Bedömningsgrunder för gymnasiearbetet (Skolverket 2012, s. 16) 

Fakta och förståelse Färdigheter Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• relevanta kunskaper om det 
valda kunskapsområdet med 
utgångspunkt i den 
avgränsade frågeställningen, 

• kunskaper om relevanta 
begrepp, teorier, modeller 
och metoder inom det valda 
kunskapsområdet, samt 

• kunskaper om relevanta 
källor och om hur man 
bedömer deras relevans och 
trovärdighet. 

• färdigheter i att avgränsa sin frågeställning, 
• färdigheter i att använda relevanta begrepp, 

teorier, modeller och metoder för att hantera 
sin frågeställning, 

• färdigheter i att använda lämplig teknik och 
metod för att söka information och samla in 
och bearbeta underlag, 

• färdigheter i att presentera resultatet i en 
skriftlig rapport som uppfyller genrens 
grundläggande krav på språkriktighet och 
formell struktur, eller i relevanta fall i en 
medieproduktion eller på annat lämpligt sätt, 

• färdigheter i att muntligt sammanfatta och 
presentera gymnasiearbetet på ett sätt som är 
anpassat till situationen och målgruppen, samt 

• färdigheter i att kort sammanfatta resultatet 
skriftligt på engelska med ett ämnesadekvat 
språk. 

• förmåga att ta initiativ och 
ansvar för att anpassa 
planering och arbetssätt 
efter de situationer och krav 
som uppstår under arbetet, 

• förmåga att kritiskt värdera 
och förhålla sig självständigt 
till valda källor, 

• förmåga att belysa 
frågeställningen ur olika 
perspektiv, 

• förmåga att värdera och dra 
slutsatser om sina resultat 
utifrån val av metod och 
källor samt utifrån egna 
arbetsmetoder och egen 
arbetsinsats, samt 

• förmåga att ge, beakta och 
värdera saklig respons. 

 

Det är viktigt, menar Skolverket (2012, s. 4), att bedömning av gymnasiearbetet görs utifrån en 
gymnasial nivå och där kraven avseende vetenskaplighet inte likställs högskolans. Gradskillnaden är 
inte enkel att uttolka då Skolverkets (2012) informationstexter och bedömningsanvisningar om vad 
gymnasiearbetet innebär präglas av den högre utbildningens kravnivå för vad som karaktäriseras 
som vetenskapligt undersökande arbetssätt och akademiskt skrivande. Skolverkets bedömningsstöd 
i form av fjorton punkter (Skolverket, 2012, s. 16) skiljer sig inte markant från förväntade 
studieresultat som finns på uppsatser och examensarbeten inom högskoleutbildningar (jfr 
Högskoleförordningen 1993:100; Härnqvist, 1999; Forsberg & Lundgren, 2006; Råde, 2014). Lea och 
Street (1998) beskriver hur skrivande inom olika verksamheter, så kallade skrivpraktiker, många 
gånger influerar varandra. Gymnasieskolans skrivpraktiker formas till exempel av kunskapssyn, 
modeller och förebilder för vetenskapligt arbete och skrivande som finns vid högskola och 
universitet. I dagsläget saknas forskning om vad det är för högskoleförberedande kunskaper och 
färdigheter som utvecklas inom gymnasiearbetet när kraven på akademisering höjts. Behovet av 
forskning är uppenbar då det inom universitet och högskola framhålls att nyblivna studenter ofta 
har bristande förkunskaper i akademiskt skrivande (Jansen & van der Meer, 2012; Porter & Polikoff, 
2012). 

Mot bakgrund av detta vill vi därför undersöka vad för slags texter som utvecklas när elever får 
möjlighet till vetenskapligt grundat arbetssätt inom gymnasiearbetet och hur dessa texter kan förstås 
i relation till högskoleförberedelse. Syftet är att, utifrån analyser av ett urval av godkända 
gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet, undersöka vilka representationer av 
vetenskapligt grundat arbetssätt som emfaseras i arbetena. Genom denna analys blir det möjligt att 
diskutera vad för slags skrivpraktik som utvecklas inom gymnasiearbetet. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA 
BEGREPP 
I det här avsnittet kommer vi att presentera studiens teoretiska utgångspunkter och centrala 
begrepp. Artikeln ansluter både till en forskningstradition inom New Literacy-studies (Lea & Stierer, 
2000; Ivanič, 2004; Lea & Street, 2006; Barton, 2007; Beaufort, 2007; Cope & Kalantzis, 2009) och till 
designteoretiskt perspektiv (Kress, 2010; Selander & Kress, 2010) som erbjuder begrepp för analys 
av vilka representationer av vetenskapligt grundat arbetssätt som emfaseras i gymnasiearbetet.  

Vetenskapligt grundat arbetssätt och skrivande som praktik 
Inom New Literacy-studies (Lea & Street, 2006; Lillis & Scott, 2007) uppmärksammas aktiviteter 
som läsande och skrivande till sociala praktiker vilka ingår i och formas av kulturella sammanhang 
och kunskapsmässiga domäner. I studien utgår vi från att elevers vetenskapligt grundade arbetssätt 
och skrivande av gymnasiearbetet formas socialt inom gymnasieskolans olika skrivpraktiker (Street, 
2003; Barton, 2007; Beaufort, 2007) vilka kan hantera kunskaper om vetenskaplighet och skrivande 
på olika sätt. Vi utgår från att elever insocialiseras (Blåsjö, 2004) i utbildningens ofta olika sätt att 
använda och skapa texter i olika sammanhang genom att ”delta i ämnesrelaterade kommunikativa 
praktiker på ett för verksamheten lämpligt sätt” (Aiery, 2013, s. 45). Det handlar inte bara om att 
lära sig läsa och skriva texter utan också om att lära sig tänka, samtala om texter och att handla på 
sätt som är förenliga med olika ämnesområdens vetenskapliga diskurser (Lea & Stierer, 2000; Ivanič, 
2004; Lea & Street, 2006; Cope & Kalantzis, 2009).  

Det kan ses som att vetenskapliga och ämnesrelaterade arbetssätt omgärdas av olika, mer eller 
mindre, avgränsade tankekollektiv (Fleck, 1991; Zandén, 2018) där aktörer som till exempel 
handledande lärare eller ämnesföreträdare värderar och förhandlar om kunskapsmässiga och 
skriftspråkliga värden inom skrivpraktiken. Både handledande lärare och elever kan, om än i olika 
grad av handlingsutrymme, forma och utveckla skrivandet inom skrivpraktiken över tid. Att lära sig 
hantera vetenskapligt grundade aktiviteter och att omsätta dem till skriven produkt brukar ofta 
beskrivas som akademiskt skrivande (Lea & Street, 1998; Ivanič, 2004). Ask (2007) menar att 
akademiskt skrivande utgör krav på ”språklig klarhet, vetenskaplig genomskinlighet, objektivitet, 
kritisk-analytisk kompetens, analys, akribi och anpassning till rådande skriftspråksnormer” (Ask, 
2007, s. 16).  

Det framgår i forskning att det inte finns ett enhetligt akademiskt och epistemiskt skrivande utan att 
det finns flera, eftersom skrivaktiviteter formas av vetenskapliga traditioner, ämnesdomäner och av 
olika användningsmöjligheter (Lea, 2004; Blåsjö, 2010; Strand, 2013). Vidare ska akademiskt 
skrivande inte ses som en typ av text utan mer som ett konglomerat av olika texttyper vilka är 
formade av intresse, epistemologi och till vad som erkänns inom den specifika praktiken (Ivanič, 
1998, 2004; Lea & Street, 1998). Ett genremässigt skrivande kopplas ofta ihop med vissa sociala 
situationer och verksamheter, vilka bildar ramar för skrivandet. En specifik genre, som till exempel 
den akademiska eller den inom gymnasiearbetet, präglas ofta av idéer och normer för hur texter ska 
utformas, där vissa språkliga stildrag och texttyper av semantisk-funktionell uppbyggnad som till 
exempel berättande, beskrivande, argumenterande och utredande framställning karaktäriserar 
texten i olika grad (Ledin, 2001, s. 11). En genre har ett visst syfte inom den specifika praktiken vilken 
också erbjuder regler för bedömning (Ledin, 2001, s. 12). Det som vanligen brukar anges som 
gångbar vetenskaplig genre enligt Rienecker och Jørgensen (2012, s. 24) är de akademiska 
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framställningssätten i form av karakteristiska texttyper eller språkhandlingar, som till exempel att 
referera, citera, definiera, beskriva, kritisera, analysera och diskutera, vilka i en koherent logik formar 
framställningen av undersökningen som genomförs.  

Vidare inom New Literacy-studies (jfr Lea & Street, 1998) talas det om mångfalden inom akademiskt 
skrivande och om vad som erkänns inom olika vetenskapliga ämnens textkulturer. Inom olika 
vetenskapliga traditioner och ämnesdomäner (Macken-Horarik, Devereux, Trimingham-Jack & 
Wilson, 2006; Blåsjö & Josephson, 2017) skapas diskurser som formar föreställningar om elevers 
skrivande och texters kvalitet (Ivanič, 2004). Diskurserna kan vara mer eller mindre styrande för 
utvecklingen av elevers skrivande, och beroende av vilka dimensioner som betonas och tillerkänns 
värde vid till exempel handledning eller vid bedömning påverkas skrivandet inom skrivpraktiken. 
Vetenskapliga texter har också olika syften, där en del har mer renodlade epistemiska syften för 
utveckling av ny kunskap medan andra har anspråk på att beskriva och betona värdet av vissa 
fenomen (Rienecker & Jørgensen, 2012, s. 57). Olika vetenskapstraditioner och ideal leder till olika 
skriv- och undersökningsprocesser vilket också påverkar förståelse för uppfattad kvalitet av 
skrivandet. För att bedöma kvalitet inom högre utbildning brukar uppsatser eller examensarbete 
granskas utifrån modeller och målrelaterade kriteriebeskrivningar inom olika ämnesdomäner. 
Härnqvist (1999) har granskat vetenskaplighet i uppsatser inom historia och nationalekonomi 
utifrån sex olika kvalitetsaspekter som ”forskningsanknytning, problemformulering, teoretisk 
medvetenhet, metod, genomförande och slutsatser samt språklig utformning och formalia” 
(Härnqvist, 1999, s. 44). Utifrån samma modell har Forsberg och Lundgren (2006) undersökt 
examensarbetens kvalitet inom lärarutbildning i jämförelse med uppsatser inom 
sjuksköterskeprogrammet, företagsekonomi och psykologi. Även Råde (2014) har använt samma 
kriterier när vetenskaplig kvalitet i yrkesorienterade examensarbeten inom lärarutbildningen har 
studerats. Granskningsmodeller som denna, med identifierade kvalitetsaspekter, får ofta utgöra 
karaktäristika för ett arbete inom en akademisk skriftspråksgenre vid bedömning av högskolors och 
universitets examensarbete eller självständiga arbeten (jfr Dysthe & Hertzberg, 2002; Ask, 2007; 
Nilsson, 2009). Vad som sedan inom andra skrivpraktiker, som till exempel inom gymnasiearbetet, 
uppfattas som vetenskaplighet och tillerkänns värde beror ofta på vilka ideal och praxis som finns 
inom det specifika utbildningsområdet (Beaufort, 2007). 

Representationer av vetenskapligt grundat arbetssätt i 
elevers skrivande 
Utöver ramen för New Literacy-forskningen tar studien sin teoretiska utgångspunkt i ett 
designteoretiskt perspektiv (Kress, 2010; Selander & Kress, 2010). Perspektivet utgår från antagandet 
om att kunskap om världen förstås genom dess uttrycksform, som till exempel genom visuella och 
verbala beskrivningar samt olika slags handlingar och interaktion. En annan central utgångspunkt 
är att eleven deltar och skapar mening genom olika aktiviteter inom ramen för institutionell 
gemenskap och praktik samt visar engagemang och förståelse för kunskap genom representationer.  

Inom perspektivet (Selander & Kress, 2010) är begreppet representation centralt och används här i 
betydelsen av hur ett vetenskapligt grundat arbetssätt inom gymnasiearbetet gestaltas eller ”får en 
framträdelseform” (Selander, 2017, s. 37). I studien används begreppet representation som ett 
uttryck för hur elever ger vetenskapligt grundat arbetssätt, så som det stipuleras i Skolverkets fjorton 
punkter av kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2012), en skriftspråklig form genom användning 
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av ord, bilder, tabeller eller grafer med mera. Representationer av vetenskapligt grundat arbetssätt 
skapas hela tiden i olika sociala sammanhang och genom att uppmärksamma hur elevernas 
erfarenheter representeras i en skriven produkt kan vi förstå vad som kan utgöra centrala aspekter 
inom den specifika skrivpraktiken.  

Även begreppet emfas (jfr salience, van Leeuwen, 2005, s. 284) används som ett uttryck när vissa 
kvalitetsaspekter eller drag blir framträdande i kompositionen av gymnasiearbetet det vill säga ”It 
creates difference between the elements of a composition in terms of the degree to which they attract 
the viewer’s attention” (van Leeuwen, 2005, s. 284). Emfas hänger ihop med vilka representationer 
av kunskaper och färdigheter som kommer i förgrunden eller blir mer framträdande inom 
gymnasiearbetet (Bezemer & Kress, 2016). Ett ytterligare antagande är att de representationer som 
emfaseras i elevernas skrivande har prövats och fått sitt erkännande inom den specifika 
skrivpraktiken, eftersom det är inom den institutionella gemenskapen (Beaufort, 2007; Kress & 
Selander, 2012) som synsätt på vetenskapligt grundat arbetssätt och skrivande får sin legitimitet (van 
Leeuwen, 2008). 

METOD OCH MATERIAL 
Studien har en textanalytisk ansats (Selander & Danielsson, 2014) och bygger på material som 
samlades in vårterminen 2017. Det empiriska materialet utgörs av 54 godkända gymnasiearbeten 
inom Samhällsvetenskapsprogrammet från tre kommunala gymnasieskolor i storstockholms-
området (18 gymnasiearbeten per skola). Gymnasieskolorna, som ligger i två olika kommuner i 
Stockholms län, varierar vad gäller antal elever i Samhällsvetenskapsprogrammets år tre (52–138 
elever), andel elever med utländsk bakgrund (13– 60 %), högutbildade föräldrar (43–85 %) samt 
antagningspoäng (180 och 292) (Gymnasieantagningen Stockholms län, 2015; Skolverket 2017). 
Gymnasiearbetena har handletts av tre till fyra lärare på varje skola. Inledningsvis intervjuades 
handledande lärare för bakgrundsinformation om skolornas organisering av handledning och om 
särskilda stödresurser för elevernas skrivande. Samtliga skolor erbjöd introduktionsföreläsningar 
och handledning vid tidsbestämda avstämningar samt skrivmallar för skrivandet. På en av skolorna 
godkändes totalt 18 arbeten varför övriga skolor ombads att välja ut samma antal arbeten. Urvalet 
gjordes slumpmässigt av respektive handledare, och urvalskriteriet var att samtliga arbeten skulle 
vara godkända.  

Genomförande 
Som ett första steg i genomförandet och för att bilda oss en uppfattning om vad elever förväntas visa 
upp i gymnasiearbetet för att bedömas som förberedda för högskolestudier, granskades de 
programspecifika examensmålen för samhällsvetenskapligt program och Skolverkets fjorton 
punkter som anges som bedömningsstöd (jfr Skolverket, 2012, s. 16). Vi noterade till exempel att 
Skolverkets ordval som ”frågeställning”, ”begrepp”, ”teorier”, ”modeller”, ”metoder”, ”källor”, 
”trovärdighet”, ”genre”, ”språkriktighet”, ”formell struktur”, ”självständighet”, ”perspektiv” 
(Skolverket, 2012, s. 16) avspeglade förväntningar på gymnasiearbetet. Vid sidan av denna 
granskning tog vi också del av skolornas skrivmallar för att få en uppfattning av vad för slags texter 
som skolorna förväntade sig av eleverna. Skolorna tillhandahöll skrivmallar som föreskrev ett 
abstract på engelska, en övergripande disposition enligt IMRoD-modellen (Introduktion, Metod, 
Resultat och Diskussion) och en referensförteckning. Den huvudrubrik som var gemensam för de 
tre skolorna var "Inledning". I denna del ingick syfte, avgränsning och metod. Underrubriker 
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varierade mellan "Metod, Avgränsning och Definitioner", "Metod, material och källkritik" eller 
"Metod och material". Huvudrubrik nummer två benämndes "Resultat" eller "Undersökning" och 
den tredje rubricerades som ”Sammanfattning”, ”Slutsats”, ”Resultat och slutsats”, ”Diskussion och 
resultat", "Avslutning" eller "Diskussion/Analys". I skrivmallarna under respektive rubrik fanns en 
beskrivningstext som angav vad för slags innehåll som behövde utvecklas i arbetet. Samtliga 
skrivmallar uppmärksammade teori och forskning men inte som rubriker utan som angivna innehåll 
inom inledning och/eller metod. Majoriteten av gymnasiearbetena var skrivna enligt skrivmallarnas 
rekommendationer, men det förekom även andra rubriksättningar.  

Som ett nästa steg i genomförandet konstruerade vi en granskningsmall för att kunna hantera 
textanalysen av gymnasiearbetena utifrån en gymnasial kravnivå. Utifrån Skolverkets fjorton 
punkter (förutom punkten ”förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons” då denna 
kvalitetsaspekt representeras vid oppositionsseminarier) och skrivmallars innehåll 
operationaliserades ”vetenskapligt grundat arbetssätt” (Skolverket, 2012, 16) till kvalitets-
beskrivningar med sex övergripande rubriker: bakgrund och problem, teori och centrala begrepp, 
metod och material, resultat och analys, diskussion och slutsats, formalia och språklig utformning.  

Analysmetod 
För att besvara studiens syfte lästes först samtliga gymnasiearbetena i sin helhet igenom och 
granskades i relation till arbetenas övergripande struktur och tematiska orientering (Selander & 
Danielsson, 2014, s. 14) för att sedan analyseras till respektive rubrik i granskningsmodellen. I 
analysen användes begreppet representation (Selander & Kress, 2010, s. 37) för att belysa hur 
elevernas erfarenheter av det vetenskapligt grundade arbetssättet kom till uttryck i skrivandet av 
gymnasiearbetet. Begreppet användes för att beskriva hur elever valde att visa sitt engagemang för 
uppgiften och vilka kvalitetsbeskrivningar enligt studiens granskningsmall som blev mest 
framträdande och emfaserades (van Leeuwen, 2005, s. 284) i arbetets komposition. Det kom att 
handla om vad som ramades in och vilka erfarenheter som lyftes fram. I bakgrund och problem 
uppmärksammades hur ett undersökningsproblem var framskrivet och hur problemet var motiverat 
samt kommunicerat i ett syfte och frågeställning/ar. Syftets relevans för samhällsvetenskapen 
studerades samt hur syftet och frågeställning/ar ramades in och motiverades i relation till 
ämnesrelevanta källor. I teori och centrala begrepp studerades hur valet av ämnesadekvat litteratur 
beaktades i gymnasiearbetet. Som indikatorer för detta blev bland annat gymnasiearbetets 
redovisning av informationssökning och hantering av källkritik, till exempel om det fanns 
beskrivning av urvalskriterier och avgränsningar i relation till gymnasiearbetets syfte och 
frågeställning/ar, liksom om det fanns referenser (antal) till ämnesadekvat litteratur och forskning i 
form av vetenskapliga avhandlingar/artiklar eller studentuppsatser. Vidare studerades om 
forskning, teori/centrala begrepp presenterades och användes i gymnasiearbetes resultat och 
diskussion. Inom metod och material uppmärksammades hur valda metoder hanterades avseende 
beskrivning av urval, datainsamling, bearbetning av data och tillförlitlighet. Vidare studerades om 
metodologiska val underbyggdes med relevant litteratur. I resultat och analys studerades hur 
resultatet systematiserades med hjälp av olika texttyper (till exempel genom berättande, beskrivande, 
argumenterande och utredande framställning) och hur frågeställningarna besvarades och kopplades 
till redovisade teoretiska utgångspunkter. I diskussion och slutsats beaktades hur slutsatser 
presenterades och diskuterades. I formalia och språklig utformning uppmärksammades sid- och 
ordantal, referenshantering, språklig och genremässig stringens i form av ordval, stavning, 
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grammatik, interpunktion och disposition enligt skrivmall samt abstract på engelska. Därefter sökte 
vi efter variationer av representationer av vetenskapligt grundat arbetssätt för att identifiera 
skillnader mellan arbetena. Till sist granskades studiens resultat i relation till att vara förberedd för 
högskolestudier. Det gjorde vi genom att jämföra studiens resultat med kvalitetsaspekter som anses 
centrala vid kvalitetsgranskning inom högre utbildning (Forsberg & Lundgren, 2006; Härnqvist, 
1999; Råde, 2014). Detta gjordes för att upptäcka framträdande skillnader avseende gymnasial nivå 
och universitetsnivå, trots att möjligen annat föreskrivs inom styrdokument och skrivmallar, för att 
förstå vad för slags skrivpraktik som gymnasiearbetet utgör inom studiens kontext. 

RESULTAT 
Nedan presenteras representationer som emfaseras inom de sex olika kvalitetsbeskrivningarna 
utifrån granskningsmallen: bakgrund och problem, teori och centrala begrepp, metoder och 
material, resultat och analys, diskussion och slutsats, formalia och språklig utformning.   

Representationer av bakgrund och problem  
I gymnasiearbetenas inledningar beskrivs området för det valda ämnet och i texterna emfaseras ett 
stort intresse och starkt engagemang för aktuella samhällsproblem som till exempel kroppsideal, 
datorspelberoende, psykisk ohälsa, terrorism, nätmobbing med mera. Det görs med stöd av olika 
språkhandlingar som till exempel påståenden och argument som förekommer i aktuella debatter och 
media samt egna uppfattningar. De källor som refereras är till största delen internetbaserade så som 
hemsidor, dagstidningar eller nyhetsprogram och används för att styrka val/intresse för ämnet och 
visa aktualitet. I det engagemang för undersökningens problem som framträder är det tydligt att 
eleverna har egen kunskap och gör antaganden om ämnet. Denna kunskap visar sig dels genom 
beskrivningar av problemområdet, dels av att begrepp förklaras, ofta utan att referenser anges. Det 
visade engagemanget för stora samhällsfrågor leder till att formuleringar av syfte för 
gymnasiearbetena kan bli mycket omfattande till exempel: 

Syftet är att jämföra hur sex- och samlevnadsundervisningen såg ut när den infördes respektive hur den ser 
ut idag samt att undersöka närmare hur sexualundervisningen påverkas och förändras av samhället vi lever 
i. (arb 38) 

Denna uppsats syftar att undersöka hur Stockholmsbor förhåller sig till terrorism i sin vardag, Syftet är 
också att, genom en kvalitativ intervju, reda ut om eventuella beteendeförändringar är befogade i 
förhållande till den faktiska situationen. Vidare är även uppsatsen syfte att utifrån det samlade materialet 
analysera vilka konsekvenser människors beteende kopplat till terrorism kan få. (arb 22) 

Som gymnasiearbete 38 visar är det tre stora områden som ska undersökas: hur sex- och 
samlevnadsundervisning såg ut när den infördes, hur den ser ut idag och slutligen hur den påverkas 
och förändras. I en del gymnasiearbeten förekommer det också att det finns flera syften och de blir 
därmed mycket långa. Arbete 22 innehåller till exempel tre syften, som alla rör ämnet, det vill säga 
terrorism. Syftena representeras av ett i inledningen visat intresse för ett avgränsat ämne, som sedan 
sväller i de fall fler syften tillkommer, även om de rör ämnet. Efter syftet följer i de flesta fall 
frågeställningar som många gånger är upprepningar av syftet, men då i form av en fråga, till exempel 
i arbete 22 där frågeställningen är: "Hur förhåller sig boende i Stockholm till de senaste årens ökade 
terrorism i Europa?”. Ett syfte kan vara avgränsat, men i många gymnasiearbeten omfattar 
frågeställningarna mer än syftet och därmed vidgas anspråken för undersökningen. Flertalet 
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gymnasiearbeten innehåller en rubrik Avgränsning i anslutning till syfte och frågeställningar och 
texten visar vad som är i fokus för undersökningen, till exempel i arbete 2: "boende i Stockholm", 
arbete 38 "skillnaden mellan synen på homosexualitet och familjens betydelse och funktion i 
samhället". Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga gymnasiearbeten emfaserar problem 
som relaterar till samhällsvetenskap. Aktuella och nutidsenliga samhällsproblem representeras i en 
inledning och eleverna argumenterar starkt för sina åsikter och vill, beskrivet i syften och 
frågeställningar, genomföra omfattande studier vilket ytterligare visar deras starka engagemang för 
valt ämne. Gymnasiearbeten med tydliga problemformuleringar kopplar problemen till relevant 
ämnesadekvat litteratur. Det finns dock gymnasiearbeten med mindre tydliga 
problemformuleringar eller som har frågeställningar med alltför stora anspråk eller där 
problemformuleringar helt saknas. En större del av gymnasiearbetena, saknar helt referenser till 
forskningslitteratur i textavsnitt som relaterar till ”Bakgrund och problem”.  

Representationer av teori och centrala begrepp 
Utav de femtiofyra gymnasiearbetena är det nio som explicit presenterar en teori och i sexton 
gymnasiearbeten saknas representationer av teori och centrala begrepp. I gymnasiearbetena i stort 
görs ingen skillnad mellan vad som utgör allmän litteratur inom det valda kunskapsområdet, 
tidigare forskningsstudier, teori och perspektiv. Teorier eller teoretiska perspektiv som till exempel 
Foucaults maktteori, genusteori, Freuds jag-psykologiska teori namnges utan att teoretiska 
resonemang eller begrepp tillämpas i resultat för analys eller tolkning av data. Det förekommer 
gymnasiearbeten där begrepp/definitioner i varierande grad tas upp på nytt i resultatet. I 
övervägande del av gymnasiearbetena emfaseras dock begrepp i form av ordförklaringar eller till 
vardagliga termer och beskrivningar med stark anknytning till det undersökta till exempel: 
"Sam/sammare – elever som går på samhällsvetenskapsprogrammet" (arb 39): "Huligan – bov, ligist" 
(arb 8). I andra gymnasiearbeten presenteras begrepp av mer teoretisk art till exempel: 

Könsroller: de förväntningar som finns på personens biologiska kön (manligt eller kvinnligt). (arb 26) 

Dessa förklaringar visar att eleven/a undersökt ordets/ens betydelse men inte angett källa. Då det i 
texterna visas ett så starkt engagemang för nutida samhällsproblem och angelägna frågor är det detta 
som emfaseras i texterna. Sammanfattningsvis kan sägas att kunskap om teori representeras genom 
beskrivningar eller definitioner av vardagliga termer och begrepp. Den litteratur som används består 
mestadels av referat av olika typer av källtexter som till exempel Wikipedia, hem- och bloggsidor, 
artiklar från dagspress, policydokument och rapporter från myndigheter. Ett fåtal referenser till 
forskningslitteratur som vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar eller studentuppsatser finns. I 
enstaka gymnasiearbeten beskrivs teorier och teoretiska begrepp men teorierna används inte explicit 
som utgångspunkter för analys och tolkning av empiri.  

Representationer av metod och material 
Metodkunskap representeras genom beskrivningar av vilken typ av undersökning som gjorts till 
exempel skrivbordsundersökning, litteraturstudier, intervjuer, enkäter, sökt på internet. Det finns 
exempel på gymnasiearbeten där olika typer av intervjuer namngetts som: kvalitativa intervjuer, 
djupintervjuer, två typer av intervjuer med mera. Likaså skrivs i vissa gymnasiearbeten att de använt 
komparativ analys, kvalitativa studier eller induktivt arbetssätt. Dock beskrivs inte vad de olika 
datainsamlingsmetoderna eller analyserna innebär. I de flesta arbetena lämnas etiska överväganden 
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därhän och både intervjupersoner, organisationer och skolor nämns vid namn. Tempusval varierar 
mellan preteritum och futurum, vilket kan innebära i det senare fallet att texten har skrivits innan 
materialet samlades in. Gemensamt för gymnasiearbetena är att innehållet emfaseras av subjektiva 
värderingar och påståenden, utifrån egna kriterier och utan källhänvisning. Till exempel "Pålitlig 
facklitteratur samt internetbaserade källor för att underbygga intervjumaterialets validens" (arb 40). 
Ett fåtal gymnasiearbeten hänvisar till metodlitteratur, men det saknas presentation av underbyggda 
resonemang om genomförande och bearbetning. Som tidigare påtalats är flertalet referenser 
internetbaserade och som det skrivs i metodavsnittet i ett gymnasiearbete: "Denna metod ska 
grundas på källor, framför allt nyhetskällor, på internet" (arb 22). I ett annat gymnasiearbete beskrivs 
att metod och material utgår från massmedias rapportering eftersom "...det är de enda möjligheterna 
att få information om ämnet" (arb 8). I ytterligare ett gymnasiearbete beskrivs metoden som att 
"jämföra USA och Sverige och därefter dra slutsatser efter egna åsikter" (arb 42). Det är tydligt att 
genomförandet, metoden, representeras av vad eleverna anser att de gjort/ska göra och det beskrivs 
med egna ord. Vid sökning av källor görs det via internet "eftersom det är enklare" (arb 10). I 
metodavsnittet emfaseras också problem med att hitta trovärdiga, eller hållbara, källor vilket avser 
att de inte finns tillgängliga via internet. Begreppet trovärdighet nämns i de flesta gymnasiearbeten 
och eleverna beskriver att de har varit noggranna vid urval av källor. Till exempel "känns mest rimlig" 
(arb 15), man drar "sannolika slutsatser" (arb 20) eller "personen gav gott intryck" (arb 20). Vid 
intervjuer nämns de flesta personerna vid både för- och efternamn och framställs som trovärdiga 
personer, speciellt om de är verksamma inom en organisation eller som lärare i skolan. I de 
gymnasiearbeten som använt sig av enkät beskrivs urval, som ofta namnges som grupper, till 
exempel elever i en viss skola eller en viss grupp på Facebook. Representationer av metodkunskap 
kan sammanfattas med att det handlar om vilka källor som använts mer än beskrivningar av 
metodologisk hantering och bearbetning. Det som emfaseras är argument för källor, och därmed 
arbetets trovärdighet.  

Representationer av resultat och analys 
Textavsnitt som relaterar till ”Resultat och analys” omfattar ungefär hälften av den totala 
textmängden i gymnasiearbeten och huvuddelen av referenserna redovisas inom dessa avsnitt. 
Referenserna utgörs främst av elektroniska källor hämtade från media och hemsidor. I resultat 
representeras empiribeskrivningar från varierade underlag som till exempel texter från media, 
intervjuer, enkäter, statistiska underlag, experimentella studier och filmer. Resultatbeskrivningarna 
struktureras oftast genom tematiska kategoriseringar eller genom att gymnasiearbetenas 
frågeställningar används som rubriker. I de gymnasiearbeten som använder andras texter som 
empiri representeras resultaten i form av referat av fakta, som i varierande grad underbyggs med 
stöd av forskningskällor. Vid intervjustudier redovisas undersökningen genom att varva fri text och 
citat, till exempel: 

Vid en fråga om hur prestationshets påverkar dem, svarade en elev “Jag påverkas av prestationshetsen. Jag 
blir stressad och det tar över vardagen, man är trött hela tiden, hinner kanske inte göra så mycket roliga 
grejer för att man ska plugga och göra bra ifrån sig.” En annan intervjuad svarade “Jag påverkas väldigt 
negativt, jag försöker skärma av och inte bry mig men det är jättesvårt när skolan är allt man har gjort och 
allt man kan”. (arb 42) 

Vid enkätstudier redovisas oftast resultaten, både numerisk data och informanternas svar på öppna 
frågor, i löpande text. Gymnasiearbetets frågeställningar återkommer mestadels som identiska 
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frågor i enkäten. Enkäternas rådata redovisas till största delen i bilaga, där ett urval av variabeldata 
beaktas i resultatredovisningen. Variabeldata som till exempel kön och ålder förekommer i vissa fall 
i beskrivningar och/eller i analyser. Enkätsvar kan också redovisas i tabellform med förklarande text. 
Vid media- och litteraturgenomgångar redovisas innehållet i källtexterna som resultat. I ett fåtal 
gymnasiearbeten varvas argument för sakförhållanden från olika källtexter och där det framgår vem 
som står för de olika påståendena eller argumenten. I gymnasiearbeten med täta referenshanteringar 
hänvisas källan efter nästintill varje sakargument och dessutom förekommer inslag av utsagor från 
intervjuer. I vissa gymnasiearbeten används centrala begrepp som till exempel ”könsroller”, 
”stereotyper”, ”protagonistens position”, vilka tidigare har presenterats och definierats i ett 
bakgrundsavsnitt. Det finns också representationer av en författarröst skriven i jag-form och där 
markerade språkhandlingar som ”jag anser”, ”jag tycker” tydliggör subjektiva synpunkter och 
värderingar som nedanstående citat ger exempel på. 

Jag anser dock att alla dessa anledningar till varför kvinnor inte når elitnivå, har sin grund i samhällets syn 
på kvinnor. När kvinnor måste sträva efter att nå upp till samhällets och omgivningens förväntningar, ger 
det mannen ett försprång. Det i sin tur, ger mannen en större chans att nå elitnivå. Mannen i samhället har 
nämligen inte samma krav på sig och kan t.ex. ostört vänta med familjeliv tills han är 40+. Det skulle 
däremot inte bli lika accepterat och ”tillåtet” för en kvinna att göra. Ridsportens kvinnor stoppas alltså av 
samhällets krav och press. (arb 28) 

I ett fåtal gymnasiearbeten finns även bilder som illustrerar det som står i fokus till exempel 
teckningar av en hjärna där eleven med hjälp av bilden diskuterar sina resultat (arb 16) eller 
propagandabilder som presenteras och diskuteras i texten (arb 39). Ett annat exempel är bilder på 
Disneyfigurer där eleven diskuterar och jämför hur bilder av kvinnan framställs i film och media 
(arb 26). Sammanfattningsvis kan sägas att resultatavsnittet är den mest omfattande delen av 
gymnasiearbetet. Alla gymnasiearbeten representerar någon form av resultat och vissa även med 
teoretisk anknytning och analys. Resultatredovisningen varierar vad gäller systematik och egna 
värderingar. I flera gymnasiearbeten emfaseras personliga tolkningar av resultaten och det 
förekommer personliga generaliserande slutledningar.  

Representationer av diskussion och slutsatser 
I gymnasiearbetenas sista del förekommer representationer av sammanfattningar och diskussioner 
av resultat och slutsatser. Texterna innehåller vanligtvis inga referenser. Representationer av hur 
gymnasiearbetena avslutas finns, till exempel:  

Med hjälp av undersökningen ska det nu i slutsatsen diskuteras huruvida hemlösheten förändrats mellan 
2005 och 2011. (arb 32) 

Gemensamt för den avslutande delen av gymnasiearbetet, oavsett vilken rubrik som anges, är att 
texten utgör en sammanfattning av undersökningens resultat utifrån egna slutsatser till exempel:  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att båda staterna använder sig av samma typ av censur men att 
Kina använder den på större skala vilket går att förklara med att de har gjort det sedan tidigt 50-tal. (arb 31) 

Diskussionsavsnitten innehåller både nyanserade avgränsade diskussioner utifrån gymnasie-
arbetenas frågeställningar och mer vidlyftiga personliga diskussioner. Det förekommer också att 
olika perspektiv ställs mot varandra, till exempel moderaternas och socialdemokraternas inställning 
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till bostadssubventioner under 2002–2006 (arb 24). Konsekvenser av gjorda iakttagelser i studierna 
diskuteras utifrån olika typer av källor men också utifrån egna erfarenheter.  

Killar skryter inte på samma sätt som tjejer kan göra över exempelvis kläder eller produkter, och detta utav 
min egen erfarenhet av hur tjejer funkar. (arb 4) 

I arbeten som hanterar textanalyser representeras vanligtvis inte källorna som tidigare forskning 
vilket leder till att det inte blir någon diskussion mellan resultat och tidigare forskning utan egna 
personliga åsikter representeras som diskussion. Sammanfattningar av resultat i form av möjliga 
framtida scenarier förekommer samt nya frågor att undersöka. Vissa diskussioner relaterar också till 
upplevd samhällsnytta. Sammantaget kan sägas att gymnasiearbetet avslutas med en 
sammanfattning av resultat ofta med stöd av egna erfarenheter. Texterna emfaseras vanligtvis av 
slutsatser långt utanför arbetets syfte och frågeställningar där man visar sitt mycket starka personliga 
engagemang för valt ämne. 

Representationer av formalia och språklig utformning  
Gymnasiearbetena består av, som nämns ovan, texter som följer en skrivmall som innehåller 
huvudområden, underrubriker, referenslista och ett abstrakt på engelska. Texternas innehåll 
överensstämmer med rubrikerna. Gymnasiearbetenas omfång, textavsnitt och referenser varierar 
stort, se tabell 2. 

Tabell 2. Gymnasiearbetenas textavsnitt, omfång och referenser. 

54 gymnasiearbeten 
n = 54 Genomsnitt, antal Lägst antal Högst antal 

Bakgrund och Problem 569 ord 50 ord 1502 ord 

Teori och begrepp n = 9* 497 ord 28 ord 3062 ord 

Metoder och material 523 ord 28 ord 3062 ord 

Resultat och analys 2521 ord 413 ord 6407 ord 

Diskussion   903 ord 250 ord 1836 ord 

Gymnasiearbetenas omfattning 6096 ord 1423 ord 11661 ord 

Referenser 17 st 4 st 68 st 

* Endast nio gymnasiearbeten hanterar ”Teori och begrepp” 

Referenser som emfaseras är nätbaserade källor med länkar till olika typer av media till exempel 
dagspress eller nyhetsprogram, uppslagsverk, Wikipedia, myndighetsrapporter, hemsidor och 
bloggar. Vetenskapliga artiklar och studentuppsatser utgör en mindre del (3 %) av 
gymnasiearbetenas totala referenser. Referenserna är till största delen konsekvent hanterade med 
redovisade länkar till elektroniska källor.  

1 Hansson, Mathilda och Håkansson, Catarina, Man sprängde sig själv i Stockholm, SvD, 11-12-2010  
(01-22-2017) http://www.svd.se/man-sprangde-sig-sjalv-i-stockholm (arb 11) 

http://www.svd.se/man-sprangde-sig-sjalv-i-stockholm
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Referenslistan struktureras oftast med rubriknamn för olika typer av källor som filmer, böcker, 
vetenskapliga uppsatser och artiklar från internet. Upptagna referenser i referenslistan förekommer 
inte alltid i löpande text. Överlag håller texterna en tillfredsställande språklig nivå avseende stavning, 
interpunktion och grammatik samt hantering av skrivmallens disposition men det förekommer 
givetvis brister och avvikelser. Texterna som helhet representeras av en personlig röst, då eleverna 
formulerar sig självständigt i relation till källor. Vid konstruktionen av intervju- och enkätfrågor har 
personliga uppfattningar ofta blivit synliggjorda tidigare i arbetet:  

Som vegan tar du ståndpunktstagande [sic] som är etiskt, moraliskt och politiskt. (arb 19) 

Sammanfattningsvis kan sägas att gymnasiearbetenas språkliga stil och formalia representeras av 
texter som följer en given skrivmall. Den språkliga stilen som emfaseras ger uttryck åt nyfikenhet 
och kreativitet då eleverna har valt ämnen som ligger nära egna intressen eller som kan ses som 
intressanta nutida samhällsfenomen. De referenser som gymnasiearbetena hänvisar till i sina 
undersökningar domineras av nätbaserade källor som media, hemsidor, myndighetsrapporter och 
uppslagsverk. Gymnasiearbetena sammanfattas i ett kort abstrakt på engelska, med varierande 
språklig kvalitet.  

DISKUSSION 
I den här avslutande delen ställer vi oss frågan hur gymnasiearbetena kan förstås som skrivpraktik 
och till högskoleförberedelse? Resultaten visar att gymnasiearbetena utgör en egen skrivpraktik 
(Beaufort, 2007; Lea & Stierer, 2000; Lea & Street, 2006) som inte lättvindigt går att jämföras med 
skrivpraktiker inom högre utbildning. En sådan jämförelse skulle heller inte göra gymnasiearbetena 
rättvisa. Representationer av akademiskt skrivande blir något annat inom gymnasiearbetet jämfört 
med texter som skrivs inom högre utbildning. Flertalet gymnasiearbeten visar dock på stort 
engagemang för valda kunskapsområden och problem. Gymnasiearbetena följer en disposition som 
liknar den inom universitet och högskola även om arbetena inte i innehållslig mening representerar 
vetenskaplig ämneskunskap (Blåsjö & Josephson, 2017) eller hanterar akademiskt vedertagna 
skrivkonventioner fullt ut (jfr Ask, 2007; Råde, 2014). De godkända arbetena visar att det räcker att 
socialiseras in i problemområdenas ofta skilda ämnesdiskurser och att i varierande grad emfasera 
representationer av vetenskapligt hanterande och språkbruk. Skolverkets bedömningsstöd 
(Skolverket, 2012) och skolornas skrivmallar har säkerligen varit vägledande men inte avgörande för 
att bli godkänd inom gymnasiearbetet.  

Vi vill särskilt uppmärksamma de förväntningar på gymnasiearbetet som finns formulerade av 
Skolverket (2012). Efter att ha analyserat 54 gymnasiearbeten i detalj vill vi börja med att väcka 
frågan om kraven som är framskrivna i Skolverkets informationsmaterial är skäliga? Går det ens att 
kräva kunskaper och färdigheter avseende till exempel teori och metod inom valt kunskapsområde 
när utbildningen inte explicit hanterar allt kunskapsinnehåll som beaktas i gymnasiearbetena? Att 
finna relevanta begrepp och teorier med förklaringsvärde för egna val av problem och 
kunskapsområde kan ses som utmaningar för såväl elever som handledande lärare. I Skolverkets 
informationsmaterial reserveras emellertid kraven genom att det framhålls att eleven ska genomföra 
ett arbete som är del av ”en vetenskapsliknande process” (Skolverket, 2012, s. 3). Arbetet kan alltså 
likna en vetenskaplig process och behöver därför inte fullt ut motsvara ett vetenskapligt arbetssätt. 
Vidare sägs samtidigt att gymnasiearbetet är ett självständigt arbete som ska drivas inom ramen för 
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ett vetenskapligt grundat arbetssätt och genom detta arbetssätt ska texten utvecklas till ett resultat 
som ska visa på kunskaper, färdigheter, värderingsförmåga och förhållningsätt inom de fjorton 
punkterna i nämnda områden (Skolverket, 2012, s. 15). Dessa områden menar vi är både i kvalitativ 
och kvantitativ mening omfattande och avspeglar högt ställda krav vilket får oss att fundera över om 
det ens är möjligt eller önskvärt att uppnå dessa. Majoriteten av de femtiofyra godkända 
gymnasiearbetena har ändå brister inom flera av dessa områden.  

Enligt Skolverkets (2012) bedömningsstöd ska eleven visa kunskap om teori och kunna använda 
relevanta begrepp. Skolorna beaktar detta i sina skrivmallar och anger att någon form av teori eller 
tidigare forskning ska presenteras i gymnasiearbetena. I studien är det däremot bara ett fåtal 
gymnasiearbeten som visar på teoretisk kunskap. I dessa fall visas argument eller beskrivningar av 
teorier och teoretiska begrepp, men sällan används de som utgångspunkter för analys och tolkning 
av empiri. Det är just det som är en skillnad från universitetsnivån där kravet på teoretisk 
medvetenhet är centralt (jfr Härnqvist, 1999; Forsberg & Lundgren, 2006; Råde, 2014). Vidare är det 
ett fåtal gymnasiearbeten som har referenser till forskningslitteratur. Istället används främst 
internetbaserade källtexter i resultat och diskussion. Texterna byggs också upp av beskrivningar från 
divergerande källor vilket skapar en slags mosaik av litteraturgenomgångar. Det görs genom att 
källtexterna har bearbetats, om än i olika grad, till egna texter i gymnasiearbetet. Källtexternas ofta 
skilda karaktär presenteras dock ofta okritiskt utan att epistemologiska ställningstaganden beaktas, 
det vill säga att texterna inte uppmärksammar att det finns kunskapsmässigt olika positioner i 
åberopade källor inom området (jfr Ask, 2007). Att lära sig tänka kritiskt är ett centralt mål inte bara 
inom gymnasieskolan utan också inom högskolan (Högskolelagen, 1992, 1 kap 8§). Det kan ses som 
en god högskoleförberedelse att kunna göra relevanta avgränsningar och att kunna förstå och tänka 
kritiskt kring vad områdesrelevant litteratur kan bidra med till de egna frågeställningarna. I 
gymnasiearbetena är det ofta egna mål eller teser som drivs i litteraturgenomgångarna, och referat 
och källhänvisningar hanteras för att belysa eller legitimera egna påståenden eller 
ställningstaganden. Det kan jämföras med de krav som ställs ur ett akademiskt perspektiv på 
forskningsanknytning och att sätta arbetet i relation till ett vetenskapligt och ämnesrelevant 
sammanhang (jfr Härnquist, 1999; Forsberg & Lundgren, 2006; Råde 2014).  

En annan av Skolverkets anvisningar berör elevens förmåga att använda metod. Även 
gymnasiearbetenas rubriksättning som ”Metod och källkritik” antyder att eleverna behöver förhålla 
sig till dessa områden. Då metod är så knapphändigt beskrivet i alla gymnasiearbeten blir en fråga 
vilken vikt som läggs vid det i handledningen. Det är också i ytterst få gymnasiearbeten som 
metodlitteratur refereras vilket förklarar varför eleverna beskriver urval och metoder utifrån egna 
erfarenheter och vardagskunskaper. Krav på representation av metodkunskap finns tydligt både i 
skrivmallar och i bedömningsanvisningar från Skolverket. Insikter om metodkunskaper och 
färdigheter i genomförande och analys av data är också kvalitetsaspekter som accentueras på 
universitetsnivån (jfr Härnqvist, 1999; Forsberg & Lundgren, 2006; Råde, 2014). Representationer 
av källkritik förekommer i samtliga gymnasiearbeten och eleverna visar en medvetenhet kring 
betydelsen av att källor ska vara trovärdiga. Men en undersökning blir inte trovärdig bara för det 
skrivs om trovärdighet och källkritik. I gymnasiearbetena finns få representationer av vilka sökvägar 
eleverna har tagit för att finna vetenskapligt trovärdiga källor och om hur trovärdighet kan förstås 
ur ett vetenskapligt perspektiv. Att gymnasiearbetena i hög grad vilar på information hämtade från 
media, och olika hemsidor, och att dessa uppfattas som trovärdiga, utifrån en vardaglig 
argumentation, kan ses som gymnasiearbetenas största brist. Detta resultat är till viss del 
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problematiskt mot bakgrund av att informationssökning och källkritik utgör ett centralt innehåll i 
ämnet svenska redan på grundskolan (Skolverket, 2011b). Till sist är det huvudsakligen den skrivna 
texten som formger elevernas erfarenheter och sällan används andra teckensystem som visuella 
resurser (tabeller, grafer och bilder) för att representera innehåll i gymnasiearbetena. 

Avslutningsvis går det att hävda att det är främst avsaknaden av representationer av kunskaper och 
färdigheter i relation till forskningsanknytning, teori och metod som ger uttryck för skillnader 
mellan gymnasienivå och universitetsnivå när det gäller vetenskaplighet och skrivande (jfr 
Härnquist, 1999; Forsberg & Lundgren, 2006; Råde, 2014). Detta resultat ger, om än utifrån ett 
begränsat material, insikt om vad de blivande studenterna har med sig för (för)kunskaper till 
universitet och högskola. Många universitet har redan idag uppmärksammat nyantagna studenters 
behov av att socialiseras in i det akademiska skrivandet och erbjuder därför preparandkurser i början 
av utbildningsprogram. I sådana kurser fokuseras akademisk litteracitet och frågor som berör 
vetenskap, kunskap och kritiskt tänkande. Förutom behovet att beakta dessa aspekter visar även vår 
studie behovet av teori- och metodkunskap i preparandkurser då representationer av teoretisk och 
metodologisk medvetenhet var mindre framträdande i majoriteten av gymnasiearbetena. Vi menar 
att gymnasiearbetet som skrivpraktik bör förstås som en pseudo-praktik för vetenskapligt grundade 
arbetssätt och där språkdräkten i gymnasiearbetena lånar vissa former för att organisera textinnehåll 
från akademiskt skrivande. Det blir en praktik i sin egen form, där gymnasiearbetena visar att 
uppgiften att genomföra ett gymnasiearbete det vill säga att planera, genomföra och utvärdera ett 
arbete som redovisas i en skriftlig rapport är gjord, men att texterna inte fullt ut i alla dess 
bemärkelser relaterar till ett vetenskapligt grundat arbetssätt och till ett skrivande inom akademisk 
skriftspråksgenre.  
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Gör det någon skillnad? 
Universitetslärares erfarenheter av en 
verksamhetsintegrerad lärarutbildning  

Jens Gardesten & Ulla-Karin Nordänger 

ABSTRA CT  

In this article, some initial findings from a research project where the practice/theory relationship 
and collaboration between schools and universities in teacher education are studied. The purpose of 
the study is to highlight possible effects of a work-integrated teacher education. The empirical base 
are eight interviews where university teachers describe how the increased time spent in schools 
might influence student teachers´ performances in university courses. Are any dimensions of 
teacher competence developed? The answers from the university teachers are first categorized into 
three themes, namely knowledge of subject didactics, connections theory/practice and 
practice/practice and finally in relation to the student teachers as legitimate participants. 

The themes are thereafter related to the concepts of spectator-knowledge and participant-knowledge 
and to Biestas (2012) concepts: qualification, subjectification and socialization. In conclusion, 
findings indicate that the “work integrated profile” have potential to balance these purposes of 
education. 
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BAKGRUND 
På senare år har det politiska sökljuset, inte bara i Sverige utan runt om i världen, riktats mot lärar-
utbildningarnas kvalitet. Lärarutbildningen måste, enligt argumenten, bli bättre på att rusta 
studenterna inför det väntande yrkeslivet. Liston, Whitcomb & Borko (2006) beskriver exempelvis 
hur den verklighetschock1 nya lärare ofta beskriver brukar förklaras med att lärarutbildningen varit 
alldeles för teoretisk med ”too much attention to theory and not enough to the practical skills of 
teaching” (s. 352). Ett förslag som vinner ökat gehör är att förflytta delar av lärarutbildningen ut i 
verksamhetsfältet, så att studenterna genom ökade praktiska erfarenheter och mer träning kan få en 
hanterlig övergång från lärarutbildning till läraryrke och dessutom hålla längre i yrket. Denna artikel 
inleds med några principiella utmaningar och möjligheter som en sådan utveckling skulle kunna 
bidra till. Därefter riktas ett empiriskt intresse mot ett lärarprogram på ett campus i södra Sverige 
som 2013 startade en försöksverksamhet där studenterna tillbringar 20% av tiden inom de högskole-
förlagda kurserna ute på övningsskolor, samtidigt som de har kvar ordinarie VFU-kurser i 
programmet. Försöksverksamheten innebär totalt dubbelt så mycket tid ute på skolorna och – som 
en självklar effekt av detta – mindre tid inne på campus. Frågan är vilka kvalitativa skillnader en 
sådan kvantitativ justering kan innebära för de olika verksamheterna, och framför allt vad gäller 
lärarstudenternas utveckling och lärande. Försöksverksamheten skulle kunna innebära att kvaliteten 
höjs i några avseenden, men den skulle också kunna medföra utmaningar. 

UTGÅNGSPUNKTER 
Vilka principiella pedagogiska utmaningar och möjligheter kan en verksamhetsintegrerad lärar-
utbildning innebära? För det första kan man notera att relationen akademi/profession är föremål för 
en ständigt pågående diskussion inom lärarutbildningsforskningen. Detta är exempelvis tydligt i 
Livingston och Assunção Flores (2017) inventering, utförd i samband med 40-årsjubileet av 
tidskriften European Journal of Teacher Education: 

In our review of the papers we were surprised to identify several topics that have been raised by authors in 
the 1970s and have recurred in the 1980s, 1990s and 2000s. Topics such as the theory/ practice relationship, 
collaboration between universities and schools in teacher education… (a.a., s. 554). 

Vissa teman, såsom relationen mellan verksamhetsfält och akademi (vad som mera allmänt beskrivs 
som relationen praktik - teori), verkar ständigt uppta forskares intresse och nyfikenhet. Schneider 
(2018) menar att det, ur ett historiskt perspektiv, visat sig finnas tydliga utmaningar som inte ens är 
möjliga att lösa en gång för alla. Då det gäller lärarutbildning finns istället ett antal aspekter som 
man alltid behöver uppmärksamma och löpande hantera, och i det sammanhanget är det nödvän-
digt med fortlöpande och icke avstannande forskning, utvärdering och reflektion.  

Mer praktik eller mer teori? 
Samtidigt som forskning visar att de verksamhetsförlagda avsnitten i lärarutbildningen är avgörande 
för ”lärarblivandet” (Gardesten, 2016) och röster höjs för mer ”praktik” och kvalitetssäkrad VFU (se 
exempelvis Håkansson & Olsson, 2017) kan balansen mellan de universitetsförlagda och 
verksamhetsförlagda avsnitten diskuteras. Från att universitet och högskolor traditionellt haft 
makten över kunskapskonstruktion och examination i lärarutbildningen, och verksamhetsfältet 
mest uppfattats som en plats för tillämpning av teori (jfr Zeichner, 2010), har en förflyttning av såväl 
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kunskapsobjekten som platser för var detta ska läras kunnat skönjas. En sådan förflyttning har, 
utifrån vissa perspektiv, kritiserats: 

…recent reforms have begun to reduce teacher education to teacher training, with an emphasis on subject 
knowledge and professional competency standards only (Beach & Bagley, 2013, s. 381). 

Ett sätt att diskutera lärarutbildningens kvalitet är att ställa dess utveckling i relation till begreppen 
vertikal samt horisontell diskurs (Bernstein, 1999). Beach och Bagley (2012) poängterar att den 
vertikala diskursen (karaktäriserad av teoretiska begrepp, generella principer, distans till praktik) 
inte ensidigt kan ersättas av den horisontella (”vardagskunnandet”, lokala praktiker, kontext-
beroende), eftersom viktiga principer och kvaliteter då blir lidande. 

A vertical discourse is also needed, in the form of a robust system of concepts and practices that can be used 
to describe, model and theorise from empirical situations to help students in and after teacher training to 
understand the ideological and political restructuring that is going on around them and deconstruct the 
forces that impact on working conditions and the content and meaning of professional labour, as a tool for 
analysing trends and thinking critically and strategically about teaching and learning processes and their 
outcomes (Beach & Bagley, 2013, s. 388).  

Frågan kan alltså ställas huruvida den vertikala diskursen riskerar att förlora mark inom ramen för 
en verksamhetsintegrerad lärarutbildning. Svaret är inte självklart. Man skulle kunna tänka sig att 
det inte gör någon större skillnad, alternativt att det kan finnas aspekter av själva pendlandet mellan 
verksamheterna (mellan övningsskola och campus eller mellan erfarenhet och reflektion över 
erfarenhet) som till och med kan stärka en vertikal diskurs. 

Med hjälp av analyser likt Beach och Bagleys (2013) blir det också möjligt att uppmärksamma när 
ett centralt pedagogiskt begrepp som kompetens riskerar att snävas in och trivialiseras. Om 
kompetens endast uppfattas som ”the ability to perform the tasks and roles required to the expected 
standards” (Mulder, Weigel & Collins, 2007, s. 117), riskerar viktiga dimensioner av läraruppdraget 
att hamna i bakgrunden. Lärarkompetens måste även innefatta professionell reflektions- och 
omdömesförmåga; förmågor som är nödvändiga för att kunna värdera etiska och didaktiska 
utmaningar. Blivande lärare behöver alltså utveckla åskådarkunskap (jfr Linnéuniversitetet, 2015; 
Saugstad, 2002). Detta innebär en ökad förmåga att ”från distans” tänka, diskutera, argumentera och 
reflektera över verksamheten samt att, under sådana reflektioner använda relevant litteratur och 
forskning. Begreppet åskådarkunskap kan härledas till den etymologiska roten för teori (”theoria” = 
”åskådande”) och den teoretiska kunskap som lärarstudenter antas behöva utveckla kan därmed 
relateras till två centrala funktioner. Dels kan en utvecklad åskådarkunskap bidra till ökad 
(själv)förståelse och dels kan den bidra till relevant förbättringsarbete, till exempel genom att upp-
märksamma praktiker och handlingsmönster som behöver vitaliseras eller förändras.  

Detta skall dock inte ställas i kontrast till att en lärarutbildning, kanske på ett mera självklart sätt, 
också ska innefatta utveckling av studenternas deltagarkompetenser (Linnéuniversitetet, 2015; 
Saugstad, 2002), det vill säga studenternas förmåga att löpande bidra med konkreta handlingar 
under pågående verksamhet, exempelvis i olika undervisningssituationer eller i samspel med olika 
elevgrupper. 

Kan en verksamhetsintegrerad lärarutbildning innebära några förskjutningar eller förändringar av 
studenternas utveckling i detta avseende? Vilka dimensioner av lärarkompetens kan utvecklas av att 
studenterna (i den studerade försöksverksamheten) får tillbringa 20 % av tiden i de högskoleförlagda 
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kurserna ute på en övningsskola? Blir studenterna mer ”praktiskt kunniga” och mindre ”teoretiskt 
bevandrade” och vad innebär det i så fall? 

Relationen mellan teori och praktik 
Relationen mellan teori och praktik kan förstås och beskrivas på olika sätt. Utifrån en teknisk 
rationalitet påstår exempelvis Ünver (2014, s. 1402) att “teachers have many problems transferring 
theoretical knowledge into practice”.2 En sådan teknisk rationalitet beskrivs dock ofta som helt 
otillräcklig för att kunna förstå lärares yrkesvillkor (jfr Schön, 1983; Hegender, 2010; Nordänger, 
2017). Grimen (2008) poängterar att man, då det gäller professioner, måste poängtera att det finns 
flera sorters relationer mellan teori och praktik. Detta beror bland annat på att det finns många olika 
kategorier av teoretisk kunskap, och sammantaget betonar Grimen att ”ingen teori kan helt omsettes 
til praksis, og mange teorier bør ikke omsettes” (Grimen, 2008, s. 74). 

Frågan uppstår här hur en fruktbar relation mellan akademi och profession egentligen kan se ut. 
Forskningsresultat från våra tidigare projekt ger belägg för att relationen mellan de verksamhets-
förlagda och högskoleförlagda delarna kan stärkas men att detta inte sker – eller kanske till och med 
motverkas – på grund av integreringspraktiker där uttryck för skilda kunskapstyper flyttas till, och 
ganska oreflekterat förmodas fungera i, nya kontexter. Det verkar som om centrala aspekter av 
kunskap som förflyttas mellan de skilda verksamheterna riskerar att förloras i själva översättnings-
processen (Lindqvist & Nordänger, 2007). Detta drabbar det praktiska kunnandet, deltagar-
kompetensen, men förmodligen i lika hög grad de teoretiska kunskaperna och åskådarkunskapen 
vars hjälplöshet när det gäller att hantera praktiska situationers komplexitet på ett oreflekterat sätt 
tas som stöd för att diskvalificera dem som relevant kunskapsgrund för yrkesverksamma.  

Snarare handlar det om att själva gränszonen rymmer förutsättningar för att befintliga kunskaper, 
förmågor och förhållningssätt omtolkas, modifieras och rekonstrueras i relation till det 
sammanhang där det ska användas (Jedemark, 2015, s. 226, vår kursivering).  

De skilda verksamheterna kan således anses komplementära men samtidigt också motsägande och 
ibland till och med närmast oförenliga (Jedemark, 2015). Lärarstudentens uppgift kan då förstås som 
att integrera och kombinera kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklats i utbild-
ningens olika delar och själv skapa sammanhang och nya lösningar. Wenger (1998) talar i detta 
sammanhang om translation för att beskriva hur individer använder sig av sådana dubbla 
tillhörigheter i skilda sociala praktiker.  

Den studerande blir en mäklare, en slags översättare eller medlare. Detta mäkleri kan leda till att en 
etablerad praktik förändras, eller ges en ny mening (Jedemark, 2015). Mäklarens roll beskrivs här 
som obekväm och ambivalent. Som mäklare tillhör man olika verksamheter, men samtidigt inte 
någon helt och fullt. 

Här förtjänar också att påpekas det lite vilseledande i att benämna den del av lärarutbildningen som 
är förlagd till skolor eller förskolor som ”verksamhetsförlagd”. I någon mening är ju all utbildning 
förlagd till en verksamhet. De universitetsförlagda delarna är placerade inom ramen för en 
verksamhet och de arbetsplatsförlagda i en annan, de finns inbäddade i skilda verksamhetssystem 
som delvis har olika motiv och mål. Enligt ovan citerade aktivitetsteori (Tuomi-Gröhn & Engeström, 
2003) utvecklas yrkeskunnande genom att man deltar i och rör sig emellan olika verksamheter. Det 
är just skillnaderna i de olika praktikerna som är en källa till dynamik och utveckling. Vilket 
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kunnande som utvecklas kan inte enkelt beskrivas som att kunskap som förvärvats i den ena verk-
samheten kan tillämpas i den andra. Inte heller att kunskapsutvecklingen skulle tjäna på att vissa 
former av kunskap ges företräde och premieras.  

Lärarutbildningens målsättning? 
Till sist kan man undra vad lärarutbildare egentligen kan bidra med och vilken eventuell utveckling 
som bör uppmärksammas och bejakas. På en principiell nivå måste man fråga sig om lärarutbild-
ningen i första hand har till uppgift att lära lärarstudenter hantera samtidens ofta utmanande villkor, 
vilket skulle kunna handla om ett fokus på att följa med och ingå i de praktiker och traditioner som 
redan etablerats ute på skolor och förskolor. Utbildningens kvalitet skulle då kunna bedömas utifrån 
vilka verktyg lärarstudenterna fått för att senare kunna navigera och hantera ett ganska komplext 
och stundtals utmanande yrke. 

Ett alternativ skulle då vara att presentera teoretiska ideal som lärarstudenterna sedan skulle kunna 
identifiera och förädla (eller själva skapa). Utifrån detta senare perspektiv ingår en idé om nya lärar-
generationer som möjliga förändringsagenter. Morton (2016) argumenterar för ett både/och; 
utbildning måste alltid innefatta en pragmatism där studenten blir rustad för det rådande, parallellt 
med en idealism där studenten även får möjlighet att distansera sig från det rådande och bidra till 
förbättring när det skulle vara relevant.  

Detta resonemang kan kompletteras med Biestas (2012; 2015) tankar om vad som borde utmärka 
framtidens lärarutbildning. Här introduceras tre domäner inom vilka lärarstudenternas utveckling 
särskilt måste uppmärksammas: socialisering, subjektifiering och kvalificering. I relation till lärar-
utbildning3 kan socialisering förstås som lärarstudenters ökade deltagande i de praxistraditioner 
som utvecklats inom yrkesfältet, dvs uttryck för deltagarkompetenser. Begreppet subjektifiering 
pekar istället mot en process där studenten kan förhålla sig mer reflexivt till traditionen, exempelvis 
genom att kunna träda in i fältet som ett mer medvetet subjekt (se även Gardesten, 2016), något som 
möjligen innefattar utvecklade åskådarkunskaper. Det tredje begreppet i Biestas idé om mål för 
lärarutbildningen, kvalificering, handlar om hur studenten utvecklar specifika eller generella 
kunskaper och färdigheter kopplade till läraryrket. Det kan handla om ämneskunskaper och didak-
tiska färdigheter, förmåga att uttrycka sig korrekt i skrift osv. Biesta resonerar om hur utbildning 
alltid kan förstås i relation till dessa tre domäner, men framför allt betonas vikten av att utbildning 
och utbildare strävar efter en balans i detta avseende: 

Looking at education in this way provides us with a broad conception of what education is for, i.e. we 
acknowledge that we always need to engage with content, tradition and the person. This also makes it 
possible to see the problem with one-sided conceptions of education. The issue here is not only that such 
conceptions are out of balance in that they only pay attention to one of the three dimensions, but also that 
a one-sided emphasis can often have a damaging impact on one or more of the other domains (Biesta, 2015, 
s. 78). 

  



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Jens Gardesten & Ulla-Karin Nordänger 

3 0     2 0 1 8 ,  V O L  1 2 ,  N R  2  

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa möjliga effekter av en verksamhetsintegrerad lärarutbildning. 
Utvecklas dimensioner av lärarkompetens av att studenterna (i den studerade försöksverksamheten) 
tillbringar 20% av tiden i de högskoleförlagda kurserna ute på en övningsskola? Den specifika 
forskningsfrågan är: 

• Hur uppfattar universitetslärare, med erfarenhet av undervisning med och utan 
verksamhetsintegrering, att denna försöksverksamhet påverkat de studerandes utveckling?  

METOD  

Den aktuella försöksverksamheten 
Den aktuella försöksverksamheten har pågått sedan hösten 2013 vid ett grundlärarprogram på ett 
campus i södra Sverige. Försöket innebär att studenterna, under högskoleförlagda kurser, tillbringar 
två dagar varannan vecka ute i skolverksamheten. Förutom dessa ”VI-dagar” ligger de ordinarie 
VFU-perioderna kvar som fyra femveckorsperioder. Sammantaget innebär försöket att studenterna 
nu tillbringar dubbelt så mycket tid ute i verksamheterna. Under sin tid på lärarutbildningen får 
studenterna möta fyra (tre när det gäller inriktningen mot fritidshem) olika verksamheter – en ny 
för varje läsår. Såväl VI-dagar som VFU- perioder genomförs på samma enhet under detta läsår. 

Under VI-dagarna ska studenterna, förutom att delta i det vardagliga arbetet på skolan, särskilt upp-
märksamma teman med anslutning till innehållet i den kurs de för tillfället läser. Om man 
exempelvis läser en ämnesdidaktisk kurs kan VI-dagarna användas till att genomföra en 
undervisningssekvens i det aktuella ämnet, eller att studenten genomför mindre observationer/ 
intervjuer av lärare eller elever, fortfarande med fokus på ämnet. Studenterna examineras sedan inne 
på universitetet, exempelvis genom att redovisa erfarenheter från VI-dagarna med koppling till styr-
dokument eller kurslitteratur. Den självklara frågan blir om detta ger någon effekt. Blir studenterna 
”bättre lärare”? Blir de kanske ”bättre studenter” eller betyder bortfallet av (inläsnings-) tid i teori-
kurserna att de istället blir sämre förberedda för sitt framtida yrke? I avsikt att undersöka utfallet av 
försöksverksamheten startades två följeforskningsprojekt i januari 2018. Det ena handlar om hur 
arbetsgivare som anställt alumni uppfattar deras kompetens och det andra, vilket redovisas i 
föreliggande artikel, handlar om hur universitetslärare uppfattar eventuella effekter eller 
konsekvenser av försöksverksamheten, vad gäller studenternas utveckling och utbildningens 
kvalitet. Nedan används genomgående termen ”VI-profil” som en beteckning för den studerade 
försöksverksamheten. 
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Urval av informanter 
Två principer blev styrande vid informanturvalet: 

1. I lärarprogrammet ingår, förutom VFU, ämnesdidaktiska kurser samt kurser inom den 
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En avgränsning gjordes då endast lärare inom 
ämnesdidaktiska kurser tillfrågades om de ville delta i undersökningen. Under intervjuerna 
visade det sig att några av lärarna också hade erfarenhet av att besöka lärarstudenter under 
VFU och vid något tillfälle hänvisar man också till sådana besök för att resonera om VI-
profilens eventuella effekter. 

2. De lärare som tillfrågades behövde ha aktuell erfarenhet av både verksamhetsintegrerad 
utbildning och avsaknad av sådan. Inom det aktuella lärosätet finns det även program som 
inte har någon VI-profil och därför blev det viktigt att endast fråga lärare som kunde göra 
sådana jämförelser, alternativt lärare som hade erfarenhet av lärarutbildningen både innan 
och efter försöksverksamhetens start. Samtliga lärare som uppfyllde ovanstående två kriterier 
tillfrågades. De som inte svarade på första mailet fick ett påminnelsemail.  

Genomförande  
Det totala bortfallet blev ett och det totala antalet intervjuer åtta.  

Intervjuerna genomfördes individuellt där respektive informant fick 
beskriva erfarenheter av VI-profilens eventuella effekter på ett 
generellt plan, följt av erfarenheter vad gäller studenternas 
utveckling. Intervjuerna transkriberades därefter ordagrant. 
Materialet tematiserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och 
resultatkategorierna diskuteras därefter i relation till begreppen 
åskådarkunskap respektive deltagarkompetens samt till Biestas 
begrepp socialisering, subjektifiering och kvalificering (Biesta, 2012). 

Följande frågor utgjorde utgångspunkt för samtalen: 

• Dina arbetsuppgifter inom lärarutbildningen (nu och 
tidigare)? 

• Dina erfarenheter av VI-profilen? Eventuella fördelar och 
nackdelar? 

• Eventuella effekter på studenternas arbete (under seminarier, under skriftliga uppgifter, på 
frågorna de ställer, med avseende på begrepp och teorier etcetera)? 

• Vad brukar studenterna ha svårt för? Vad klarar de vanligen bra? Jämför med VI-profil, samt 
utan VI-profil. 

• Vilka eventuella effekter ser du vad gäller huruvida studenterna blir mer rustade att arbeta 
som lärare i ämnet? 

 

  

Tabell 1. Informanternas 
ämnestillhörighet 

Antal Ämne 

2 Biologi 

1 Fysik 

1 Teknik 

1 Fysik/Teknik 

1 Matematik 

1 Svenska 

1 Kemi 
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RESULTAT 
Lärarnas erfarenheter sammanfattas här i relation till tre övergripande teman: 

• Utveckling av ämnesdidaktisk kompetens 
• Utveckling av förmågan att skapa bryggor mellan teorier och praktiker 
• Utveckling av yrkestillhörighet 

Utveckling av ämnesdidaktisk kompetens 
Intervjuerna indikerar att deltagandet i verksamhetsintegreringen utvecklar studenternas ämnes-
didaktiska kunskaper på olika sätt. Flertalet lärare (7 av 8) beskriver till exempel hur studenternas 
erfarenheter från VI-dagarna gör att de blir bättre på att värdera sina egna undervisningsplaneringar. 
Verksamhetsintegreringen bidrar med erfarenheter av vad som, i en konkret lektionsplanering, 
faktiskt fungerar och vad som inte fungerar lika bra. Studenterna får nu genomföra sådant man 
innan försöksverksamheten endast planerade, och erfarenheter från olika ”genomföranden” kan 
skärpa förmågan att planera en undervisning som blir mer rimlig och genomförbar.  

En lärare beskriver hur han saknar denna viktiga förmåga hos studenter som inte går en 
verksamhetsintegrerad utbildning. Då riskerar planeringarna, enligt en annan informant, istället bli 
en ”pappersprodukt” som inte tränar den didaktiska förmågan att anknyta till skolelevernas nivå: 

I alla dom här (undervisningsplaneringarna) som jag läst nu under årens lopp så är det väl att ... ehh … VI-
studenternas är mer ... "jordnära" kanske jag skulle vilja säga (…) Alltså dom kan ... dom kan ta projektet 
eller ta ... planeringen och faktiskt plocka ned den till ... eleverna, elevernas nivå. Det blir nånting som 
faktiskt, deras planering blir faktiskt ... direkt överförbar till VI-skolan om dom skulle vilja och ... för de 
andra studenterna (utan VI-profil) blir det ju mer kanske skulle jag vilja säga "en pappersprodukt" på nåt 
sätt, att ... ja. 

Andra lärare, med erfarenhet av lärarutbildningen innan VI-projektet, beskriver på samma sätt hur 
planeringarna då riskerade att bli ”torrsim” där studenterna fick ”gissa sig till problem som kan dyka 
upp” och ”det blir ju inte lika bra kvalitet på det, kan man ju säga”. 

Förutom planeringsförmågan beskrivs även hur verksamhetsintegreringen bidrar till studenternas 
ämnesdidaktiska kunskaper på andra sätt. Enligt informanterna handlar det om ett ämnesdidaktiskt 
engagemang, om en ny ödmjukhet inför ämneskunskapers värde och framför allt om en motivat-
ionsfaktor där VI-dagarna kan bidra med insikter om att man som blivande lärare behöver vara 
trygg i sina ämnen. En lärare beskriver hur studenterna ”behöver ett skarpt läge som motivation”. 
En student som läser på det verksamhetsintegrerade programmet inser att ”jag kommer att stå inför 
andra, med det här”.  

VI-dagarna bidrar med skarpa lägen och kan på så vis fungera som ett motivationsstöd eller en 
ständig ”motivationsmotor” kopplad till studenternas pluggande av ämneskunskaper. Lärar-
studenter har inte alltid en hög motivation för detta, enligt intervjumaterialet, ”framför allt inte i de 
lite lägre årskurserna” och VI-dagarna kan då bidra med insikter om att det faktiskt krävs goda 
ämneskunskaper även för lärare i de årskurserna. 
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Dom kan ju tycka att det är mycket att läsa eller mycket teori ändå va. Men har dom då en årskurs 3 och 
dom faktiskt är ute med dom, eller gör nånting så ... får dom ju ganska mycket frågor från dom här va, så 
dom inser att "det här borde jag nog kunna" eller "det här bör jag kunna" så att för dom blir nog ämnesteorin 
lite, känns kanske mer viktig att faktiskt kunna va. Alltså dom kan ana va, även om det inte är så uttalat, så 
kan dom ändå ana "det är nog bra att ha med sig det här i bagaget" för att "dom är inte dumma, ungarna 
(eleverna)", ungefär. 

Här kan också nämnas att VI-studenter kan upplevas vara mer stressade än övriga lärarstudenter. 
Några informanter beskriver hur VI-studenterna oftare uttrycker att de har svårt att hinna med. 
Vidare undersökningar eller utvärderingar skulle kunna bringa klarhet i om det handlar om ”svårt 
att hinna med sina studier” eller om det snarare handlar om ”svårt att hinna bli tillräckligt förberedd 
för läraryrket”. Med utgångpunkt i ovanstående resultat kan man så här långt anta att försöksverk-
samheten utvecklar studentens ämnesdidaktiska kompetens, samtidigt som den bidrar me insikter 
om läraryrkets villkor samt insikter om vad man som lärarstudent kan behöva arbeta med och 
utveckla. Sådana insikter kan tänkas bidra till känslor av stress och otillräcklighet, samtidigt som de 
också kan bidra till viktig motivation, enligt ovan. 

Utveckling av förmågan att skapa bryggor mellan teorier och 
praktiker 
Ett annat tema i intervjusvaren är att verksamhetsintegreringen innebär nya möjligheter att 
upptäcka samband mellan de universitetsförlagda och de verksamhetsförlagda avsnitten, mellan det 
vi slarvigt kallar teori och praktik. Detta beskrivs i första hand i relation till de så kallade ”VI-
seminarier” som ofta schemaläggs i anslutning till VI-dagarna.  

I dessa seminarier diskuterar vanligen studenterna i tvärgrupper som formeras utifrån skilda skol-
tillhörigheter, och i sammanhangen görs ofta viktiga kopplingar mellan konkreta erfarenheter och 
det man läst i kurslitteraturen eller styrdokumenten. En lärare exemplifierar genom att beskriva hur 
studenterna diskuterar olika läromedel: 

Så ofta i studenternas grupparbete hör jag såna resonemang ”ja titta här, dom tar upp detta i detta läromedel, 
det är precis som vi har sett på våra skolor” … studenter utan VI profil, när de analyserar samma uppgift, 
det blir bara en analys av det som står i boken. Dom kan inte koppla till verkligheten och självklart … detta 
har stor betydelse både för förståelsen av läromedlets innehåll och för betydelsen av innehållet i 
klassrummet. Så här ser jag en markant skillnad mellan … VI- och icke VI-profilen. 

Samma lärare beskriver samtidigt att det ofta är svårare för studenterna att uttrycka dessa kopplingar 
i skrift. Ibland blir VI-studenterna ”så förtjusta i vad som händer i klassrummet” och läraren 
beskriver hur hon då behöver utmana dem att upptäcka samband med litteraturen. Men efter dessa 
påpekanden och efter en ”inläsningsfas” så förstår oftast studenterna poängen och blir bättre och 
bättre även vad gäller skriftliga uppgifter. 

Det finns, utifrån intervjumaterialet, även andra tillfällen där lärarna ser att studenterna upptäcker 
och skapar bryggor mellan teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Vid kurstillfällen kan 
VI-studenter ”associera” till verksamheten. Ibland bekräftas någon aspekt som kommer upp under 
en föreläsning, eller sätts i ett konkret sammanhang utifrån egna erfarenheter med elevgrupp. Men 
erfarenheter från VI-dagarna kan också bidra till att studenterna börjar värdera det de möter i 
utbildningen och börja bli mer konstruktivt kritiska, enligt läraren i nedanstående citat: 
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Och det kan det bli från min sida med, när jag står och pratar liksom framme vid tavlan, då kanske jag 
liksom pratar ute i "den bästa av världar" ... och i den bästa av världar så har vi en jättetjusig alignment från 
syfte till undervisning, bedömning och så vet du ju själv att ute så är det ju svårt att få ihop det där ... ehh, 
men där tänker jag också att det finns en liten vinst här, dom (studenterna) sitter på nåt sätt som lite "facts 
checkers" (skrattar till) mot mej och vad jag står och pratar om, att dom kan faktiskt "jamen, hur funkar det 
här egentligen, för nu säger du så här, men jag har faktiskt sett att det … ", ja "att det ser ut på det här sättet, 
och det stämmer ju inte riktigt överens med ... ". 

Att verksamhetsintegreringen ger nya möjligheter att relatera de teoretiska avsnitten till praktiska 
erfarenheter är möjligen inte förvånande, men några lärare lyfter också värdet av att det nu finns nya 
möjligheter att jämföra ”praktik” med ”annan praktik”. Under utbildningen får studenterna allt fler 
erfarenheter av olika typer av arbetslag, lärare, elevgrupper och så vidare. Detta bidrar till att den 
enskilda studenten får möjlighet att värdera olika sätt att vara lärare på, och även själv pröva sig fram 
till en lärarroll som känns rimlig och lämplig. 

En informant har upptäckt hur studentgrupperna, i och med verksamhetsintegreringen, nu har 
börjat diskutera olika sätt att vara lärare, och denna informant betonar också värdet av att 
studenterna faktiskt relaterar dessa diskussioner till olika kunskapsbegrepp eller perspektiv på 
lärandet i klassrummet. Nu har det blivit möjligt att utveckla och fördjupa sådana diskussioner, 
istället för att lärarstudenterna endast ”hänvisar till sin egen skoltid” eller fastnar ”i sin egen 
skolgång”. Dessutom anses det värdefullt att samtliga studenter nu har med sig praktiska 
erfarenheter in till sådana diskussioner: 

Innan var det ju så att vissa hade varit ute på skolorna och vikarierat och då var det dom som kunde göra 
den kopplingen. Men nu är det så att alla har möjlighet till det (…). Framför allt det här utjämnandet att 
alla nu har möjlighet att göra den kopplingen. Att det inte hänger på om man har yrkeserfarenhet sen 
tidigare eller parallellt och sådär, att vissa vikarierat, utan ... alla får den här förankringen. 

En annan konsekvens är att de exempel som kan diskuteras under en föreläsning eller workshop, 
tolkas som just exempel och inget annat. Det är mindre risk att VI-studenter, enligt läraren i 
nedanstående citat, tolkar exemplen onödigt bokstavligt eller styrande. Praktiska erfarenheter kan 
bidra till att man ser det viktiga med att ”exemplen ska vara större än sig själva” eller att exempel 
också ska ”visa på något annat”. 

På workshopen eller på labbarna är ju tanken att ... dom ska både fördjupa studentens förståelse, men också 
ge studenterna en, nån slags metodisk förståelse för "så här kan man jobba, kanske i årskurs ... i lågstadiet" 
eller "dom här momenten kan man göra i mellanstadiet". Lite exempel, så. Men då är ju dom, tanken är ju 
att dom här exemplen ska vara större än sig själva då, och att dom ska visa på något annat istället. 

Slutligen lyfter en av lärarna en konkret utmaning. Det kan hända, menar läraren, att någon enskild 
student ser praktiken som ett facit och onyanserat ifrågasätter universitetets kursinnehåll. En annan 
risk är att enskilda studenter tvärtom ser teorin som ett dogmatiskt facit och onyanserat ifrågasätter 
fältet.  

Ofta tycker jag att det är bra kopplingar, det som möjligen kan vara … lite bekymmersamt det är ju när 
dom då antingen ser teori som nåt facit och hittar fel i verksamheten, eller tvärtom då att ”jamen, det här, 
det stämmer ju inte med hur det ser ut på riktigt”, och så … att det blir en sån, men jag tycker att oftast, det 
är dom lite … mindre engagerade eller svaga studenterna som tar till den … lösningen då, för att dom 
egentligen inte själva då har … egentligen förberett sig, eller … gjort så mycket. Men det är, det är inte det 
som dominerar tycker jag inte, utan mest så är det bra … kopplingar som görs, att dom kopplar ihop teori 
och praktik helt enkelt. 
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Som lärarutbildare kan det samtidigt vara en liten ”balansakt” i detta avseende: 

Det är lite en balansakt som lärare, för man vill ju inte uppmuntra studenterna på nåt vis till att komma ut 
där som några poliser, att dom ska kontrollera saker (skrattar till), samtidigt som man vill såklart visa på ny 
forskning och ... nya möjligheter ... 

Sammantaget belyser resultatet värdet av regelbunden pendling mellan skilda praktiker där konkreta 
och varierade erfarenheter varvas med teoretiska reflektioner.  

Utveckling av yrkestillhörighet 
En konsekvens av verksamhetsintegreringen är att studenterna kan bli mer ”rustade” och ”trygga” i 
lärarrollen. En lärare förklarar hur ökad trygghet bidrar till att studenterna kan ”ägna mera tid åt 
tankeverksamheten och... det pedagogiska”. En annan informant, som ibland gör VFU-besök, 
berättar hur VI-dagarna bidragit till studenternas agerande under VFU: 

Man märker det tydligt för dom är inte så nervösa när dom ska ut på sin första VFU, dom känner sig … 
alltså att dom redan känner skolan och eleverna, och det tycker jag också man märker när man besöker 
dom, när man gör VFU besök. 

En informant, som också ofta möter VI-studenter ute på grundskolorna, beskriver på motsvarande 
vis hur dessa studenter blir alltmer rustade som deltagare i lärares yrkespraktik: 

Och jag är impad varje gång jag kommer ut på grundskolorna, hur väl ... inkörda studenterna är liksom i 
skolan på nåt sätt, att dom är en del av ... alltså, det känns som att lärarna tar dom, ja dom är en del av det 
här med ... inte en likvärdig del kanske, dom är inte anställda, men dom är ändå en viktig kugge på nåt sätt 
i ... 

Lärandet som pågår, enligt ovanstående citat, kan förstås i termer av ökat deltagande inom ramen 
för en handlingsgemenskap. Detta kan jämföras med en sorts socialisation in till en yrkespraktik 
med sina egna särdrag och villkor. En informant säger rent av att han ibland ser VI-studenterna som 
”små lärare” som över tid visar förmåga att hantera allt fler centrala delar av yrket. En annan 
upplever att studenterna själva nu kan känna att de ”blir tagna på allvar i sin blivande lärarroll.” 

Och det tycker jag mej se hos dom här VI-studenterna, att dom känner att dom blir tagna på allvar i sin 
blivande lärarroll. Så det stämmer bättre med deras uppfattning om vilka dom är och vart dom är på väg. 

Vidare innehåller intervjumaterialet konkreta exempel på områden och arbetsuppgifter som 
studenterna börjar behärska. Det handlar i första hand om en högre kvalitet vad gäller planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning. Ett annat exempel är att studenterna får öva på att 
skriva handlingsplaner eller bidra till utvärdering av verksamheten och på så vis får de också en… 

… djupare förståelse av att som lärare så förväntas du faktiskt syssla med skolutveckling också va, även om 
det kanske bara är på en lokal nivå. 

Läraryrket kan vara ganska mångfacetterat och studenterna har nu möjlighet att uppleva en mer 
samlad bild av vad det innebär att vara lärare. Förutom en mer nyanserad bild av lärarens vardag, 
kan VI-profilen också bidra till fler perspektiv på elevens tillvaro i skolan. Studenterna har, som en 
informant uttrycker det, börjat få ”en samlad bild av vad det innebär att vara en elev på skolan”. De 
har börjat utveckla sin förmåga att ta ett elevperspektiv. Det kan handla om att man inte endast 
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försöker lösa ämnesdidaktiska uppgifter själv (ur ett studentperspektiv), utan även föreställer sig hur 
motsvarande uppgifter skulle kunna förstås ur ett elevperspektiv. 

DISKUSSION  
Resultaten från denna studie bygger på empiri från åtta högskolelärare som samtliga har möjlighet 
att jämföra lärarutbildning med och utan VI-profil. För att kunna dra kompletterande slutsatser 
behövs kvantitativa metodinstrument och/eller studier med nya informantgrupper, exempelvis 
lärarstudenter, VI-handledare eller lärarutbildare som arbetar inom den utbildningsvetenskapliga 
kärnan (UVK). Samtidigt förefaller det finnas några resultat i denna studie som är möjliga att 
reflektera och diskutera på en principiell nivå. 

Den avslutande resultatkategorin, Utveckling av yrkestillhörighet, är för det första tydligt relaterad 
till deltagarkompetensens domän och till den socialisering Biesta betonar i sin beskrivning av 
utbildningens funktion (Biesta, 2012; 2015). Studenter inom yrkesutbildningar behöver få möjlighet 
att delta i de praxistraditioner som finns inom yrket och själva börja uppleva huruvida dessa praxis-
traditioner står under förändring eller om det snarare pågår en sorts förvaltning eller förädling av 
olika förhållningssätt och strategier. Lave och Wenger (1991) beskriver vikten av att noviser, som 
legitima perifera deltagare, får möjlighet att växa in i en handlingsgemenskap. I början är man som 
novis fortfarande perifer i relation till centrala delar av läraryrket, men framför allt är man 
deltagande och man är legitim. Detta är ett sätt att förstå hur en verksamhetsintegrering skulle kunna 
bidra till att nya lärare är mer rustade när de börjar sitt yrkesliv, eftersom viktiga steg och erfaren-
heter redan är gjorda.  

För det andra blir det också möjligt att koppla resultatkategorin Utveckling av ämnesdidaktisk 
kompetens till Biestas begrepp kvalificering. Denna kategori kan sägas innehålla såväl deltagar- som 
åskådarförmåga. Det handlar om ett kunnande och ett vetande; att kunna genomföra konkreta 
intentioner men också en förmåga att ta ett steg tillbaka och reflektera över genomförandet utifrån 
olika utgångspunkter. Informanterna i denna studie är lärare inom ämnesdidaktiska kurser och flera 
intervjusvar handlar om möjligheterna att göra studenterna mer kvalificerade med avseende på 
didaktisk kompetens, framför allt i det aktuella ämnet som lärarstudenterna sedan ska undervisa i. 
Det handlar om att planera, genomföra och utvärdera undervisning. 

Resultatkategorin Utveckling av förmågan att skapa bryggor mellan teorier och praktiker kan slutligen 
diskuteras i relation till begreppet åskådarkunskap samt till Biestas beskrivning av subjektifiering. 
Här menar vi att utvecklade åskådarkunskaper är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för 
subjektifiering. Denna kan också förstås i termer av ökad professionell integritet. Om en lärarstudent 
ska kunna träda in i professionen som ett mer medvetet subjekt – eller som mer rustad att förhålla 
sig till rådande mönster och traditioner – blir det nödvändigt att under utbildningen regelbundet 
pendla mellan erfarenhet och reflektion över erfarenhet. Enligt intervjumaterialet möjliggör den 
aktuella VI-profilen, där resurser hämtas från både fält och akademi, ett sådant kontinuerligt 
pendlande och växlande. Frågan om mängden (kvantiteten) teori eller mängden praktik blir då av 
underordnad betydelse, liksom den kronologiska frågan om vad som ”borde komma först”. Det helt 
väsentliga blir istället att verksamheterna verkligen säkerställer sina unika bidrag. 

Vad gäller processen mot subjektifiering kan man notera de intervjusvar som handlar om studen-
ternas koppling mellan ”praktik” och ”annan praktik”. Om olika praktiska erfarenheter får 
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reflekteras och diskuteras ökar möjligheten att respektive student kan bedöma skilda praktikers 
värde och därmed också träda in i fältet som ett mer självständigt subjekt. Denna resultatkategori 
kan det finnas skäl att diskutera ytterligare, särskilt med avseende på studenternas möjlighet att 
uppleva, jämföra och värdera olika praktiska erfarenheter. 

Att urskilja kvalitet och att utveckla ”god smak” 
Den studerade försöksverksamheten innebär alltså att samtliga studenter, under seminarier, kan 
bidra med aktuella praktiska erfarenheter från fältet, istället för att några få studenter som kanske 
redan vikarierat ute på skolorna tar det mesta av utrymmet. Det blir alltså möjligt att respektive 
student får sina VI-erfarenheter reflekterade inte endast via teori och litteratur, utan dessutom via 
studentkamraternas erfarenheter där viktiga likheter och skillnader också kan göras synliga. 

Men frågan är på vilket sätt man kan bedöma studenternas reflekterande eller deras värderande av 
olika mönster, rutiner eller traditioner som de möter ute på VI-skolorna. Hur kan praktiska erfaren-
heter bidra till en utveckling av en ”vertikal diskurs” (Beach & Bagley, 2012; Bernstein, 1999) eller 
till kvaliteten på studenternas ”åskådarkunskaper”?  

För det första kan det vara viktigt att betona vikten av många erfarenheter samt vikten av olika 
erfarenheter. Warnick (2010)4 för en principiell diskussion om traditioner, handlingsmönster och 
ritualer i skolan, och resonerar sedan om hur (lärar-)studenter kan lära sig skilja mellan konstruktiva 
traditioner och ritualer från de som inte är konstruktiva utan tvärtom behöver förändras eller 
vitaliseras.  

The metaphor of ‘tasting’ is useful here. Rituals and imitation invite the students to ‘taste’ a particular form 
of life. Once we have experienced a practice through ritual and imitation, how is it that we can come to 
critically discern the value of one practice from another? It could be that the answer to this question lies in 
the idea of connoisseurship and in the processes by which one develops ‘good taste’. The route by which 
one cultivates good taste is itself something of a mysterious process, but one thing seems indisputable: to 
be a connoisseur, one needs a wide range of ‘tastes’ to develop the skills of critical discrimination. 
Connoisseurs of fine wines, it can surely be said, have experienced a lot of wine. And it is not just a good 
deal of experience with one kind of wine; rather, they would have had experience across a wide range of 
different possibilities. We often do not know what we enjoy and what we consider to be superior until we 
have been able to taste from a range of available options. Thus, a liberal approach to imitation and ritual 
would connect to a variety of practices and models that would allow for the development of connoisseurship 
(Warnick, 2010, s. 70). 

Om en verksamhetsintegrering ska bidra till professionellt omdöme och till en utvecklad “smak”, 
samt motverka oreflekterad socialisering till konservativa traditioner, behöver studenterna få många 
erfarenheter från olika skolor, lärare och elevgrupper. Warnick poängterar också att ”smakandet” 
behöver följas av en process som kännetecknas av självreflexivitet, öppenhet och kreativitet. I detta 
sammanhang kan då uppmärksamheten riktas mot de seminarier eller gruppdiskussioner som äger 
rum inne på campus, där olika erfarenheter och upplevelser ventileras och där själva samtalsklimatet 
då framstår som en kritisk aspekt. 

Detta kan bli en avslutande reflektion från denna studie. En verksamhetsintegrerad lärarutbildning 
kan alltså även bidra till att kvaliteten på de högskoleförlagda delarna uppmärksammas på ett nytt 
sätt. Akademien får nya möjligheter till självförståelse. I det avseendet blir lärarstudenten själv en 
viktig aktör, samtidigt som vi lärarutbildare behöver ta chansen att få syn på oss själva och på vår 
verksamhet på ett nytt sätt. I en sådan process kan det vara viktigt att ta hjälp av principiella 
pedagogiska distinktioner och teorier. En delambition med denna artikel har varit att erbjuda några 
sådana.  
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F INANSIER ING  

Studien är finansierad av Nämnden för Lärarutbildning, Linnéuniversitet. 

1 ”Verklighetschock” är bara en av flera benämningar som använts för att beskriva nya lärares upplevelse av yrket. Ofta 
handlar det om sammansatta ord med efterledet ”-chock” (jfr även ”praxischock” etc.). 
2 Detta kan kontrasteras mot Carr (1992) som beskriver ett närmast motsatt förhållande: “In fact, I think that it is quite 
essential to grasp for a proper understanding of these issues that education as a practical activity is in a very real and crucial 
sense opposed to theory” (Carr, 1992, s. 242). 
3 Biesta begränsar förvisso inte sin analys till att enbart gälla yrkesutbildningar. 
4 Warnick bygger sina slutsatser på sin läsning av R. S. Peters teorier om ritualer inom skolverksamheter. 
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Nordic research on boys’ learning and 
school performance: A systematic 
literature review 

Ingela Åhslund 

SAMMANFATTNING 

I de nordiska länderna ökar betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor mer än i OECD-länderna 
i allmänhet, trots att de nordiska länderna har en lång tradition av att sträva efter likvärdighet och 
jämställdhet i utbildningen. Omfattande internationell forskning har gjorts som visar på olika 
aspekter av pojkars beteende, sociala förhållanden och villkor, men det finns fortfarande områden 
som rönt lite uppmärksamhet inom pedagogisk forskning. Syftet med den här litteratur-
granskningen har därför varit att beskriva vad nordiska studier publicerade mellan 2000-2018 har 
fokuserat på avseende skolpojkars prestationer, inlärning och förutsättningar. Denna systematiska 
litteraturöversikt gjordes för att dels få en översikt av det nordiska forskningsfältet, dels identifiera 
eventuella luckor, och behov av framtida forskningsstudier. I analysen kunde två huvudområden 
identifieras: Sociala förutsättningar som påverkar pojkarnas prestationer, samt Krav och förutsätt-
ningar i klassrummet som påverkar pojkarnas prestationer. Analysen visar att de nordiska studierna 
ytterligare fördjupar och problematiserar bilden av pojkar i skolan, men trots den fördjupade bilden 
av fältet framträder en tydlig betoning på sociala förhållanden och maktstrukturer i studierna. 
Eftersom analysen även visar att endast ett litet antal studier har undersökt förhållanden i lärmiljön 
och undervisningen i förhållande till pojkarnas underprestationer och lärande pekar detta mot 
luckor i forskningsfältet, samt behovet av ytterligare forskning inom området. 

 

Nyckelord: litteraturöversikt, lärande, lärmiljö, pojkars underprestationer, sociala villkor  
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ABSTRA CT  

Although the Nordic countries have a long tradition of striving for equality in education, gender 
differences are increasing more in the Nordic countries than in the OECD countries in general. 
Previous international research has shown a complex of interrelated ideas concerning boys’ perfor-
mance, behaviour, social conditions, and learning environment in school. However, some aspects 
have attracted little attention in the field of pedagogical research. The aim of this review is to describe 
what Nordic studies, published between 2000 and 2018, have highlighted regarding schoolboys’ 
achievements, learning, and prerequisites. The method is a systematic literature review with an 
integrative approach. It was also used to identify gaps in the research field in order to point out a 
future research agenda. In the analysis, two main areas of interest were found: Social prerequisites 
affecting boys’ performance, and Requirements in the classroom affecting boys’ performance. An 
emphasis on social conditions and identity processes linked to boys’ underachievement in school 
was found, often with a visualization of conditional gender structures among the boys. There was 
also a consensus in the studies about how boys were perceived in school; as troublesome, disruptive, 
and dominant. However, Nordic studies nuance and problematize this picture, showing further 
aspects of this behaviour. Nevertheless, only a small number of studies have focused on conditions 
in the learning environment in relation to boys’ underachievement and learning, which points to a 
gap in the research field and to the need for further research. 

 

Keywords: boys’ underachievement, literature review, learning environment, social conditions 

 
 
 

I N G E L A  Å H S L U N D    
Licentiate Student of Education 
Department of Education 
Mid Sweden University 
E-mail: ingela.ahslund@miun.se  

  

 

mailto:ingela.ahslund@miun.se


U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Ingela Åhslund 

2 0 1 8 ,  V O L  1 2 ,  N R  2     4 3  

INTRODUCTION 
As is the case in the rest of the Western world, girls outperform boys in school in the Nordic 
countries. Based on comprehensive research Arnesen, Lahelma and Öhrn ( 2008) discuss the so-
called boy problem, consisting of boys’ lower grades and underachievement in school. In the article 
they discuss how this phenomenon, which has appeared in different forms at different times and in 
different countries, has become a more serious issue in the last decade in relation to changes in the 
labour market. A change that leaves, for the most, boys lacking complete schooling without alterna-
tives, making the issue of boys' underperformance in school rather urgent. This is a question that is 
further reinforced by statistics from the OECD ( 2015) showing that gender differences in the Nordic 
countries are also increasing more than in the OECD countries in general, despite a long tradition 
of striving for equality in education (cf. Evalueringsinstitut, 2005; Gordon, et al., 2004; Sørensen, 
2010; Wernersson, 2010). In the research review Lentz (2006) also shows that the differences in 
reading ability are even greater in the Nordic countries than they are in the rest of Europe, which is 
especially alarming for boys from socioeconomically vulnerable homes, who have the lowest results 
and who also run the greatest risk of social exclusion later in life.  

There is extensive research, and reports of various kinds, as well as a number of government 
investigations showing a variety of underlying reasons, both biological and social, for why boys may 
underachieve in school (cf. Evalueringsinstitut, 2005; Gordon, et al., 2004; Sørensen, 2010; 
Wernersson, 2010; Öhrn & Holm, 2014). Together they conclude that the teaching of boys and girls, 
combined with the issue of gender differences in school, is a large and complex area. They show 
relatively coherently that there are differences between how boys and girls relate to the learning 
culture of the school. In addition, one assumption that can be made is that despite extensive research 
in the area, the difference in academic outcomes between boys and girls is increasing (OECD, 2015) 
indicating that there could well be unexplored areas. This also forms the background for this study, 
and endorses the need for a comprehensive and holistic review of the research field. Hence, the aim 
of this integrative literature review is to describe what has been highlighted (or the areas interest has 
been directed towards) regarding schoolboys’ achievements, learning, and prerequisites in Nordic 
studies published between 2000 and 2018. The questions that guided the review process were: (a) 
Which aspects (themes) of boys’ achievement in relation to school are described?, (b) Are there 
trends emerging over time?, and (c) Are there still areas to be discovered (a future research agenda)? 

PREVIOUS RESEARCH 
The presentation of previous research has shown different aspects, existing concepts and theories in 
the research field that various researchers have provided regarding boys’ performance in school. All 
the research presented has an educational angle, but focuses on different areas: first, research with 
an emphasis on boys’ school achievements in relation to social conditions; second, research focusing 
on boys’ learning prerequisites; and finally, conditions in the learning environment. 

The aspect of social conditions in relation to boys’ situations and performance in school is often 
explored. Several important studies have shown that power games, social positioning, norms and 
values are created in school and form social hierarchies among boys, to which individual students 
must relate (Connell, 1995; Epstein, Elwood, Hey, & Maw, 1998; Wernersson, 2010). Connell’s 
(1995) research, which has been of importance for later studies, shows that schoolboys perceive 
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masculinity and manhood (proper boyhood) as synonymous with hardness, aggression, and confron-
tation. Connell, along with Adler, Kless, & Adler (1992) shows that athletic skill, as well as being cool 
and socially successful (also in relation to girls), gives high status among boys, whereas girls’ status 
is more assessed in relation to appearance and socioeconomic conditions. Boys who deviate from 
the norm risk social exclusion, abuse, and harassment (Connell, 1995; Epstein et al., 1998; Jackson, 
2002; Mac an Ghaill, 1994). To sum up, the harsh social climate and the perceptions of proper 
boyhood can give rise to boys’ fear of failing in school. Their studies also highlight that the fear of 
not being perceived as masculine enough might result in boys opposing schoolwork more than girls 
do.  

The second aspect of boys’ underachievement in school is the specific learning prerequisites 
concerning the boy group. One of these prerequisites is the general lower linguistic ability of boys as 
compared to girls, identified by Rutter et al. (2004). This lower linguistic ability results in boys’ 
slower reading and writing development, and consequently boys are overrepresented among 
students with reading problems. This becomes even more problematic when Ingvar (2010) in a 
metastudy shows that a student’s reading ability is crucial to the outcome of their schooling, and the 
students’ reading ability in the fourth grade can often predict the students’ grades in the ninth grade, 
to a large extent. Another interesting aspect of boys' language development is discussed in the 
research done by Sundqvist and Wikström (2015) concerning boys’ greater interest in computer 
games. Their study shows that when boys reach lower secondary school many of them have better 
skills in the English language than girls. However, a reflection in relation to this greater language 
ability and training is that it has not yet made a major impact on the boys' grades. 

The final aspects of previous research concern the relation between the boys’ school performances, 
and the conditions in the learning environment. International studies concerning this area are not 
particularly extensive. However, a study by Altermatt, Jovanovich, and Perry (1998) show that boys 
often get more attention in the classroom, but the attention is often concentrated on a few boys who 
dominate classroom communication. However, although boys generally talk more with their 
teachers, Jones and Dindia (2004) noted that these interactions often aim to correct undesirable 
behaviour. Conversely, girls’ interactions with their teachers are more often supportive of their 
learning (Younger, Warrington, & Williams, 1999). A number of studies also show that schoolboys’ 
learning is dependent on the relationship with the teacher, this link being particularly evident in 
younger boys in primary school (Patrick, Kaplan, & Ryan, 2011; Skelton et al., 2009). Furthermore, 
Jackson (2006) shows in her research that under socially insecure conditions, competition between 
boys increases and more boys exhibit avoidance strategies; in other words, they dare not try their 
best in school for fear of failure.  

Frosh, Phoenix and Pattman, (2001) show that most teachers believe they treat girls and boys equally, 
even though they generally have lower expectations of boys’ school performance and behaviour in 
school. In addition Mørck (2003) argues that teachers appear to have little awareness of their own 
positioning as carriers and producers of school tradition and culture, or of specific educational 
values based on curricula and equality. In Younger et als. (1999) study, the teachers stated that girls 
were more hard working and their work was of higher quality than the boys. Girls are also associated 
with greater communicative ability, organizational skills, and independence. Boys, on the contrary, 
are perceived as ill-prepared, less motivated, and childish. Furthermore, a study by Jones & Myhill 
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(2004) also shows that boys are often assessed based on what they cannot do, or do not want to do, 
whereas girls are assessed based on what they accomplish, and on their compliant behaviour.  

In summary, previous research has shown a variety of different theories explaining boys’ under-
achievement in schools. The research is somewhat fragmentary, as the phenomenon has been 
studied from different angles and perspectives, which complicates the establishment of a complete 
picture of what causes boys’ lower performance in school. There is research showing that resistance 
to school and schoolwork is formed in the interactions between the boys in school. However, it is 
also an effect of the learning environment and of teachers’ expectations of the academic outcomes 
of the boys. This line of inquiry, where social prerequisites are the focal point, is carried out in a 
school context and within the framework of pedagogy. However, it intertwines with the field of 
gender research. For the other line of inquiry, prerequisites in the learning environment, the research 
is scarcer: boys dominate communication in the classroom, yet have lower reading and writing skills 
and inferior learning strategies. Boys’ relative underachievement and lower grades in school not only 
remain, but are also increasing slightly. In the light of this, an overview of the research field needs to 
be created in order to understand what research is still needed. 

METHOD 
The aim of this study was to describe what Nordic studies in the area published between 2000 and 
2018 have highlighted (or the areas their focus is directed towards) regarding boys’ performance and 
their prerequisites in school, and to describe the findings of the research. The study used an 
integrative approach described by Whittemore and Knafl (2005) allowing studies made with diverse 
methodologies to be included and combined. An integrative review method is used to evaluate pre-
vious research to determine what is known about a subject and to identify gaps in the research, and 
also to provide a more comprehensive understanding of a particular phenomenon (cf. Russell, 2005; 
Whittemore & Knafl, 2005). The choice of conducting this type of review, was based on the need to 
create an overview of the research field, as well as an understanding of what research is still needed 
since boys’ underachievement in school not only remains, but is also increasing slightly. 

Search Methods and Data 
Whittemore and Knafl’s (2005) five steps guided the methodological approach and framed the 
review design (Whittemore & Knafl, 2005). In the first step, problem identification, aim, and 
research questions are defined, followed by four thoroughly described steps which constitute the 
base of a robust design, if they are taken into account (Russell, 2005). In this study, these steps were 
considered and followed as closely as possible.  

In the integrative approach, at least two or three search strategies were used in order to achieve a 
comprehensive result (Whittemore & Knafl, 2005). The primary search was made in the Gender 
Studies Database (GSD), which provides indexing and abstracts covering the full spectrum of 
gender-related research, including gender inequality, masculinity, post-feminism, and gender 
identity. This was followed by a second search in the Education Resources Information Center data-
base (ERIC), which is an authoritative database of indexed and full-text education literature and 
resources. Three journals were also searched systematically, Gender and Education (G&E), Nordic 
Journal of Feminist and Gender Research (NORA), and Nordic Magazine for Masculinity Studies 
(NORMA). During the review process, additional articles were chosen from the reference lists. Five 
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dissertations were also retrieved from the Nordgente database. The following keywords were used 
in different combinations and to varying extents: boys, boys’ underachievement, gender, gender 
differences, teaching, primary school, and secondary school. Only articles that had been published in 
a peer-reviewed journal between the years 2000 and 2018 were chosen. The studies also had to meet 
the following criteria to be selected: the study had to have been conducted in the context of a Nordic 
primary or secondary school, and the study had to carry possible explanations for boys’ unde-
rachievement or gender differences. Studies were excluded if they did not contain empirical data. 
Table 1 shows information regarding the databases searched, Nordgente excluded. 

Table 1. Literature Review Databases and Search Information 

 Search area Coverage Keywords Hits 

ERIC Title, abstract, 
keywords 2000–2018 

boys, boys' school performance, boys’ 
underachievement, gender differences, 
teaching, primary school, secondary school 

189 

GSD Title, abstract, 
keywords 2000–2018 

boys, boys' school performance, boys’ 
underachievement, gender differences, 
teaching, primary school, secondary school 

46 

NORA Title, abstract, 
keywords 2000–2018 boys, boys' school performance, boys’ 

underachievement, gender differences 4 

NORMA Title, abstract, 
keywords 2000–2018 boys, boys' school performance, boys’ 

underachievement, gender differences 2 

G&E Title, abstract, 
keywords 2000–2018 

boys, boys' school performance, boys’ 
underachievement, gender differences, 
teaching 

77 

 

With this search strategy, 235 articles were found in the EBSCO databases ERIC and GSD. In the 
journals (NORA, NORMA, G&E), 83 articles were found. The search also includes five dissertations, 
four Swedish and one Finnish. The dissertations were found through the Nordgente database 
(Nordic research on gender in teacher education). Of the 318 articles (ERIC, GSD, NORA, NORMA, 
G&E) generated from the initial search, 59 were excluded because the article was published before 
2000. Eight were identified as duplicates; a duplicate was defined as a paper that had been recorded 
in both the databases, or in one of the journals, at the same time. After this adjustment, 251 articles 
plus five dissertations remained. In the next step, articles were excluded if the studies were not from 
the Nordic context. The exclusion was carried out by reading the title and the abstract of each article, 
and by examining the name of the researcher and the university at which the researcher worked. In 
some cases, the study was also more carefully investigated for guidance on the researcher’s place of 
residence. Articles were also excluded if the study did not emphasize the Nordic school context and 
more specifically primary and secondary school contexts. A total of 226 articles were excluded. A 
total of 35 articles remained including five articles picked up in the reference lists during the review 
process. In the following step, thirty full-text articles were read, and articles were excluded if the 
study did not relate to boys’ underachievement or to gender differences, and if the study did not 
contain empirical data. Each article was also critically evaluated to determine the methodological 
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quality of the study. Hopia, Latvala and Liimatainen ( 2016) describes how evaluation is an essential 
element of the integrative literature review, as the inclusion of poor quality studies could affect the 
validity of the review, and weaken the overall conclusions. 

In this study, the emphasis lay on peer-review, the articles’ informational value, and the context of 
the studies. A quality review template from the Swedish Council on Medical Assessment (SBU) was 
used (Rosén, 2014). The SBU review template provides a wide-ranging checklist to enable the 
reviewer to assess the methodological quality of a study. After applying a critical assessment of the 
studies included, a total of 24 sources remained (n=24), 19 articles and five dissertations from the 
Nordgente database. Figure 1 shows an overview of the review process: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Review strategy. 

 

Duplicates removed: n= 8 

Sources n= 264 

Sources n= 256 

Sources n= 35  

Sources excluded (n= 226) by reviewing 
titles and authors: 
• The study was not made by a Nordic 

researcher 
• not focused on Nordic  school context 
• the study was not focused on primary 

or secondary school, no relevant 
population 

• sources were added (n= 5) from 
references in the articles 

Sources excluded (n=11) by reviewing the 
full text:  
• study was not explaining some relating 

to boys or gender differences 
• study was not containing empirical 

data 
• the study had no relevant population 
• the study did not pass  the quality 

assessment 

Sources n= 24 (19+5) 

A sum of 19 articles were retrieved for the synthesis + 5 dissertations (n=24) 

Sweden (n= 11) Norway (n= 7)  Finland (n= 4) Iceland (n= 2) 

ERIC, GSD= 235 
NORA, NORMA n= 6 
Gender and Education = 77 
Nordgente = 5 
Total n=323 

Sources excluded (n=59) by reviewing the 
year they were published:  
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Analysis 
In this study, a qualitative content analysis was used in order to illustrate and synthesize how boys’ 
performance, achievements, social positions, and learning were described in the retrieved articles 
(cf. Cohen, Manion, & Morrison, 2011). In the analysis, common themes in the studies were 
emphasized to identify patterns and common areas of interest. Initially, a descriptive summary of 
the data was generated and presented (Appendix). Then the findings of the studies were condensed, 
as closely as possible to the way the findings were presented in the original studies, and then sorted 
(coded) according to the aspects they described. Several codes with similar content were grouped 
forming sub-categories, which then formed categories.  

Limitations of the Study 
This study used an integrative approach, which means that both qualitative and quantitative research 
was included. This can be problematic, as different research methods do not have the same 
knowledge requirements. Despite an extensive literature search, no claim is made that the selection 
of articles chosen provides a complete picture of the research field, but hopefully it reflects some key 
themes. There have been limitations such as time constraints and some linguistic constraints 
regarding Finnish and Icelandic research. This may have affected the results when several articles 
had to be excluded even though they covered, or may have held explanations for, boys’ 
underachievement in school. This has been most problematic in relation to dissertations, as these 
can be difficult to identify since their titles are written in the researcher's first language. 
Consequently, the articles included can only be seen as representations of Nordic research with a 
focus on the school situation and performance of boys.  

FINDINGS 
In this section, the findings will be presented according to the research questions and what Nordic 
studies, published between 2000 and 2018, have highlighted (or the areas interest has been directed 
towards) regarding schoolboys’ achievements, learning, and prerequisites. First, some characteristics 
of the studies included are presented. 

Characteristics of the Studies Included 
When the selection process was completed, 19 articles and five dissertations met the inclusion 
criteria. The 24 studies included in the review are presented in the appendix. There were approxi-
mately the same number of studies using quantitative methods as studies using qualitative methods. 
In recent years, the number of studies concerning boys’ school performances has increased, 
especially studies using surveys (Borg, 2013; Grøgaard & Arnesen, 2016; Samuelsson & Samuelsson, 
2016). The results of the searches also indicate that an increasing number of researchers are using 
several methods, for example, ethnographic studies and studies using both observations and 
complementary interviews (Asp-Onsjö & Öhrn, 2015; Gustafsson, 2018; Holm, 2010; Lahelma, 2002; 
Manninen et al., 2011).  
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Themes  
In the analysis, two areas appeared, on which the Nordic research was mainly focused. These areas 
formed the basis of the themes that constitute the results of this study. The major themes were social 
prerequisites affecting boys’ performance and requirements in the classroom affecting boys’ 
performance. 

Social Prerequisites Affecting Boys’ Performance 
A common emphasis in the qualitative research within the selected studies was the socialization, 
social conditions, and identity processes linked to boys’ underachievement in school, especially from 
the students’ own experiences (Appendix), such as how boys and girls socialize in school practice, 
and the visualisation of conditional gender structures. Contemporary studies in the Nordic context 
suggest that boys’ social positions and their striving for power (power games) affects and limits the 
scope of action for all boys. Boys constantly have to show themselves as worthy of belonging to the 
discourse of proper boyhood, and no boy manages to avoid the effects and ramifications of this 
(Manninen, Hukki & Sunnari, 2011). Boys are willing to risk their academic success as long as their 
image is positively evaluated by their peer group, and alienation from the group must be avoided at 
all costs (Halldórsson & Ólafsson, 2009; Holfve‐Sabel, 2011).  

In addition, boys engage in a strategy of complex parallel positioning to balance school demands 
and peer-group expectations; they appear to distance themselves from swotting, yet, at the same 
time, devote themselves to schoolwork (Asp-Onsjö & Öhrn, 2015). The high-achieving boys often 
police what is deemed as acceptable male behaviour in class. These boys regulate the framework for 
how much space other boys can take academically, and they do so without compromising their own 
social status. In this urge for power, the use of humour was often seen as an organizing principle, a 
strategy for obtaining and maintaining a masculine status (Huuki, Manninen & Sunnari, 2010). 
Middle-class boys are the ones most likely to manage these social power games and to be regarded 
as high achieving. Boys from working-class and immigrant families more frequently have difficulty 
performing well in school, and have a more uncertain social position in their peer groups (Asp-
Onsjö & Öhrn, 2015; Lyng, 2009). The boys who are targets of this relational aggression seem to be 
unable to talk about it, as they do not want to be regarded as victims (Eriksen & Lyng, 2017). 

Studies also show that boys’ learning is more dependent on a tolerant classroom climate. 
Competition and avoidance strategies increase among boys who experience insecure social 
conditions, and there is a risk that some boys will not try their best due to the fear of failing, or of 
being regarded as a failing student (cf. Jonsson, 2014). School-rejection behaviour could therefore 
be interpreted as self-preservation or a self-protection mechanism that enhances masculinity (Lyng, 
2009).  

Requirements in the Classroom Affecting Boys’ Performance 
Nordic studies have indicated that there are unequal learning conditions for boys and girls. The 
following aspects of boys’ situations in school and in the classroom appear: boys’ domination of 
classroom communication, teachers’ use of hegemonic gender structures between the boys to 
manage classroom work, a school situation that requires boys to handle complex parallel positioning 
between academic expectations and social demands from their peer groups, and the boys’ need for 
leadership and supportive structures in school.  
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Boys dominate the communication in the classroom. In their research, Eliasson, Sørensen,and 
Karlsson (2016), Einarsson (2003) and Lundgren (2000) show that boys get more attention and 
interact more often with their teachers. The researchers suggest that boys control two-thirds of the 
communication in the classroom. However, this does not apply for all boys; Asp-Onsjö and Öhrn 
(2015) noted in their study that the teachers gave more (positive) attention to academically high-
achieving boys than to other students. In addition, several studies show that low-achieving boys are 
reprimanded and referred to special education more frequently (Arnesen, 2000; Borg, 2015; Holm, 
2008; Holm, 2010). In general, boys are seen as more disruptive, competitive, and more associated 
with behaviour problems by their teachers (Arnesen, 2000; Samuelsson, 2008).  

Asp-Onsjö and Öhrn (2015) also show that teachers use hegemonic gender structures and power 
games between the students in order to control the classroom. Eriksen and Lyng, (2017) show in 
their study that the harsh social climate among boys is often regarded by teachers as self-evident, 
especially some boys’ harassing behaviour towards other boys and girls. They also show that the 
teacher turns a blind eye to these harassments, and the bullying becomes a blind spot not only for 
the teachers, but also for the boys themselves. Furthermore, in his dissertation Lunabba (2013) shows 
teacher perceptions that can constitute obstacles for boys’ success at school. One example is the 
perception of boys' weaker motivation as being typical of boys in general, and therefore not neces-
sarily something to address. There is also the perception of ill-behaved boys, which gives rise to 
negative emotions, and finally the perception of shy or quiet boys who become invisible in school, 
and do not receive the support they need.  

Asp-Onsjö and Öhrn, (2015) show in their study that the hierarchy can leave boys balancing between 
being popular and being successful academically. Boys need to manage complex parallel positioning 
between academic expectations and social demands from their peer groups. Successful boys show a 
carefully balanced approach where active participation in schoolwork is managed in order not to 
affect their position within their peer groups, and where these boys carefully watch and defend their 
position with relatively subtle gestures and comments. The teachers participate in this process by 
showing appreciation of these successful boys in the classroom. The boys perceive that interaction 
with each other and with the teacher, the teachers’ guidance, and the disciplinary climate in the 
classroom are all-important for their performance in school. Above all, the interaction gives the boys 
a sense of having more influence over, and involvement in, their schoolwork. As an example of this, 
boys increase their homework effort if they are satisfied with their teacher’s guidance (Hopland & 
Nyhus, 2016; Samuelsson & Samuelsson, 2016). 

Trends in the Research Field 
The number of articles concerning boys’ situation in school has increased over the past nine years. 
In most of the studies identified, the researchers used various qualitative methods in the collection 
of empirical data (Arnesen, 2000; Asp-Onsjö & Öhrn, 2015; Lyng, 2009). In particular, the analysis 
shows an increase in the number of studies that used questionnaires and results from different 
international assessments of students, such as the Program for International Student Assessment 
(PISA), for example, Borg (2013), Grøgaard & Arnesen (2016), Holm (2010). As mentioned before, 
the results indicate an increase in studies using several methods, such as ethnographic studies using 
both observations and follow-up interviews (Asp-Onsjö & Öhrn, 2015; Gustafsson, 2018; Holm, 
2010; Lahelma, 2002; Manninen et al., 2011). 
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In relation to social conditions that affect the boys’ performance, an emerging trend is that the 
previous focus on power structure and hegemonic masculinity theory has become more nuanced, 
for example as shown in a study by Lahelma (2002). Contemporary studies also show a more 
complex and multi-faceted picture of the social conditions that prevail for boys in school, even 
though middle-class boys remain in a more favourable position, because they more successfully 
manage the double positioning needed to prosper both academically and socially in school (Asp-
Onsjö & Öhrn, 2015; Eriksen & Lyng, 2017; Lyng, 2009).  

Nordic studies, for example Arnesen (2000), Borg (2015), Eliasson et al. (2016), Holfve-Sabel (2011), 
Holm ( 2010) and Samuelsson (2008), have also described boys as dominant, disruptive and 
troublesome in the classroom. These descriptions are relatively constant over time. Besides being 
associated with troublesome behaviour, boys are also associated with characteristics such as 
immaturity, poorer language skills, and competitive behaviour. However, Samuelsson and 
Samuelsson’s (2016) study on students in the ninth grade showed that boys perceive themselves as 
having more influence than girls, and being more involved during lessons. 

In summary, boys are often perceived as troublesome in the classroom. In the studies, there is an 
emphasis on socialization, social conditions, and identity processes linked to boys’ under-
achievement in school, often with a visualization of conditional gender structures among boys. 
Teachers contribute to, maintain and reproduce these gender structures. Another theme is educa-
tional quality and the relationship between teachers and students. Studies show that boys are 
perceived as disruptive and dominant in the classroom. In spite of their loud and dominant 
appearance, or in contrast to it, many boys are more dependent on secure relationships, and 
supportive structures in the classroom, and in school in general. A notable trend in the Nordic 
research is that this picture of schoolboys has become more nuanced and problematized, and reveals 
more complex and multifaceted aspects of boys’ situations in school. 

DISCUSSION 
This study aims to describe what has been highlighted in Nordic research regarding schoolboys’ 
achievements, learning, and prerequisites. The analysis showed that social prerequisites and 
requirements in the classroom were common themes in the studies. The analysis also showed that 
some aspects have received little attention. The results show that only a few studies have approached 
the differences between boys and girls with a focus on teaching and learning. This points to the 
necessity for future research, as will be discussed later in this section. First, the different aspects 
(themes) of boys’ achievement and school performance will be presented. 

Social Prerequisites Affecting Boys’ Performance  
This theme could also be seen as the dominant discourse within the Nordic research field. Nordic 
studies have shown similar results to studies done in the rest of the Western world. For instance, 
social interactions at school condition the boys’ school performances and these performances are 
often seen in relation to a hegemonic masculinity. In other words, that being cool, athletic, and 
naturally intelligent is important, and achievement without effort is a primary goal that is applauded 
within the group of boys. Furthermore, boys have to constantly show themselves worthy of being a 
proper boy (proper boyhood; cf. Asp-Onsjö & Öhrn, 2015; Epstein et al., 1998; Eriksen & Lyng, 2017; 
Frosh et al., 2002; Halldórsson & Ólafsson, 2009; Holfve‐Sabel, 2011; Huuki et al., 2010; Jackson, 
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2002, 2006; Mac an Ghaill, 1994; Younger et al., 1999). However, contemporary Nordic research 
succeeds in showing a more problematic and multifaceted picture of boys’ social conditions in 
school. For example, Asp-Onsjö and Öhrn’s, (2015) study shows how boys engage in a strategy of 
complex parallel positioning to manage school demands and peer-group expectations, and how they 
are willing to risk their grades to maintain a positive image in the peer group. They also note that 
this is a game middle-class boys are most likely to manage well, and therefore they are more likely 
to be regarded as high achieving by their teachers. Eriksen and Lyng (2017) and Lahelma (2002) 
show that boys who are targets of relational aggression deny being harassed in order to maintain 
their self-worth. Something they argue is a blind spot for teachers but also for the boys themselves. 
In addition, Asp-Onsjö and Öhrn’s study shows that many teachers use the hierarchical structure 
among boys to maintain power in the classroom by forming an allegiance with the most popular 
boys to control the classroom with their help.  

Requirements in the Classroom That Affect Boys’ Performance 
Concerning the second theme, requirements in the classroom that affect boys’ performance, several 
Nordic studies have shown boys’ need for leadership and supportive structures in school 
(Halldórsson & Ólafsson, 2009; Hopland & Nyhus, 2016; Samuelsson & Samuelsson, 2016). In 
contrast to creating supporting structures and secure relationships, Asp-Onsjö and Öhrn, (2015) 
show that, teachers use the hegemonic gender structure among boys to manage the classroom. One 
assumption that could be made is that the teacher’s approach might be the reason for the complex 
parallel positioning of boys, as they need to position themselves between academic expectations and 
social demands from their peer group. Regarding the behaviour of boys in school, Nordic and inter-
national research shows a relatively consistent picture; for example, that boys are associated with 
dominance, behaviour problems and violence to a larger extent than girls (Arnesen, 2000; Altermatt 
et al., 1998; Borg, 2015; Eliasson et al., 2016; Einarsson, 2003; Holm, 2010; Jones & Myhill, 2004; 
Lundgren, 2000). On the other hand, even though boys dominate classroom communication, this 
communication does not always benefit learning; instead, it reproduces power structures, and social 
positions. Asp-Onsjö and Öhrn (2015), Holm (2010) and Lyng (2009) point out that this primarily 
benefits popular middle class boys, who are perceived as high achieving. Boys who are perceived to 
be low-achieving receive little attention and appreciation. The analysis indicates that if these boys 
are noticed it is often in the context of being reprimanded for disruptive behaviour. Jonsson (2014) 
also problematized boys’ troublesome and disruptive behaviour and he raises the question, could the 
behaviour be one expression of protection strategy, where the boy strives to escape being labelled as 
a failing student?  

Are There Any Trends in the Field of Boy Research in the 
Nordic Countries? 
Descriptions of boys as disruptive and troublesome in the classroom are relatively consistent and 
unchanged in the studies over time. Also, there is an overall tendency to examine gender differences 
in school performance, especially boys’ achievements, primarily on the basis of the characteristics of 
the individual student. However, Nordic research concerning boys’ school situations has increased. 
This may indicate that interest in boys’ lower grades and their school situation is growing, possibly 
due to the serious effects of incomplete schooling. Nordic researchers show that the underachieve-
ment of boys is a multifaceted issue that cannot solely be explained by the male identity process and 
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power structures. The sometimes narrow discussion of boys’ social situation in school, in relation to 
power games and structures, has broadened through the use of multiple methods. Still, the respon-
sibility for gender differences and underachievement is attributed to boys’ prerequisites, their 
behaviour, and their strategies (motivation and learning strategies). 

Areas Still to be Considered (A Future Research Agenda) 
The findings also show that only a small number of the Nordic studies have focused on conditions 
in the learning environment as a factor in boys’ underachievement, which is consistent with previous 
studies (Öhrn & Holm, 2014). Research conducted in the Nordic context suggests that teachers have 
little awareness of their own positioning as carriers and producers of school culture and educational 
values (Mørck, 2003). Among the studies retrieved, only a few focused on teachers (Arnesen, 2000; 
Lunabba, 2013; Samuelsson, 2008). When it comes to boys’ underachievement and gender differ-
ences in results, the research shows that there are no easy answers to be found. Therefore the 
question must be raised, could the analysis of the dilemma have been too restrained, thus making 
the dilemma too narrowly interpreted? Could the support and the measures taken have gone in the 
wrong direction as a consequence? Thus, the findings indicate that more research is needed to grasp 
the dilemma of boys’ poor attainment in school, particularly research focusing on how teaching and 
conditions in the classroom contribute to boys’ lower grades and poorer achievement in school. 
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APPENDIX 

Summary of Identified Nordic Articles Published Between the 
Years 2000 and 2018 Relating to Boys’ Academic Achievements 

Reference 
Study design/ 
sample 

 Focus of research/ 
 Aim Findings 

Arnesen (2000) Observations This article explored and 
showed how educators’ 
perceptions and beliefs about 
various student behaviours 
affect their actions. 

The analysis showed that there is a 
consensus among the teachers on what 
should count as success and failure, who 
are insiders and outsiders, high and low 
achievers, normal and deviant students, 
and where to set the line concerning the 
students’ right to be included. 
 

Lahelma (2002) Ethnographic This article discussed 
relationships and conflicts 
between girls and boys during 
the high school years. 

The results showed that sex-based 
harassment acts as a form of social 
control. Lahelma noted that these 
harassments constitute, maintain and 
control the gender boundaries and 
hierarchies. 

Lyng, (2009) Multi-method The aim of this article was to 
describe a more multifaceted 
picture of diverse student 
identities. 

The analysis shows a large variety of 
gender identities and there are a number 
of different abilities (e.g. being sporty, 
being smart) that give higher rank in the 
peer group. The analysis also shows a 
local perception of what is considered to 
give status and popularity, which, gives 
the students a discourse to relate to.  

Halldórsson & 
Ólafsson (2009) 

Survey The aims of this article were to 
present gender differences in a 
national and international 
context and to report on a 
number of attempts to explain 
them. 

The analysis shows that various 
psychological factors, such as anxiety 
and self-esteem have higher association 
with academic performance for boys than 
for girls. 

Kristjansson & 
Sigfúsdóttir 
(2009) 

Survey This study examined the 
relationship between parental 
support, parental monitoring, 
and time spent with parents 
and academic achievement. 

 In the study, structural equation models 
were used to show that parental factors 
could be linked to academic achievement 
among both boys and girls. The analysis 
shows that boys receive lesser parental 
support and also are less monitored than 
girls. 

Holm (2010) Survey This article analysed students’ 
perceptions of gender relations. 

The results show that the students 
perceive certain classroom behaviours as 
gendered, boys are seen as more 
disruptive, troublesome and more 
reprimanded by the teacher. The girls are 
perceived as being responsible for order 
in the classroom, for example, by helping 
others and being silent, but also as more 
actively career oriented than before. 
Overall, the analysis shows that the 
students perceived being male more 
favourably than being female. 

Huuki, 
Manninen, & 
Sunnari (2010) 

Interviews This study explored the 
interplay of humour, status, 
violence, gender, and age in the 
social dynamics of boys’ peer 
interactions during middle 
childhood and adolescence. 

The study shows that humour among 
boys is often used to gain power and 
status. The results show that the boys 
constantly have to show themselves 
worthy of a “proper boyhood” by using 
social relations, sexuality, humour and 
violence. 
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Reference 
Study design/ 
sample 

 Focus of research/ 
 Aim Findings 

Holfve-Sabel 
(2011)  

Survey This article focused on gender 
differences in attitudes towards 
school, teachers, and 
classmates over time. 

The analysis showed that girls were more 
positive towards schoolwork than boys 
were. The results also showed that the 
importance of boys’ peer relations 
increased and the boys’ levels of anxiety 
reduced (lack of anxiety). 

Manninen, 
Hukki, & Sunnari 
(2011) 

Multimethod This study aimed to show 
complex masculinity with the 
purpose of changing and 
decreasing power relations 
based on violence. 

The analysis shows that boys use humour 
as an act of violence and a resource and 
strategy to gain power. The analysis also 
shows that humour has an important 
influence in constructing masculinities 
and the social status of boys. 
Furthermore, the status of a boy defines 
the value of his humour among his peer 
group. 

Borg (2013) Survey This was a comparative study 
between Norwegian and 
Pakistani pupils with a view to 
studying. 

Analyses show that reported school 
effort explains a significant degree of the 
gender differences in school 
achievement for the Pakistani sample, 
but not as much of the gender variation 
in the ethnic Norwegian sample. Working 
hard in school is characteristic for the 
Pakistani sample, especially the girls. 

Jonsson (2014) Ethnographic This study explored how the 
theory of boys’ anti-school 
culture can be interpreted as a 
master narrative that is 
reproduced, but also 
contradicted and subverted, by 
students and teachers in social 
interaction within the local 
school context. 

The study questions whether boys' lower 
school performance could be linked to 
the narrative of the anti-school culture, 
or whether the thinking of an anti-school 
culture may have become an 
unconscious way of thinking and talking 
about boys' school performance. Another 
question is whether the discourse hides 
and explains away some boys' fear of 
being perceived as a failing student. 

Asp-Onsjö & 
Öhrn (2015) 

Ethnographic This study investigated boys’ 
strategies for coping with the 
demands placed on them at 
school. 

The results show that boys engage in a 
strategy of complex parallel positioning 
to master school demands and the 
expectations from the peer-group. Boys 
seem to distance themselves from 
swotting and at the same time dedicate 
themselves to their schoolwork. The 
results show that this is particularly 
important for boys in the beginning of 
the semester. Furthermore, the analysis 
also shows that there are teachers who 
use the hierarchical structure between 
boys to control the classroom. The 
teacher creates a loyalty between them 
and the most popular high achieving 
boys, boys who then control the 
classroom with the help of subtle taunts 
and gestures. 

Borg (2015) Survey The aim of this study was to 
identify different categories of 
self-reported student 
behaviour in the classroom and 
behaviour in relation to gender, 
ethnicity, socioeconomic status, 
academic achievement, and 
scholastic competence. 

The study shows that gender could better 
predict the students' school performance 
than different classroom behaviours. The 
analysis showed that although 
behaviours such as withdrawal, diligence 
and disturbance contribute to variations 
in the students' grades, the differences 
were in any case more closely linked to 
gender. 
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Reference 
Study design/ 
sample 

 Focus of research/ 
 Aim Findings 

Grøgaard & 
Arnesen (2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Survey This study examined whether 
girls and boys perform 
differently in school because 
girls’ intellectual maturation 
happens earlier than boys’, in 
accordance with puberty. 

The results showed that the differences 
between girls and boys’ performances 
are small in primary school, but escalate 
in lower secondary school, and then 
reduce again during the first year of 
upper secondary school. These are 
differences in performance that are 
caused by boys’ later maturation. 

Eliasson, 
Sørensen, & 
Karlsson (2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Observations This study examined the 
question of whether it is 
possible to identify new 
patterns in teacher–student 
interaction in science 
classrooms. 

Boys still have greater access to space 
for interaction in science classrooms. The 
analysis shows that the two-thirds rule 
for communication in science classrooms 
still applies. The most significant change 
in the allocation of the talk space could 
be identified in a reduction of the 
teacher's time to the benefit of the 
students’ time. 

Samuelsson & 
Samuelsson 
(2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Survey The purpose of this study was 
to disclose some of the gender 
differences between boys’ and 
girls’ perceptions of the 
classroom setting. 

The results showed that boys feel they 
have more influence over the content 
than the girls do. The boys also 
comprehend that they are more involved 
during lessons, and feel they use group 
work more than girls do. This study 
shows that boys regard mathematics to 
be more important than girls do. 

Hopland & 
Nyhus  (2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Survey The purpose of this paper was 
to explore the relationship 
between satisfaction with the 
learning environment and 
student effort, both in class and 
with homework assignments. 

The analysis showed that girls’ classroom 
efforts seem to be less sensitive to the 
amount of bullying and harassment than 
boys’ efforts. Boys’ efforts and their 
feeling of satisfaction are also more 
dependent on the relation to the teacher. 

Eriksen & Lyng 
(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Interviews The aim of this study was to 
describe how boys’ relational 
aggression can be left 
unnoticed by school staff. 

The analysis shows that there is a gap 
between the experiences boys have of 
being victims of relational aggression, 
and their expression of this. The boys do 
not want to acknowledge that they are 
subjected to abusive treatment. The 
analysis shows a possible blind spot for 
school staff but also for the boys 
themselves. Stereotypical gender 
perceptions contribute to reproducing 
the invisibility of relational aggression 
among boys. 

Gustafsson 
(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ethnographic The study aims to contribute to 
our understanding of 
curriculum differentiation and 
individualisation as a 
classroom practice. 

The results show how a curriculum model 
on differentiation and individualisation 
has created and reproduced a system in 
which different knowledge is available to 
different groups of pupils. The analysis 
shows that some students are perceived 
as successful, some as adequate, and 
some as failing.  The group that is 
perceived as high achieving largely 
consists of girls. There are few boys who 
dare to be part of the group focused on 
the highest grade. 
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Summary of Identified Nordic dissertations Published 
Between the Years 2000 and 2018 Relating to Boys’ Academic 
Achievements 

Reference 
Study design/ 
sample 

 Focus of research/ 
 Aim Findings 

Lundgren, A. S. 
(2000). 

Ethnographic, 
participant 
observations 
and interviews  

This thesis deals with questions 
concerning ongoing 
constructions of sex/gender 
amongst pupils in lower 
secondary school: its 
conditions and meaning, its 
physical patterns of movement, 
and how the pupils understand, 
form and mediate gender 
experience. The study also 
considers how the pupils 
experience and negotiate The 
circumstances in school. 

The results suggest that the body serves 
as a marker of gender. The student’s 
movements were identified as gender-
specific.  When today’s school fosters the 
students in a flexible manor, the teaching 
must be individualized, adapted to each 
person's own individuality.  However, this 
way of leading classroom work seems to 
be easier for middle-class children to 
handle than for working class children. 
The masculine and feminine aspects are 
also repeatedly reproduced in the 
everyday schoolwork, while students who 
are "culturally unconstrained" have more 
liberty to negotiate their identity. 
 

Einarsson, C. 
(2003). 

Observations 
and focus 
group 
interviews 

The aim of this thesis was to 
investigate classroom 
interaction. Of central 
importance were the following 
questions; Does gender of 
pupil, gender of teacher, age of 
pupils, subject taught and class 
size have any importance for 
the classroom interaction? 
What conceptions of interaction 
with pupils do teachers have? 

 The study shows that boys dominate the 
classroom, and this pattern is visible in 
both primary and lower secondary 
school. The study also shows that female 
primary and male lower secondary 
school teachers are best at distributing 
the talk space in the classroom. 
The domination of the boys in the 
classroom was most prominent during 
fourth to sixth grade and here the sex of 
the teacher did not matter. The analysis 
shows that the interaction between the 
students and the teacher was more 
intense the younger the students were, 
mainly with the teachers’’ intention to 
control the classroom. 
Among the students, there was a big 
difference between the numbers of 
interactions. There were students who 
had little contact with their teachers and 
among them was a group of shy and 
silent boys. 
The results also show that the teachers 
regarded the students as the ones who 
create, maintain and preserve the 
interaction patterns in the classroom. 
The teachers perceive that the students, 
and foremost the boys, cause the 
differences in the classroom. 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Ingela Åhslund 

2 0 1 8 ,  V O L  1 2 ,  N R  2     6 1  

Reference 
Study design/ 
sample 

 Focus of research/ 
 Aim Findings 

Holm, A.-S. 
(2008). 

Observations 
and interviews 

This thesis aims to explore the 
range of femininities and 
masculinities that emerge 
among pupils in school. It also 
aims to examine local 
variations in gender pattern in 
two secondary school classes. 

The results show that gender 
construction is influenced by contextual 
factors and has a local connection, that 
is, although there are common traits in 
the two schools studied, there are 
differences that Holm interprets as being 
linked to urban versus rural contexts. The 
teachers are often co-designers in the 
students' identity processes as well in 
maintaining the prevailing gender 
patterns. The analysis shows that boys 
and girls adopt different positions of 
masculinity and femininity in the gender 
hierarchy according to the contextual 
demands. The analysis also shows that 
the students highly value being strong 
and confident with success in both social 
relations and study attainment. These 
characteristics can also be seen in 
relation to masculinity and femininity, 
where pressure is put on both boys and 
girls to broaden their gender repertoires. 
However, among the students there is a 
glorification of Swedish male middle 
class activities and relations. 
 

Lunabba, H. 
(2013). 

Ethnographic 
study 

The aim of this thesis, is to 
realistically describe how the 
need for help and support 
among boys is expressed and 
recognized, as well as to show 
how relationships between 
boys and adults condition the 
way boys are approached in 
school.  

The study shows that there are teacher-
student relationships in school that do 
not enable constructive encounters, 
which can also constitute obstacles for 
boys succeeding at school. For example, 
the perception of boys' weaker 
motivation as derived from something 
that is typical for boys, and therefore is 
not a problem that the teacher needs to 
address. There are also perceptions of 
boys that give rise to negative emotions 
due to their behaviour and finally there 
is a large group of boys who are neither 
particularly loud nor overly quiet, that 
the teacher often leaves unnoticed.  
 

Samuelsson, M. 
(2008).  

Fieldwork, 
observations 

The aim of this study is to 
investigate rules and teachers´ 
expectations that are described 
by teachers and documents, the 
sorts of pupil disorder that 
teachers attend to, in what way 
teachers´ are correcting pupils´ 
misbehaviour as well as how 
female and male teachers 
correct boys and girls 

The result shows that teachers give a lot 
of attention to students' unauthorized 
talk, disturbing activities, disturbing 
objects and disturbing peculiarities. The 
most common correction was a request 
intended to return the student to work or 
to get the students to follow the rules. 
Sometimes the request was made in 
order to get the students to show respect 
for the teacher. The teacher corrects the 
students' behaviour by appealing or 
exercising social pressure on the 
students. The teacher could also distance 
himself or herself from the student. In 
these cases, the teacher used the 
relationship with the student in order to 
make the student change his or her 
behaviour. The analysis showed that it 
was mainly boys who were noticed as 
disturbing, and therefore boys were the 
most corrected. 
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Bortom horisonten: Litteraturläsandets 
kroppsliga och bildande dimensioner  

Djamila Fatheddine & Catarina Schmidt 

ABSTRA CT  

The aim of this article is to discuss the importance of Bildung in relation to children’s literature 
reading. Drawing on empirical data consisting of interviews with seven children aged 10-11, based 
on hermeneutical and phenomenological theoretical perspectives, the article highlights children’s 
experiences of reading fiction and how these are articulated. The results show that the children’s 
reading is intertwined with their bodily existence. This embodied reading is manifested through on 
the one hand, the significance of a physically comfortable place when reading fiction, and on the 
other hand, through the reading experience itself as a process over time. The reading of literature 
makes it possible for the children to reach and interpret new kinds of horizons, which they have not 
met before in real life. Further, the results also show the importance of highlighting other aspects of 
reading than reading comprehension and reading comprehension strategies. 

 

Keywords: reading literature, experience, horizon, Bildung 
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INTRODUKTION 
Den pluralitet som karaktäriserar dagens textlandskap har kommit att förändra läsningens villkor. 
Det är inte längre självklart att barn och unga vänder sig till den tryckta boken för att ta del av fiktiva 
berättelser. De senaste årens förändrade läsvillkor har orsakat en oro gällande barn och ungas 
läsvanor (SOU 2012:65), en oro som delvis kan relateras till de, fram till nyligen, försämrade 
resultaten i de internationella läsmätningarna PIRLS och PISA1 (jfr. Skolverket, 2016a; Skolverket, 
2016b). För att komma tillrätta med denna nedåtgående tendens gällande svenska elevers 
läsförståelse har lässtrategier tillkommit i kursplanen i svenska, vilket grundar sig på studier som 
visar på vikten av, liksom en frånvaro av, explicit läsundervisning i klassrum efter den inledande 
läsinlärningen (se t.ex. Palinscar & Brown, 1984). Likaså har det tillkommit ett nytt kunskapskrav i 
årskurs 1 som berör läsförståelse, där betoningen ligger på att elever i slutet av årskurs 1 ska förmå 
använda sig av olika strategier i syfte att nå förståelse för det lästa (Skolverket, 2017). På många 
skolor bedrivs således från de tidigaste skolåren ett intensivt arbete med att lära ut olika strategier 
för att stödja elever i att läsa och förstå texters innehåll. Läsprojektet En läsande klass som initierats 
av författaren Martin Widmark är ett exempel på ett material som fått en stor spridning i grund-
skolan och som därmed troligen används av många lärare. Att fokus läggs på att komma tillrätta 
med elevers försämrade läsförmåga är nödvändigt. Förmågan att kunna läsa och förstå texter är en 
grundläggande förutsättning för att kunna ta till sig och uppleva skönlitteratur. Det finns dock andra 
aspekter som vi menar inte lika ofta framkommer i de resonemang om läsning som förs.  

Läsning av skönlitteratur betraktas ofta som något positivt för barn, inte minst på grund av att 
läsning möjliggör möten med andra världar och skilda livsvillkor än de egna (Langer, 2017; Vischer 
Bruns, 2011). Elever i årskurs 4-6 ska, enligt kursplanen i svenska, få möta ”texter i form av skönlit-
teratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och 
livsfrågor” (Skolverket, 2017, s. 255). Samtidigt som det i den nuvarande kursplanen förekommer 
skrivningar som pekar på skönlitteraturens potential när det kommer till att belysa människors livs-
villkor förekommer det också skrivningar som betonar användandet av lässtrategier och berättande 
texters språkliga uppbyggnad. Om och när litteraturundervisning kopplas samman med enbart läs-
träning riskeras, menar vi, att en bristdiskurs etableras kring barns läsning som enbart fokuserar på 
att utveckla en automatiserad avkodning alternativt den läsförståelse som ska utvecklas och tränas 
på specifika sätt. Då vi upplever att denna bristdiskurs får stort utrymme vill vi därför vända blicken 
mot andra perspektiv som inte specifikt betonar brister i barns läsning. Vår avsikt med denna artikel 
är därför att bidra till en diskussion som fokuserar dimensioner av barns läsning av skönlitteratur 
som berör kroppslighet, upplevelser och erfarande – och bildning. Vi menar att dessa aspekter sällan 
lyfts fram i studier som rör barns litteraturläsning. Utifrån hermeneutiska och fenomenologiska 
perspektiv vill vi därmed lyfta fram en litteraturläsning som tar sin utgångspunkt i barns direkta 
kroppsliga upplevelser av att läsa. Här tar vi avstamp i såväl barns direkta upplevelser, som mer 
bearbetade erfarenheter av litteratur. Genom att använda oss av dessa perspektiv vill vi finna vägar 
för att se på barns litteraturläsning som bildning liksom utforska hur det kan ta sig i uttryck. Vår 
förhoppning är att det kan bidra till att vidga synen på litteraturläsningens roll i grundskolan. Med 
utgångspunkt i denna introduktion menar vi att litteraturundervisningens roll i grundskolans 
tidigare år inte är helt entydig. Det finns en fara i att den reduceras till ett medel för elever att utveckla 
läsning enbart med betoning på att få upp läshastigheten och kunna läsa med flyt. Vi vill med denna 
artikel fördjupa förståelsen för barns erfarenheter av litteraturläsning genom att ta avstamp i sju 
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barns positiva upplevelser av densamma. Därigenom vill vi lyfta fram såväl argument som förhåll-
ningssätt som visar på att läsupplevelser är komplexa fenomen.  

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att diskutera vikten av ett bildningsbegrepp i relation till barns litteraturläsning. 
Genom intervjuer med sju barn och med avstamp i hermeneutiska och fenomenologiska perspektiv 
på upplevelse och erfarenhet utforskar vi innebörden av deras läsupplevelser. Vår avsikt är att visa 
på aspekter som kan tillföra dimensioner kring litteraturens didaktiska roll i de tidigare skolåren. 
Följande frågeställningar preciserar studiens syfte: 

• Hur kan barnens läsupplevelser förstås i relation till de två begreppen upplevelse och 
erfarenhet? 

• Vad är det för bildningsbegrepp som synliggörs i relation till barnens upplevelser och 
erfarenheter av litteraturläsning? 

BARNS LÄSNING – TIDIGARE FORSKNING  
Det fåtalet studier som finns kring barn och ungas litteraturläsning belyser främst den läsning som 
förekommer i skolans regi inom ramen för svenskämnet och hur denna gestaltas. Ewald (2007) har 
i sin avhandling observerat litteraturläsning i grundskolans mellanår med fokus på hur lärare 
organiserar undervisningen. Resultatet påvisar att de aktiviteter som dominerar är den fria 
individuella läsningen i kombination med recensionsskrivande. Vidare konstaterar Ewald att 
kvantitativ ytläsning premieras framför uppföljning och samtal om litteraturupplevelser. Samman-
taget visar Ewald att det finns ett stort behov av att lyfta fram och diskutera litteraturundervisningen 
i grundskolans mellanår, något som vi med denna artikel också vill accentuera. Avsaknaden av en 
medveten didaktisk hållning kring grundskolans litteraturundervisning kan leda till att kritiska ana-
lytiska reflektioner uteblir, vilket också är en av Ewalds slutsatser. Frånvaron av ett kritiskt 
förhållningssätt gentemot texter i grundskolans svenskkundervisning lyfts också fram av Schmidt 
(2013) som i sin avhandling också pekar på vikten av att i skolan utforska och samtala kring de texter 
som barn tillmäter betydelse och ser som betydelsefulla i sina liv. När det kommer till yngre barns 
litteraturläsning har Jönsson (2007) studerat hur arbetet med litteratur kan gestalta sig med elever 
från förskoleklass upp till årskurs 3. De aktiviteter som fokuseras är högläsning, arbete med läslogg, 
boksamtal samt enskild läsning. I studien framkommer att eleverna är aktiva i sin egen bearbetning 
och förståelse av skönlitteratur. Eleverna i studien uttrycker sin förståelse genom lek, gester, rörelse 
såväl som genom olika estetiska uttryck. Således påvisar Jönsson här betydelsen av att ha ett holistiskt 
synsätt när det kommer till barns litteraturläsning där kroppen spelar en viktig roll. Studier som mer 
specifikt fokuserar barn och ungas upplevelser av litteraturläsning, och hur dessa kan förstås, är, som 
vi uppfattar forskningsfältet, inte lika frekvent förekommande som forskning som uppmärksammar 
lässvårigheter (se t.ex. Levlin, 2014), lärares undervisningspraktik (t.ex. Ewald, 2007; Eckerholm, 
2018) och läsförståelse (Stenlund, 2017). När det kommer till specifikt bedömning av elevers 
läsförståelse så uppmärksammar Westlund (2013) i sin studie att svenska lärares avsaknad av ett 
metaspråk kan vara en bidragande orsak till de tidigare sjunkande resultaten i läsförståelse. I 
avhandlingen efterlyses därför möjligheten för lärare att få fördjupad kunskap i vad en aktiv läsför-
ståelseundervisning innebär och hur denna kan bedrivas. Fokus ligger här på att lyfta fram de olika 
lässtrategier som anses vara grundläggande när det kommer till att förstå texter. Att lyfta fram vikten 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Djamila Fatheddine & Catarina Schmidt 

2 0 1 8 ,  V O L  1 2 ,  N R  2     6 5  

av att arbeta med läsförståelse är betydelsefullt, samtidigt finns det en risk att andra aspekter av 
läsning hamnar i skymundan som exempelvis bildning.  

BILDNING OCH LITTERATURLÄSNING  
Bildningsbegreppet har sitt ursprung i det tyska ordet Bildung där språkvetaren och filosofen 
Wilhelm von Humboldt (2012) är en av de personer som kom att utveckla bildningstanken i slutet 
av 1700-talet. Med inspiration hämtat från antika traditioner förespråkar Humboldt ett bildnings-
ideal som poängterar att en viss sorts kunskap förändrar och utvecklar människan. Bildning handlar 
således om individuell personlig utveckling. Bildningsbegreppet är dock inte entydigt utan vad som 
betraktas som bildande varierar över tid. Den gemensamma nämnaren är dock idén om bildning 
som något som kan bidra till individens utveckling vilket också är till gagn för samhället i helhet. 
Således kan bildning betraktas som ett individuellt projekt likväl som ett samhälleligt. Ur ett 
idéhistoriskt perspektiv urskiljer Bernt Gustavsson (1996) två traditioner som kommit att staka ut 
olika bildningsriktningar. Den ena härrör ur Immanuel Kants idéer om upplysningstidens 
rationalitet kombinerat med människans fria tanke och förmåga till estetiskt skapande. Den andra 
traditionen har sitt ursprung i Georg Wilhelm Friedrich Hegels filosofi och begreppet bildning knyts 
här tydligare till samhället liksom de kulturella förhållanden som omger individen. Denna 
sistnämnda definierar Gustavsson som en hermeneutisk bildningstradition. En central tanke inom 
denna tradition är att människan utvecklas i relation till andra. Det är också denna syn på bildning 
som vi utgår från i denna artikel. Ett uttryck som illustrerar denna tradition är den hermeneutiska 
bildningsresan, en metafor som betonar vikten av att människan för att kunna förstå sig själv behöver 
lämna det redan bekanta och möta det nya, okända för att därefter vända åter. Ett sätt att komma i 
kontakt med nya världar är att gå via skönlitteratur.  

Litteraturens värden 
Martha C. Nussbaum (2010) framhåller hur skönlitteratur kan betyda att läsare får vad hon 
benämner som indirekta erfarenheter. Vi har inte alltid möjlighet att fara ut till de platser, människor 
och omständigheter som är okända för oss, däremot kan vi som läsare färdas dit med hjälp av 
litteraturen. Det är denna utfärd genom litteraturen som också kan utmana oss, förändra oss och 
leda till att vi utvecklar förståelse för andra människors livsvillkor. Mötet med det obekanta, genom 
litteraturen, kan på så sätt möjliggöra en orientering i tillvaron. Anna-Lova Olsson (2015) ansluter 
sig delvis till Nussbaums syn på skönlitteraturens förtjänster. Hon argumenterar för att 
läsupplevelsen är en av flera processer som kan stödja individens moraliska transformering. Vi 
använder oss inte av termen moralisk transformering i artikeln men väljer att ta fasta på faktumet 
att läsupplevelser sätter igång förändringsprocesser hos läsare. Dessa förändringsprocesser kan i sin 
tur bidra till en fördjupad förståelse av människans livsvillkor. Rita Felski (2008) har gjort ett försök 
att reda ut vad som sker specifikt under läsupplevelsen. Genom att urskilja fyra olika kategorier 
beskriver hon de tillstånd som läsare befinner sig i under läsningens gång. De kategorier som Felski 
för fram är igenkänning, förtrollning, kunskap och chock. Av relevans för vår studie är kategorierna 
igenkänning, förtrollning och kunskap. Igenkänning innebär att man som läsare applicerar det 
främmande på sina egna erfarenheter. På så sätt blir till slut det främmande begripligt. Felski menar 
att igenkänningsprocessen på sikt innebär att vi kan få syn på företeelser som vi annars inte skulle 
notera. Förtrollning är ett tillstånd som uppkommer när läsaren är helt uppslukad av texten. Felski 
poängterar att denna förtrollning kan grunda sig i antingen textens intrig eller språket i texten. 
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Genom att slukas upp av läsningen och gå in i andra världar (jfr Langer, 2017) erhåller läsaren nya 
kunskaper om vad det innebär att befinna sig i andra livsvärldar. Det som Felski här bidrar med är 
framför allt en uppvärdering av läsningens emotionella och uppslukande dimensioner. Därmed 
finns det en kunskapspotential i att engagera sig i skönlitterära texter.  

Litteraturläsning som tolkande och kroppslig erfarenhet 
Hans-Georg Gadamers (1975, 1997) hermeneutiska filosofi beskriver upplevelsens och erfaren-
hetens väg som en förutsättning för att kunna tolka litteratur med förståelse som mål. Med 
upplevelse avses här de direkta sinnesintryck som litteraturläsning kan väcka och som förutsätter en 
öppenhet för det nya. Att lämna det egna för att möta något nytt, genom t.ex. litteratur, framhåller 
Gadamer som ett skeende, vilket han liknar vid spelets rörelse. Spiel, som betyder både spel och lek 
på det tyska språket, blir en metafor för den process där det välkända lämnas och något nytt upplevs. 
När barn upplever innehållet i litteratur så blir deras direkta upplevelser i form av exempelvis 
häpenhet eller bestörtning betydelsefulla ingångar, vilka kan leda till att de framöver når mer 
bearbetade erfarenheter som också blir integrerade med dem som unika personer. Finn Hansen 
(2008) lyfter fram hur förundran innebär en öppenhet där det ännu inte finns en klar förståelse. I 
detta hermeneutiska ’mellanrum”, mellan det bekanta och det obekanta, finns ett utrymme för 
läsning som en process av öppenhet. Detta ’mellanrum’ kan, som vi tolkar Gadamer (1975), stötta 
barn att ’kliva in i’ berättelsen och möta dess innehåll. I ordet erfara återfinns betydelsen av att fara 
ut och upptäcka något nytt men också att vända åter och sätta det i relation till det kända och 
välbekanta. Prefixet er- inbegriper att denna resa får en betydelse och en mening på ett sätt som gör 
att processen blir bearbetad på olika sätt. Det som börjar med upplevelser i form av sinnesintryck 
fortsätter alltså med allt mer bearbetade erfarenheter i en ständigt pågående tolkningsprocess. Med 
utgångspunkt i Gadamers filosofi framhåller Rob Simon och Gerald Campano (2015) att tolkande 
litteraturläsning innebär att öppna upp för olika tolkningar liksom förhandlingarna om dessa. I en 
tolkande litteraturläsning sätts alltså tolkningen om och om igen på spel genom att tidigare 
tolkningar omprövas och måhända lämnas. Simon och Campano (2015) betonar i detta samman-
hang vikten av horisont, det vill säga den synkrets som enligt Gadamer (1997, s. 149) ”omfattar och 
omsluter allt det som är synligt från en bestämd punkt”. På samma gång innebär horisont att kunna 
se utöver det som ligger närmast en själv. Gadamer uttrycker att den som har horisont ”vet att 
värdera tingens betydelse inom denna horisont allt efter närhet och avstånd, storhet och litenhet (s. 
150). Motsatsen, att sakna horisont, blir då att inte kunna se tillräckligt långt och därmed riskera att 
överskatta det som är närmast och genom det begränsas i sin tolkning. Simon och Campano (2015) 
menar att Gadamers tankar om horisont utgör en bild för de dimensioner, begränsningar och 
möjligheter som tolkning kan ge och betyda i litteraturundervisning.  

I likhet med Gadamer betonar Judith Langer (2017) vikten av en rörlig och pågående tolkning. Hon 
använder ordet föreställningsvärldar som en metafor för den förståelse som en läsare har vid en viss 
tidpunkt, en förståelse som sedan kan vidgas, också det i likhet med Gadamers filosofi. Att röra sig i 
texten innebär enligt Langer (2017) att möta texten och komma in i den, att lämna den och reflektera 
över innehållet, att jämföra den med andra texter och också att röra sig bortom den. Dessa fem 
positioner som Langer tecknar innebär inte en linjär process utan istället en ständigt pågående 
rörelse fram och tillbaka mellan dessa. När våra föreställningsvärldar vidgas sker, enligt Langer, 
meningsskapande processer där ”gradvis våra gamla identiteter från vårt medvetande, våra minnen 
från igår skrivs om och våra nya jag får en styrka och en varaktighet som bekräftar uppfattningen 
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om vem vi är” (s. 17). Den litteraturläsning som framhålls av Gadamer och Langer innebär samman-
taget en reflekterande och tolkande läsning där dialog och förhandlingar kring olika tolkningar blir 
väsentligt för att förståelse ska nås. En sådan tolkande och reflekterande läsning som blir integrerad 
med läsaren på ett personligt plan är också något som Bernt Gustavsson (1996, 2017) lyfter fram 
som väsentligt för varje människas bildningsprocess. I en sådan bildningsprocess blir också 
läsningens kroppsliga dimensioner av vikt. ”Läsupplevelsen vid läsning av en skönlitterär text kan 
vara direkt drabbande både känslomässigt och fysiskt”, skriver Anna-Lova Olsson (2015, s. 127) och 
understryker därmed att det även finns kroppsliga aspekter i litteraturläsningen. Genom att också 
anta ett fenomenologiskt perspektiv ser vi en möjlighet att bygga vidare på den hermeneutiska synen 
på bildning som ovan redogjorts för. Med detta är framförallt vår ambition att lyfta fram kroppens 
roll i barn och ungas litteraturläsning. 

Fenomenologin är en filosofisk rörelse som betonar subjektiva och förkroppsligade upplevelser 
(Husserl, 1970). Vidare ses dessa upplevelser även som sociala i den bemärkelsen att de är 
konstruerade genom en kontinuerlig omförhandling av våra erfarenheter i relation till omvärlden. 
Filosofen Maurice Merleau-Ponty (1999) betonar utifrån ett kroppsfenomenologiskt perspektiv att 
vi är våra kroppar och att vi därmed erfar världen genom våra kroppar. Detta innebär att vår existens 
är att betrakta som kroppslig. Våra upplevelser gestaltas på ett kroppsligt plan och därmed går det 
inte i enlighet med detta perspektiv att dela upp kropp och tanke utan de är istället sammanvävda. 
Att läsa skönlitterära texter framkallar känslor och upplevelser som manifesteras i kroppen. 
Samtidigt finns det en annan kroppslig aspekt som har att göra med det som finns kring själva 
läsningen. Detta innebär att saker och företeelser som finns runtomkring läsningen kan spela en 
avgörande roll för barns upplevelser av läsningen. Merleau-Ponty talar om det levda rummet för att 
förtydliga att kroppen bebor rummet vilket innebär att rummet inrymmer de vanor som kroppen 
har. Det levda rummet kännetecknas av en dynamik då människan själv är den som är med och 
skapar utrymmet: ”Consequently a room is not a room in itself, as a physical fact. Neither is the 
room to be understood simply as something cognitive or subjective. Instead the room is something 
that we are in relationship with.” (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 43).  

METOD OCH MATERIAL 
Den empiri som artikeln grundar sig på kommer från två olika studier. En del av det empiriska 
materialet har analyserats och redovisats i Schmidt (2013), en studie som utifrån ett etnografiskt 
förhållningssätt undersöker barns textanvändande och läsning av böcker i och utanför skolan. 
Empirin samlades in mellan åren 2010–2012 och består av genomförda observationer samt 
intervjuer med elever i årskurs 3–5. Studien genomfördes i en flerspråkig kontext bland totalt 65 
barn. Inledningsvis genomfördes gruppintervjuer med 30 av barnen och därefter 15 individuella 
intervjuer. Därefter gjordes ett urval på nio barn baserat på variation gällande deras språkliga 
bakgrund liksom deras erfarenheter av och attityder till textanvändande. Genom fortsatta 
observationer, hembesök och individuella intervjuer låg fokus sedan på de nio barnen och deras 
textanvändande, där läsning av böcker utgjorde en delaspekt. I den här artikeln fokuseras på två av 
dessa barn, Amal och Lisa, vilka båda har ett uttalat engagemang när det kommer till att läsa böcker 
regelbundet, i skolan likväl som på fritiden. Den empiri som presenteras kring Amal och Lisa är från 
årskurs 4-5 när de är 10-11 år gamla. Resterande empiriskt material som förekommer i artikeln har 
analyserats och presenteras i en studie av Fatheddine & Olin-Scheller (inskickat). Materialet 
samlades in under 2017 i en grundskola med elever i årskurs fyra och fem. Urvalet i denna andra 
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studie består av tio elever vilka uttryckt att de gärna läser böcker och gör detta regelbundet både i 
skolan och på fritiden. Eleverna intervjuades individuellt om sina läsupplevelser och tankar om 
läsning i relation till rumslighet och kroppslighet. I artikeln fokuseras fem av dessa, Angelika, Emma, 
Miriam, Therese och Johan. Totalt är det således sju barn som ingår i denna artikel, se tabell 1 nedan. 
Sammantaget består urvalet i denna artikel av barn i åldrarna 10-11 år som har en positiv syn på 
litteraturläsning och som läser böcker regelbundet. Närmare presentation av studiens deltagare sker 
i löpande text i resultatdelen.  

I hanterandet av det empiriska materialet har etiska överväganden 
gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 
principer. Deltagarnas namn är fingerade. Samtliga deltagande 
barn och deras vårdnadshavare tillsammans med deltagande 
lärare har informerats om de förutsättningar som gällt för 
undersökningen och därefter sedan skriftligen gett sitt samtycke 
till deltagande och till publicering av forskningsresultat.  

Analys och tolkning  
Det empiriska material som analyseras i denna artikel består av: 

• Transkriptioner från sex intervjuer vid hembesök med två 
elever i årskurs 4-52.  

• Transkriptioner av fem individuella intervjuer med 5 
elever i årskurs 4-53.  

I genomläsningarna av intervjutranskriptionerna har en riktlinje varit att, i enlighet med Paul 
Ricoeur (1993, s. 60), försöka följa den tankeriktning som öppnas. Analysen har präglats av en 
lyhördhet gentemot det empiriska materialet med fokus på studiens syfte och frågeställningar. De 
utsagor som framkom i de deltagande barnens tal om litteraturläsning, det vill säga deras tal om sina 
upplevelser och erfarenheter av att läsa litteratur, sorterades in under två kategorier: kroppslighet och 
läsupplevelser. I enlighet med ett hermeneutiskt tolkningsarbete sker tolkning genom ett pendlande 
mellan del och helhet. Under vårt arbete har detta inneburit att vi utgått från elevernas enskilda 
upplevelser och erfarenheter av att läsa litteratur samtidigt som vi lyft blicken för att kunna 
kontextualisera dessa.  

Ricœurs (1993) idé om den hermeneutiska spiralen synliggör, som vi ser det, hur vår egen tolknings-
process av det empiriska materialet har utvecklats. I en spiralrörelse förändras förståelsen ständigt 
och kan inte återgå till den tidigare. Under omläsningarna av de transkriberade intervjuerna har vi 
därför blivit tvungna att ompröva vår förståelse av de tidigare tolkningarna. De två kategorierna 
kroppslighet och läsupplevelser visade sig under arbetets gång vara mer komplexa än vad som 
framkom initialt. Per-Johan Ödman (2017) beskriver det hermeneutiska tolkningsarbetet som ett 
pusselläggande där bitar prövas och fogas ihop. Ibland passar bitarna, ibland inte. Plötsligt 
framträder ett mönster och saker och ting klarnar samtidigt som nya samband upptäcks. För att 
kunna fördjupa förståelsen för innebörden i elevernas berättelser samt synliggöra de nyupptäckta 
samband vi funnit under genomläsningarna valdes, som en konsekvens av tolkningsprocessen, 
följande kategorier ut: läsning som kroppslig erfarenhet, att ge sig hän – den inlevelsefulla läsningen 
och den indirekta erfarenheten.  

Tabell 1. Deltagande barn  

Namn  Ålder  

Amal 10-11  år 

Lisa  10-11 år 

Angelika  11 år 

Emma  10 år 

Miriam  11 år  

Therese  10 år  

Johan  10 år  

 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Djamila Fatheddine & Catarina Schmidt 

2 0 1 8 ,  V O L  1 2 ,  N R  2     6 9  

RESULTAT  
Resultatet presenteras nedan utefter de i metodavsnittet ovan introducerade kategorierna.  

Läsning som kroppslig erfarenhet  
I utdragen nedan om Angelika och Miriam beskrivs en läsningens kroppslighet som gestaltar sig 
genom vikten av att under läsningen känna sig bekväm.  

Angelika läser helst böcker där det händer mycket och hon föredrar att läsa i sin säng eller i en fåtölj. 
Att läsa böcker i skolan går bra men får hon välja så föredrar hon att läsa hemma: ”Det känns bättre 
att läsa hemma där man kan bomba med kuddar och krypa in under täcket”. Under samtalet fram-
kommer det att det i klassrummet ibland kan bli lite pratigt de stunder då bänkboksläsning 
förekommer. På frågan om varför det är viktigt att bädda ner sig i samband med läsningen svarar 
Angelika att hon kon koncentrera sig bättre på bokens handling, en iakttagelse som även hennes 
mamma gjort. Under intervjun framkommer att mamman vid några tillfällen noterat att dottern 
inte sitter still när hon suttit och läst på en stol. Angelika resonerar själv vidare kring detta och 
kommer fram till att det kan ha att göra med att hon under läsningen känner att hon behöver kunna 
röra sig fritt och sträcka på sig. På en hård stol känner hon sig ofri och får svårare att leva sig in i 
boken: ”det blir inte samma sak”. För Angelika förefaller det därmed vara viktigt var någonstans som 
läsningen äger rum och att det måste kännas bekvämt under läsningens gång om den ska ge någon 
utdelning. Tankar liknande dessa återfinns hos Miriam. Hennes favoritbok just nu är Glasbarnen 
(Ohlsson, 2013), en deckarroman som handlar om mystiska saker som sker i ett hus. Precis som 
Angelika så uttrycker Miriam tydligt att det är lättare att fokusera på boken hon läser om hon sitter 
bekvämt: ”Jag brukar sitta i min säng eller i en soffa. Det är mycket bekvämare och då kan jag 
koncentrera mig mer. Helst ska det vara tyst men det gör inget om det är lite ljud”. I Angelikas och 
Miriams berättelser tydliggörs att litteraturläsning är en helhetsupplevelse, det är genom den 
kroppsliga existensen som möjligheten till litteraturupplevelser finns. Bägge nämner ordet 
koncentration i sina respektive beskrivningar och kopplar denna till att känna sig bekväm under 
läsningens gång. Koncentrationen är också det som ligger till grund för att kunna leva sig in i berät-
telser. Ett annat exempel som synliggör läsningens kroppsliga dimensioner finns i Johans 
beskrivning av sin upplevelse av att läsa litteratur. Som svar på frågan om varför det är viktigt att läsa 
svarar Johan att ”man glömmer allt annat än det som man läser” och fortsätter: ”Den känslan är 
ganska skön”. De böcker som Johan gillar att läsa är serien Dagbok för alla mina fans av Jeff Kinney 
(2015). Det är under läsningen av dessa böcker som han släpper taget om tillvaron och lever sig in i 
berättelsen, vilket uttrycks kroppsligt då han beskriver känslan som ”skön”. Termen skön 
återkommer även då Johan fortsätter att prata om varför han väljer att läsa: ”vissa böcker lär man 
sig mycket av, jag gillar det och så är det skönt att läsa”. Den känsla som Johan här ger uttryck för 
tar sig kroppsliga uttryck och denna kroppsliga läsning vävs ihop med någon form av kunskaps-
bildande, något som vi kommer in mer på i avsnittet nedan.  

Att ge sig hän – den inlevelsefulla läsningen  
Flera av de intervjuade barnen ger uttryck för fördjupad inlevelse i mötet med olika skönlitterära 
texter. Här handlar det om att ge sig hän i mötet med texter så till den grad att världen utanför för 
en stund upphör att existera, liknande det som Felski (2008) benämner förtrollning. Flera av 
deltagarna uttrycker att det känns som att de stiger in i en annan värld. Lisa, en av eleverna, läser de 
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klassiska Vi-fem-böckerna av Enid Blyton. När Lisa läser dessa böcker vill hon inte sluta läsa. Hon 
beskriver det som att ”man bara fortsätter och läser” och säger:”det har hänt att jag har läst en bok 
på en hel dag”. Det roliga med att läsa är, enligt Lisa, att man ”typ kommer in i en annan värld”, 
något hon beskriver på följande sätt: 

Man glömmer bort alla problem. Nä, men alltså, det blir lite, det känns som man kan känna igen sig på en 
del ställen och då känns det som det är mer verkligt och så vill man veta vad som händer. Det är så 
spännande. Man liksom så här: vad ska komma sedan? Vem är det som kommer där? Så det känns liksom 
som man kommer ner i bokvärlden. Det är skönt att läsa. Man blir avslappnad då. Är det en riktig rysare, 
då ligger man så här [visar].  

I citatet ovan framkommer att Lisa lever sig in i berättelsen och det som händer i den. Denna 
upplevelse känns i kroppen. I likhet med Johan ovan så använder sig även Lisa av ordet skönt för att 
beskriva hur det känns att läsa. Therese, en annan av de intervjuade eleverna, berättar att hon ibland 
under läsningens gång hamnar i något som kan liknas vid ett förtrollat tillstånd, som gör att man 
som läsare lockas att stiga in i berättelsens värld: ”Alltså, det är inte så hela tiden, för vissa kapitel är 
lite så här…men ibland så när det kommer så här spännande saker då är det lite så att jag inte vill 
släppa boken riktigt”. Emma, 10 år, relaterar ofta det hon läser till sig själv. En favoritbok är Månfågel 
(Angerborn, 2012). Det är kombinationen av spänning och lite kärlek som fångar Emmas intresse. 
Hon förklarar att ”den är så spännande att man bara vill fortsätta läsa hela tiden”. Emma läser också 
andra sorters böcker även om hon föredrar spänning. Det som eleverna ger uttryck för är att de 
upplever läsningen så pass intensivt att de för en stund går in i berättelsernas värld så till den grad 
att de släpper allt runtomkring. Det är fiktionen som blir verkligheten, om än för en liten stund. Att 
förmå leva sig in i den skönlitterära texten visar sig också vara en förutsättning för att kunna tolka 
och reflektera kring det lästa i relation till sig själv och omvärlden, vilket synliggörs i barnens 
berättelser nedan.  

Den indirekta erfarenheten 
Lisa, som presenterats ovan, läser skönlitteratur tillsammans med andra i sin läsgrupp i skolan. Av 
de böcker som de läser tycker hon att Den döda hunden (Lidbäck, 2006) är den bästa. Det som var 
så bra med den boken, enligt Lisa, var att man aldrig kunde ana att det var han i affären som alla 
tyckte var snäll som var den skyldige. Vidare menar hon att boken ”inte var så förutsägbar”. Under 
sommarlovet, mellan årskurs 4 – 5, börjar Lisa läsa Som jag vill vara (von Bredow, 2008). Lisa läser 
delar av boken tillsammans med en kamrat under en semesterresa. I början av årskurs fem lånar hon 
boken och läser den från början till slut. Boken handlar om Jessica som blir ofrivilligt gravid i åttan. 
Lisa uttrycker att ”det är sådant som kan hända”.”Mmm den är jättebra”, säger Lisa och förklarar att 
”den är så här verklig”. Återigen framkommer att Lisas läsning är kroppslig på så sätt att hon känner 
sig ledsen eller glad beroende på vad det är som händer i den berättelse hon för tillfället läser:  

Om den känns så här ledsen ska man också känna sig ledsen. Om den är glad blir man så här sprallig. Och 
typ om det händer något sorgligt så blir man typ helt [suckar]… Jag tycker om sådana böcker som man inte 
kan lägga ifrån sig och som det känns att man typ är med i. 

Det Lisa framhåller i citatet ovan är att hon själv, i egenskap av sitt kroppsliga jag, är med i den 
litterära berättelse hon för tillfället läser. Hon kommer fram till att läsa är detsamma som ”en 
upplevelse” och säger: ”man är ju med personen genom hela boken”. Lisa säger även: ”man är där, 
det är typ som en film, fast man är där”.  
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Amal, är i likhet med Lisa en person som har positiva erfarenheter av att läsa. Detta uttrycker hon 
på följande sätt: 

Jag gillar att läsa. Jag tycker om det liksom. Man lär sig alltid något nytt i en bok. Man bara läser, det finns 
alltid något som är sant i en berättelse. För i varje bok så är det nya händelser. Och man kan se vad som 
liksom kan hända.  

Amal läser boken Såld (Grindley, 2007) som handlar om trafficking. Amal beskriver att ”den handlar 
om något sådant i livet som man inte vill ska hända” och förtydligar: ”något man överlever”. Vidare 
säger Amal att hon tycker om denna bok för att ”den är sann”, något hon även återkommer till 
gällande flera andra boktitlar. Ytterligare en aspekt som hon återkommer till när hon får frågor om 
sin läsning är att ”man lär sig” genom att läsa böcker. När man läser ser man, enligt Amal, ”hur andra 
har det, man ser vad som kan hända”. Detta uttrycker hon i relation till specifika böckers innehåll 
vilka alla har det gemensamt att de tar upp svåra och komplexa levnadsvillkor som exempelvis om 
gatubarns situation i boken Alex Dogboy (Zak, 2003), om trafficking i boken Såld och om heders-
relaterat våld i boken Fallen flicka (Wahldén, 2009). Angående den sistnämnda boken säger Amal: 

Ja, hon ville göra mer som alla andra. Hon ville vara med i samma, men hon fick städa, laga mat, ta hand 
om sina syskon, men då gillade hon inte det livet. Så hon var mer som andra. Och hennes pappa gillade inte 
det så en gång när hon skulle hänga tvätt så knuffade han ner henne från balkongen. Och då dog hon. 

Amal berättar att hon vill läsa om dessa och andra svåra saker i livet därför att ”det kan hända 
sådant”. Amal ryggar alltså inte för det svåra, tvärtom nästan dras hon till det. Det verkar som att 
hon genom att läsa om dessa levnadsöden förbereder sig för sådant som skulle kunna hända. Amal 
visar också ett tydligt intresse för att få kunskap om och lära sig om andra människors levnadsvillkor. 
Hon säger: ”ja, man lär sig om typ hur andra har det och hur andra mår”. Amal tar Alex Dogboy som 
exempel och säger: ”där ser man hur andra har det, hur gatubarn har det, hur fattiga har det och hur 
rika har det”.  

Amal läser liksom Lisa flera böcker i sin läsgrupp i skolan samt på egen hand som exempelvis 
Fågelprinsen (Bylock, 2007) och Tom Sawyer (Twain, 2009) liksom böckerna i Vi-fem-serien. Det är 
ändå om de svåra och mer komplexa berättelserna som Amal talar mer om, det är de som väcker 
hennes tankar och som hon reflekterar över och sätter ord på. En sådan bok är I gryningen tror jag 
mamma ska väcka mig (Wahldén, 2012). Boken handlar om Ombeni som flytt från kriget i Kongo 
med mörka minnen av våld och som kommer som ensamkommande flykting till Sverige när hon är 
16 år. Om den boken konstaterar Amal följande: ”alltså, det är hemskt hur de gör med barnen och 
så”. En annan bok som hon läser tillsammans med en grupp klasskamrater i skolan är Eldens 
hemlighet (Mankell, 1995). I början av den läsningen säger Amal att ”de är fattiga och de kämpar 
bara för att få mat att äta”. Hon berättar att en av de två systrarna drömmer om att det blir jagade så 
att ”de där bomberna blir utlösta”. ”Än så länge är det en dröm”, nickar Amal och menar att hon vet 
att ”en av systrarna kommer att trampa på en mina av misstag”.  

Emma, som presenterades i avsnittet om den inlevelsefulla läsningen, berättar under intervjun om 
vad som sker i henne under läsningen. Under läsningens gång reflekterar hon ibland över vad som 
är rätt och fel: ”Jag tror jag förändras lite efter att ha läst en bok, så här vill jag vara och så här kanske 
jag inte ska vara för då kan någon bli ledsen”. Vidare tillägger hon: ”Många av böckerna som jag 
läser får mig att tänka lite på hur jag ska hantera olika saker, jag tänker mer på hur jag ska vara”. 
Detta visar att Emma i samband med läsningen pendlar mellan bokens innehåll och sig själv i 
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relation till andra människor. För Emma innebär läsningen något mer utöver att slukas upp av 
fiktionen. I likhet med Olssons (2015) diskussion om den moraliska transformeringen går det här 
att spåra en liknande tendens. Det händer något i mötet med fiktionen, något som Emma har 
uppmärksammat och försöker sätta ord på.  

Therese föredrar en bokserie som heter Nikkis Dagbok och läser vid tillfället för intervjun den sjätte 
delen i serien (Russel, 2014). Serien tar bland annat upp kompisrelationer och de hierarkier som kan 
förekomma mellan olika grupperingar i skolan. Fokus ligger på huvudpersonen Nikki, som inte 
tillhör skolans coola gäng utan, med Thereses ord, är ”en stor tönt”. Det är Nikki och hennes dagliga 
strapatser och konfrontationer med ledaren för det ”coola gänget” som fångar Thereses intresse. När 
hon ska försöka beskriva vad det är som böckerna tillför hennes tillvaro så säger hon trevande: 
”Böckerna liksom ger…det ger liksom att man blir…eller får känslor och det påverkar mig”. Det är 
liknande tankar som framkommer i flera av elevernas berättelser om sina erfarenheter av att läsa 
litteratur.  

BARNS LITTERATURLÄSNING – EN PÅBÖRJAD 
BILDNINGSPROCESS  
Den här artikeln tar avstamp i hermeneutiska och femenologiska perspektiv på vårt vara i världen, 
vilket relateras till sju barns upplevelser och erfarenheter av att läsa litteratur. Det är av vikt att 
komma ihåg att de sju barn som berättar för oss om sina upplevelser och erfarenheter av läsning 
redan är motiverade läsare. De har positiva erfarenheter av litteratur. Genom att lyssna noga till 
dessa elevers berättelser kan vi, menar vi, förstå mer om hur litteraturens värde kan gestalta sig och 
få betydelse i barns liv. Det som framträder i elevernas utsagor, till att börja med, är att deras läsning 
av litteratur inte går att skilja från deras kroppsliga vara-i-världen. Barnen visar genom sina 
berättelser att det för dem är av största vikt att sitta/ligga bekvämt under läsningen och att dessa 
betingelser utgör förutsättningar för läsupplevelsen. Det är genom en stark och också kroppslig 
upplevelse av det lästa som eleverna verkar komma in i läsningens rum. Dessa direkta upplevelser, 
som kan liknas vid förtrollning eller fascination (jfr Felski, 2008), och som flera av barnen ger uttryck 
för är, som vi tolkar resultatet, betydelsefulla ingångar för att de ska vilja vara kvar i läsningens rum 
och för att de längre fram ska kunna nå mer bearbetade erfarenheter. Vi menar att det är just genom 
sina läsupplevelser som de deltagande barnen förmår att skapa rum för läsning. Det handlar om 
kroppsliga rum, där sinnesintrycken är starka, men det handlar också om rum där barnen når allt 
mer bearbetade erfarenheter. Resultatet visar att pendlingen mellan det kända och okända i barnens 
läsning av litteratur skapar ett utrymme för att tolkningar görs och omprövas. En sådan läsning är, 
med utgångspunkt i Gadamers (1997) hermeneutiska filosofi, en pågående bildningsprocess.  

Barns bildande litteraturläsning innebär att de förmår att se bortom det som ligger närmast deras 
redan kända erfarenheter. Genom och tack vare litteraturen förmår de att göra indirekta nya 
erfarenheter. Ett exempel på detta är när Amal under intervjun påtalar att hon genom läsningen får 
möjlighet att känna på hur livet kan te sig för andra människor. Ett annat kännetecken för barns 
bildande litteraturläsning som vi vill lyfta fram är att läsningen i allt högre grad blir integrerad med 
dem som personer, vilket exempelvis visas i Thereses beskrivning ovan av vad som sker i henne 
under och efter läsningen. Själva metaforen för bildning blir resan, eller rörelsen av utfärd och 
återkomst som kan möjliggöras bland annat genom läsning och dialog om litteratur. De sju barnen 
öppnar sig för litteraturen på olika sätt, något som relaterar till det grekiska begreppet för sanning, 
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aletheia, vilket betyder just att öppna sig. Denna öppenhet innebär en rörelse och beskrivs av Langer 
(årtal)som att läsaren rör sig fram och tillbaka mellan olika positioner under läsningen, vilket 
möjliggör tolkning på, mellan och bortom raderna. I likhet med Gadamers resonemang om att 
lämna det egna för att genom litteraturen möta något nytt, framhäver Nussbaum (2010) litteratur-
läsandets indirekta erfarenheter som essentiella när det kommer till att utmana och förändra oss 
som individer. Därmed kan barn i egen eller gemensam läsning med andra också erhålla nya 
perspektiv som kan leda till utvecklandet av en förståelse för andra människors livsvillkor i deras 
omvärld.  

Med denna artikel har vi velat rikta ljuset mot vad vi anser vara en förbisedd aspekt i diskussioner 
om barns läsning: litteraturläsning som bildning. Att tala om barn och bildning i relation till specifikt 
litteraturläsning är inte vanligt förekommande, men vi menar att det är nödvändigt att komplettera 
de resonemang som förs om läsförståelse med en diskussion om litteraturläsning som bildning. 
Begreppet läsförståelse behöver utvidgas till att även innefatta andra aspekter av läsning som kan 
bidra till att staka ut nya vägar när det kommer till grundskolans litteraturundervisning. Mot 
bakgrund av begreppen tolkning och horisont önskar vi därför lyfta fram ett bildningsbegrepp som 
fokuserar på hur elever läser och vad som mer sker i läsningen. Vi talar då om ett bildningsideal som 
utgår från elevers erfarenheter av litteratur och som öppnar upp för möjligheter att dialogiskt 
resonera kring aspekter som rör det som elever ser som viktigt – i litteraturen och i sina egna liv.  

1 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) och Programme for International Student Assessment (PISA) 
2 Detta material har tidigare analyserats och presenterats i avhandlingen Att bli en sån som läser. Barns menings- och 
identitetsskapande genom texter (Schmidt, 2013). 
3 Detta material har analyserats och presenteras i Fatheddine & Olin-Scheller (inskickad), ”Man blir så lugn när man läser”. 
Om kroppen och rummet i läsglada elevers läspraktiker.  
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Förändringsprocesser i förskola och 
skola belyst genom ett 
implementeringsperspektiv 

Désirée von Ahlefeld Nisser & Maria Olsson 

ABSTRA CT  

This article presents a study carried out on two levels in a school organization – the decision-making 
level and the realization level – within a municipality. The purpose was to study the implementation 
of an educational self-assessment tool for accessible education. This article contributes to an increase 
in general knowledge about implementation processes, while also providing a basis for in-depth 
dialogues that critically review such processes. A qualitative research strategy has been used, and 
data was collected by way of observations, interviews and focus-group discussions. The analysis 
followed the procedure for a qualitative analysis process. The results show that the implementation 
of a new concept, aimed at achieving change in education, is a complex, unpredictable process. In 
this case, the implementation process appears to have been hindered as a result of the discord in the 
process in which the two levels found themselves. The levels involved in an implementation process 
need to be understood as being interconnected where events at different levels affect each other. 
Creating dialogues between and within the levels, in terms of both ahead of the implementation and 
during the time it is in progress, appears, therefore, to be essential for sustainable change. 

 

Keywords: implementation, accessible education, qualitative analysis process, meaning creating 
dialogue  
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INTRODUKTION 
Ett implementeringsperspektiv kan användas för att beskriva och analysera processer som rör imple-
mentering (se exempelvis Blossing, 2013; Ekholm, 1990; Van de Ven, 2017; von Ahlefeld Nisser, 
Olsson, Lindqvist & Lundgren, 2018) – i det här fallet av ett pedagogiskt verktyg för värdering av 
tillgänglighet i utbildning. Den här artikeln kommer att visa exempel på att implementering av ett 
koncept med avsikten att åstadkomma förändring i en pedagogisk verksamhet är en komplex, 
oförutsägbar process. Att spegla komplexiteten i en implementeringsprocess är av intresse eftersom 
det kan bidra till ökade generella kunskaper om förändringsprocesser men också utgöra grund för 
fördjupade och kritiskt granskande dialoger om densamma (jfr Frizell, 2009). Implementering 
associeras ofta till en hierarkisk ordning med en ensidig påverkan från högre till lägre nivåer i en 
organisation. Denna artikel visar exempel på att skeenden på olika nivåer hänger samman och 
påverkar varandra, det vill säga att påverkan sker både uppifrån och nerifrån i en organisation (jfr 
Rönnerman & Olin, 2013). 

Det övergripande syftet med studien som ligger till grund för den här artikeln var att undersöka hur 
Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM), implementerades i en kommun. Vi har undersökt implementeringen av värderings-
verktyget på två olika nivåer i kommunen: på (1) beslutandenivå i barn- och utbildnings-
förvaltningen genom hur dess styrgrupp har iscensatt ett förändringsarbete för ökad tillgänglighet i 
förskola och skola samt på (2) genomförandenivå i en förskola och en grundskola genom hur två 
arbetslag och deras respektive chefer har uppfattat och använt värderingsverktyget. Studien 
fokuserar på skeenden och hur aktörer talat om värderingsverktyget på de olika nivåerna. Dessutom 
har vårt intresse riktat sig mot hur skeenden på de olika nivåerna påverkat varandra. Följande 
forskningsfrågor har ställts:  

1. Hur iscensattes förändringsarbetet för ökad tillgänglighet på beslutandenivå? 
2. Hur uppfattades och användes värderingsverktyget på genomförandenivå? 
3. Hur påverkade skeenden på de olika nivåerna varandra?  

Forskningsstudien utformades i samverkan mellan en högskola, SPSM och en kommun. Med 
anledning av att kommunen hade beslutat att samtliga förskolor och skolor skulle använda SPSMs 
värderingsverktyg som ett stöd för att utveckla tillgängliga lärmiljöer tog några representanter för 
barn- och utbildningsförvaltningen initiativ till samtal med en högskola i närområdet. Intentionen 
var att undersöka förutsättningarna till samverkan vilket ledde till att en projektgrupp med 
representanter för högskolan, SPSM och företrädare för kommunens styrgrupp bildades våren 2015. 
Det i sin tur ledde till att forskningsprojektet, som den här studien bygger på, skrevs fram. 
Forskningen utformades som en kvalitativ fallstudie och involverade fyra forskare. Datainsamlingen 
pågick under två år med start 2016. 

Artikeln inleds med en presentation av det implementeringsperspektiv vi använt som teoretisk fond 
och som analysverktyg. Därefter följer ett avsnitt om artikelns bärande begrepp såsom tillgängliga 
lärmiljöer och tillgänglighet. Därpå beskrivs empirin och analysen. Empirin består av observationer, 
fokusgruppsamtal samt intervjuer och analysen har följt en kvalitativ forskningsprocedur. Resultatet 
presenteras under tre temarubriker: (1) Den lokala implementeringsprocessen på beslutandenivå, 
(2) Den lokala implementeringsprocessen på genomförandenivå och (3) Hur skeenden påverkade 
varandra.  
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IMPLEMENTERING 
Utbildning på både statlig och kommunal nivå styrs såväl politiskt som professionellt (Creemers, 
2006; Nihlfors, 2012). Den politiska styrningen på nationell nivå sker i form av exempelvis regerings-
uppdrag till en myndighet som SPSM, som i sin tur står för en nationell professionell styrning. Lokalt 
består den professionella styrningen av kommuners förvaltningar samt förskolans och skolans 
personal. Ett nationellt och politiskt formulerat beslut, som till exempel att kravet på tillgänglighet 
är inskrivet i diskrimineringslagen (SFS 2014:958), ställer krav på att den professionella styrningen 
på såväl förvaltnings- som verksamhetsnivå, realiserar beslutet (se t.ex Nihlfors, 2012).  

För att förstå implementeringen av värderingsverktyget i den studerade kommunen har ett 
implementeringsperspektiv använts som teoretisk och analytisk utgångspunkt (se t.ex Blossing, 
2013; Durlak & DuPre, 2008; Ekholm, 1990; Nihlfors, 2012; Van de Ven, 2017). 

Teoretisk fond samt analysverktyg 
En implementering är en icke-linjär och komplex process (Ekholm, 1990; Pressman & Wildavsky, 
1973; Van de Ven, 2017) men kan beskrivas i ett fasperspektiv (se figur 1).  

 

Figur 1. Implementeringsprocessen. H=händelser (jfr von Ahlefeld Nisser & Olsson m.fl., 2018; Ekholm, 1990). 

I de flesta fall föregås implementeringen av en eller ett antal händelser som aktualiserar behov av 
förändring eller påverkan (Van de Ven, 2017). Händelser kan synliggöras eller aktualiseras som ett 
resultat av att en organisation har hamnat i ett mer eller mindre institutionaliserat tillstånd. Det 
innebär exempelvis att värden och handlingsmönster är så etablerade att de upprätthålls av vana 
eller tradition (Ekholm, 1990; Orton & Weick, 1990). Ett aktualiserat behov av förändring kan leda 
till ett strategiskt handlande på beslutandenivå. Det kan exempelvis betyda att planer och riktlinjer 
för att implementera ett nytt koncept dras upp. Vidare innebär det att diskussioner förs på olika 
nivåer och att aktörer som kommer att beröras motiveras till att medverka i det konkreta 
realiserandet. Initieringsfasen kan ta upp till ett år eller mer (Ekholm, 1990). Implementeringsfasen 
innebär ett konkret genomförande och tar vanligtvis längre tid än initieringsfasen. Det kan ta upp 
till fem år innan en implementeringsprocess kan sägas vara genomförd vilket innebär att det ”nya” 
har blivit till en del av verksamheten och dess rutiner eller handlingsmönster. Då kan man tala om 
att ett nytt institutionaliserat tillstånd har inträtt (Ekholm, 1990).  
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Svårigheter och framgångsfaktorer för implementering 
Det går inte att åstadkomma en perfekt implementering, menar exempelvis Durlak och DuPre 
(2008). Dock påverkas verksamheter olika mycket och på olika sätt av implementeringsprocesser 
(Burke, 2011; Durlak & DuPre, 2008; Pressman & Wildavsky, 1973). Här inverkar den 
transformering som måste ske av ett koncept som formulerats på en nivå ner till en annan, vilka 
administrativa och praktiska villkor som står till förfogande men också på att aktörer skapar sig olika 
förställningar av hur det nya kan förstås och vad det kan betyda. Människors förståelse är avhängig 
deras erfarenheter, det sammanhang de befinner sig i och om och på vilket sätt meningsskapande 
sker (Burke, 2011; Olin, 2009; von Ahlefeld Nisser, 2009, 2014, 2017). Det kan alltså skapas en 
förståelse- och tolkningsproblematik då beslut formulerade på central nivå ska omsättas till konkret 
handling på genomförandenivån. Vidare riskerar genomförandet att möta motstånd (se t.ex. 
Ekholm, 1990; von Ahlefeld Nisser & Olsson m.fl., 2018). Därmed är det långt ifrån säkert att 
resultatet blir det avsedda (se t.ex. Blossing, 2013; Gustavsson, 2002; Pressman & Wildavsky, 1973; 
Olin, 2009; Orton, & Weick, 1990; von Schantz Lundgren, 2008). Ett ej avsett resultat behöver inte 
innebära att implementeringen har misslyckats. Det kan tvärtom vara så att konceptet under imple-
menteringens gång har anpassats efter verksamhetens och användarnas behov utan att konceptets 
centrala delar för den skull tappats bort.  

Anpassning av ett koncept är just en av de framgångsfaktorer för implementering som Durlak och 
DuPre (2008) pekar ut efter en genomgång av över 500 internationella studier. Förberedelsetid är en 
annan framgångsfaktor, enligt Durlak och DuPre (2008). Allt förändringsarbete kräver tid – tid till 
förberedelse för samtliga inblandade vilket inbegriper tid till samtal. Samtal är viktiga för att 
synliggöra föreställningar och förväntningar och för att skapa en gemensam mening av ett koncept, 
dess innehåll och begrepp (von Ahlefeld Nisser, 2017). Sådana samtal kräver ett tillitsfullt 
samtalsklimat och ett ledarskap som utövas på ett sätt som respekterar olika uppfattningar men 
också utmanar och inspirerar (jfr Olsson, 2016). På motsvarande sätt visar studier av exempelvis 
Gustavsson (2002) och Olin (2009) att brist på förberedelsetid för att förankra ett koncept samt brist 
på samtalstid för ett gemensamt meningsskapande är hindrande faktorer för implementering. 

Vad som är aktuellt för denna studie är en kommuns implementering av det självvärderingsverktyg 
som SPSM tagit fram för förskola och skola för att påverka och förbättra verksamheten med 
avseende på tillgänglighet. 

TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ 
Det verkar som att formuleringen tillgänglig lärmiljö ännu inte används i någon större utsträckning 
i svensk pedagogisk forskning (von Ahlefeld Nisser & Olsson m.fl., 2018). Däremot finns det mycket 
forskning som behandlar inkluderande lärmiljöer, både nationellt och internationellt (Se t.ex. 
Ainscow, Howes, Farrell & Frankham 2003; Ainscow & Sandill 2010; von Ahlefeld Nisser, 2017; 
Zollers, Ramanathan & Yu, 1999).  

En svensk forskningsstudie, som använder begreppet tillgänglig lärmiljö, är Tufvessons avhandling 
från 2007 och vars teoretiska ramverk – Küller’s The Human Environmental Interaction model 
(Küller, 1991) – ligger till grund för SPSMs Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Tufvessons 
utgångspunkt är miljöpsykologisk och studien belyser den fysiska miljöns påverkan på barns och 
elevers koncentrationsförmåga.   
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Begreppet tillgänglighet 
Tillgänglighet är ett begrepp som tycks bli mer och mer etablerat på framförallt politisk och 
professionell styrnivå (von Ahlefeld Nisser & Olsson m.fl., 2018). Troligtvis beror det på att 
bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder har införts som grund för diskriminering 
i diskrimineringslagen (SFS 2014:958). På lokal verksamhetsnivå, å andra sidan, tycks pedagoger 
använda för dem mer etablerade och kända begrepp som inkludering och anpassning (von Ahlefeld 
Nisser & Olsson m.fl., 2018). Det trots att tillgänglighet skrevs in i konventionen om barnets rättig-
heter så tidigt som 1989 (UN, 1989), och att begreppet används i FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26).  

Kravet på tillgänglighet 
Ur ett globalt perspektiv handlar kravet på tillgänglighet om att möjliggöra utbildning för alla barn. 
Utbildning ska vara obligatorisk, avgiftsfri och tillgänglig för alla oavsett kön, etnicitet och 
funktionsnedsättning (UN, 1989; SÖ 2008:26). Den svenska grundskolan är obligatorisk och 
avgiftsfri och är i det avseendet tillgänglig för alla barn. Däremot råder det osäkerhet beträffande hur 
barn med funktionsnedsättningar kan inkluderas (Rädda Barnen, 2008; Skolverket, 2008). Likaså 
varierar möjligheten för barn med funktionsnedsättning att välja skola (Skolverket, 2008) vilket ur 
ett tillgänglighetsperspektiv kan vara problematiskt. 

Tillägget i diskrimineringslagen, som innebär att alla barn och elever har rätt till tillgängliga 
lärmiljöer, medför att verksamheter behöver värderas och analyseras med avseende på tillgänglighet 
samt vidta ändamålsenliga åtgärder (se Myndigheten för delaktighet). Som ett led i den svenska 
funktionshinderpolitiken fick SPSM därför ett regeringsuppdrag att informera huvudmän och 
personal inom verksamhet för utbildning om hur tillgängligheten för barn och elever skulle kunna 
förbättras (U2008/6307/S). För det ändamålet tog SPSM fram ett stödmaterial för att förskolor och 
skolor ska kunna värdera den egna verksamhetens tillgänglighet, Värderingsverktyg för tillgänglig 
utbildning.  

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning 
Värderingsverktyget är ett stödmaterial som kan användas i ett utbildningssystems systematiska 
kvalitetsarbetet, som underlag för pedagogiska samtal och i värdegrundsarbetet (SPSM, 2016). 
Materialet består av en kartläggning, en handledning för kartläggningen och en mall för att skapa en 
handlingsplan. Kartläggningen, som är webbaserad, innebär att arbetslag genomför en självvärde-
ring av den egna verksamhetens tillgänglighet utifrån fyra aspekter; fysisk miljö, pedagogisk miljö, 
social miljö samt förutsättningar för lärande (SPSM, 2016). Till grund för självvärderingen finns 24 
indikatorer, som SPSM formulerat och som bildar underlag för gemensamma samtal. Till exempel 
består aspekten social miljö bland annat av indikatorerna ”delaktighet” och ”mångfald”. För varje 
indikator finns en målformulering att diskutera och värdera i relation till fem nivåer. Nivåerna 
definieras i förhållande till graden av tillgänglighet och benämns högstanivå, nästhögstanivå, 
mellannivå, nästlägstanivå och lägstanivå. Exempelvis definieras högstanivån som att det sker ett 
aktivt arbete för att ge alla barn och elever förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö, och lägstanivån 
som att verksamheten sällan arbetar med att skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö. 
Kartläggningen och dess resultat ligger till grund för en handlingsplan, också den webbaserad, vars 
syfte är att synliggöra verksamhetens prioriteringar, vilka åtgärder som ska vidtas och när de ska 
genomföras. Eftersom varje myndighet måste analysera sin egen verksamhet med avseende på 
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tillgänglighet och genomföra skäliga åtgärder behöver kartläggningar genomföras och handlings-
planer upprättas regelbundet och med systematik (SPSM, 2016). 

Bakgrund till kommunens implementering av värderings-
verktyget 
Den aktuella kommunens implementering av Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning hade 
föregåtts av ett antal händelser (jfr Van de Ven, 2017). Sedan 2009 har kommunen arbetat med att 
skapa en inkluderande skola och bland annat genomfört en omorganisation av särskolan samt 
minskat de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Trots förändringsarbetet 
påpekade Skolinspektionen i sin tillsyn av utbildningsverksamheten att likvärdigheten mellan 
kommunens olika verksamheter behövde öka (Offentligt dokument, 2014). Det ledde till att 
skolledningen intensifierade arbetet med inkludering vilket bland annat resulterade i att kommunen 
sökte och beviljades statsbidrag för stöd till utvecklingsprojekt för särskilda insatser i skolan (SIS-
medel). Därmed kunde en samordnare för arbetet med tillgänglighet tillsättas. Härvidlag hade styr-
gruppen kommit i kontakt med värderingsverktyget och bjudit in representanter från en kommun 
som redan arbetade med verktyget för att ta del av deras erfarenheter. Meningen med att 
implementera värderingsverktyget stärktes ytterligare för styrgruppen i och med lagstiftningen om 
kravet på tillgänglighet (SFS 2014:958) samt Skolverkets utfärdade allmänna råd om extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Värderingsverktyget sågs, enligt 
samordnaren, som något som ”låg helt i linje med allt det andra som har hänt sedan 2014”  

FORSKNINGSDESIGN OCH GENOMFÖRANDE 
Den här studien fokuserar på vad som skett när en kommun har iscensatt ett förändringsarbete och 
en kvalitativ fallstudie har använts som forskningsdesign (Bryman, 2011; Quinn Patton, 2002). Fall-
studier strävar efter att relatera enskilda händelser till ett komplext sammanhang och upptäcka hur 
mönster utvecklas över tid för att besvara frågor om hur någonting sker och varför det sker (Se Stake 
1994; Trost, 2012; Yin 2003). Uppmärksamheten riktas mot processer och förändringar som 
exempelvis sker i en grupp eller grupper. Flera typer av insamlingsmetoder är att föredra och studier 
av detta slag genomförs oftast under en längre tidsperiod. Vanligen är det inte möjligt att 
generalisera resultat från kvalitativa fallstudier. Däremot kan de fungera som utgångspunkt för 
fördjupade och kritiskt granskande dialoger (jfr Frizell, 2009) och för att utveckla nya begrepp, 
modeller eller teorier (Bryman, 2011). I det här fallet har valet av forskningsdesign gjort det möjligt 
att studera implementeringen av ett värderingsverktyg, framtaget av en statlig myndighet, och hur 
det har uppfattats och använts av några aktörer på olika nivåer i en utbildningsorganisation. 

Kvalitativ forskning är induktiv i synen på förhållandet mellan teori och praktik. Det betyder att den 
teoretiska ansatsen bestäms på grundval av de praktiska forskningsresultaten. Även strukturen på 
genomförandet bestäms till viss del av de praktiska forskningsresultaten vilket innebär att ett 
flexibelt förhållningssätt till viss del kan vara nödvändigt (Bryman, 2011). I den här studien ligger 
analysen, som vi har genomfört kontinuerligt, kollegialt och parallellt med datainsamlingen, till 
grund för att implementeringsperspektivet valdes som teoretisk ansats. Vidare ligger analysen och 
forskningsresultaten till grund för den riktningsförändring beträffande datainsamling som gjordes. 
Det betyder att den från början beslutade inriktningen, att enbart följa implementeringen i en 
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förskola och en grundskola, utvidgades till att även omfatta en kommunal styrgrupp för förskolan 
och grundskolan. 

Studiens genomförande i en kommun 
Valet av kommun gjordes på grundval av den kontakt som styrgruppen för kommunens barn- och 
utbildningsförvaltning hade tagit med en högskola i syfte att få stöd i det förändringsarbete som 
hade startat. För att studera implementeringen av värderingsverktyget på genomförandenivå valdes 
en förskola och en grundskola ut som ännu inte påbörjat arbetet med verktyget och urvalet kan 
därmed betecknas som ett tillfällighetsurval (Bryman, 2011). Två forskare alternerade med att samla 
in data från förskolan och en tredje forskare samlade in data från grundskolan. Inledningsvis följde 
och stödde en processtödjare kontinuerligt styrgruppen i deras arbete med att implementera 
verktyget. Efter ett halvår ersattes processtödjaren av en fjärde forskare som kom att inta rollen som 
både processtödjare och forskare. Vi såg det som viktigt att även fortsättningsvis stödja styrgruppen, 
och på grundval av de analyser av det insamlade materialet som dittills gjorts blev det ändamålsenligt 
att också studera arbetet med implementeringen på beslutandenivå. Därmed kom styrgruppens 
diskussioner med processtödjaren/forskaren, ett halvår in i projektet, att utgöra en del av data-
insamlingen. Efter ytterligare ett halvår och på grundval av vad analyserna visade, bestämdes att en 
av forskarna som fokuserade förskolan och den forskare som fokuserade grundskolan, om möjligt, 
också skulle studera styrgruppens diskussioner. En sådan riktningsförändring ligger i linje med 
Brymans (2011) beskrivning av hur kvalitativ forskning kan genomföras. 

Deltagare  
De deltagare som ingick på beslutandenivån och i kommunens styrgrupp utgjordes av skolchefen, 
chefen för elevhälsan, fem representanter för förskolechefer och rektorer samt en samordnare för 
arbetet med tillgänglighet. I syfte att följa upp och planera implementeringsarbetet träffades 
styrgruppen en gång i månaden. Dessa träffar varade i cirka två timmar.  

När studien inleddes vårterminen 2016 deltog på genomförandenivån förskolans samtliga sex 
ordinarie pedagoger samt nio pedagoger i en grundskola. På grund av olika orsaker, såsom personal-
omsättning, kom antalet deltagare att variera under läsåret 2016/2017. På genomförandenivån 
deltog även den lokala skolledningen, det vill säga förskolechefen och rektorn för förskolan 
respektive grundskolan.  

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom observationer, fokusgruppsamtal och intervjuer och genomfördes 
under vårterminen 2016, läsåret 2016/2017 samt under höstterminen 2017.  

Observationer genomfördes i huvudsak av det arbete som arbetslagen i förskolan och grundskolan 
genomförde med värderingsverktyget. Det förekom även observationer av andra aktiviteter såsom 
möten mellan arbetslag och samordnaren för arbetet med tillgänglighet.  

För förskolans del genomfördes kartläggningen av den egna verksamheten vid två tillfällen vilka 
observerades. Förutom att mötet mellan samordnaren för arbetet med tillgänglighet och arbetslaget 
observerades genomfördes även en observation av ett möte mellan arbetslaget och en centralt 
anställd specialpedagog. Därtill genomfördes två observationer i verksamheten. Sammanlagt 
genomfördes observationer vid sex tillfällen i förskolan.  
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För grundskolans del genomfördes kartläggningen vid tre tillfällen vilka observerades. Förutom att 
mötet mellan samordnaren för arbetet med tillgänglighet och arbetslaget observerades, observerades 
även arbetslaget då handlingsplanen skrevs. Sammanlagt genomfördes observationer vid fem 
tillfällen i grundskolan.  

Datainsamlingen på förskolan respektive grundskolan skiljde sig något åt på grund av att det 
exempelvis inte blev möjligt att observera när arbetslaget i förskolan utarbetade sin handlingsplan. 
Den skickades i efterhand till forskarna via e-post. Det gjordes ingen observation av övrig 
verksamhet i grundskolan, såsom undervisning, eftersom de observationer som hade genomförts av 
motsvarande verksamhet i förskolan inte synliggjorde något konkret med avseende på implemente-
ringen av verktyget. Under observationerna gjordes audioinspelningar som sedan transkriberades. 
Samtliga transkriberingar har skett med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Därmed 
har de delar som ansetts som viktiga och relevanta i ett första skede skrivits ut ordagrant. För läsbar-
hetens skull men också för att värna konfidentialiteten har vi valt att till viss del redigera och 
koncentrera uttalanden (se t.ex. Kvale & Brinkmann, 2014).     

Styrgruppens möten observerades vid nio tillfällen under 2016-2017 av en processtödjare/forskare 
och tidvis även två av de andra forskarna. Under observationerna gjordes fältanteckningar. 

Forskarna intog en passiv roll då observationerna genomfördes i förskolan och grundskolan. Då 
observationerna genomfördes av styrgruppens möten intog forskarna en mer aktiv roll där de till 
viss del deltog i diskussionerna som fördes. Denna aktiva roll hade sin grund i det processtöd som 
styrgruppen efterfrågade. 

Fokusgruppsamtal genomfördes med respektive arbetslag vid fyra tillfällen. Det första samtalet 
genomfördes innan kartläggningen skulle genomföras och det sista samtalet i samband med att 
studien avslutades. Utgångspunkten för samtalen var ett antal frågeområden med ett särskilt fokus 
på pedagogernas uppfattningar om arbetet med värderingsverktyget och begreppet tillgänglighet. 
Under samtalen gjordes audioinspelningar som därefter transkriberades. 

Intervjuer genomfördes med personer i styrgruppen vid två tillfällen, med förskolechefen vid ett 
tillfälle och med rektor vid två tillfällen. Intervjuerna var halvstrukturerade där utgångspunkten var 
ett antal frågeområden med ett särskilt fokus på implementeringsprocessen, verktygets användbar-
het och på begreppet tillgänglighet. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Analys 
Analysen har följt proceduren för en kvalitativ analysprocess (se t.ex Bryman 2011), vilket bland 
annat innebär att vi sökt efter mönster och teman (jfr Graneheim & Lundman, 2004). Vidare har 
analysarbetet skett kontinuerligt under hela forskningsprocessen och således pågått parallellt med 
att data samlades in.  

Varje studie med en kvalitativ forskningsstrategi är unik och har sitt särskilda fokus (se t.ex 
Graneheim & Lundman, 2004; Krippendorff, 1986; Quinn Patton, 2002). Därav följer att varje 
kvalitativ analys är unik. Även om tillvägagångssätten för en analys kan följa en övergripande 
procedur (se ex. Graneheim & Lundman, 2004; Krippendorff, 1986) blir alltså tillvägagångssätt i 
realiteten och dess beskrivningar olika.  
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Studiens fokus - att studera implementeringen av Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning på två 
olika nivåer i en kommun – samt frågor såsom ”hur iscensattes förändringsarbetet för ökad tillgäng-
lighet på beslutandenivå?” och ”hur uppfattades och användes värderingsverktyget på 
genomförandenivå?” har varit vägledande för analysen. Konkret genomförde vi analysen på följande 
sätt: Inledningsvis skrevs fältanteckningarna och transkriberingarna ner i kronologisk ordning. 
Innehållet diskuterades av forskargruppen och inordnades i två övergripande kategorier: en kategori 
där innehållet inordnades med avseende på tiden och en annan där innehållet kategoriserades utan 
tidslig aspekt. Analysarbetet har präglats av ett samspel mellan helheten och alla delarna på så vis att 
vi regelbundet träffades för att diskutera, bearbeta och analysera både de data som dittills samlats in 
och de texter som kontinuerligt skrevs.  

Kategoriseringen av materialet kan verka problematisk i och med att tid och innehåll flätades sam-
man i empirin. Tiden verkar ha haft betydelse för innehållet, det vill säga hur deltagarna talade om 
och använde värderingsverktyget. Samtidigt möjliggjorde den analytiska särskiljningen av innehållet 
i de två övergripande kategorierna, att vi kunde rikta ett speciellt fokus mot olika faser i implemen-
teringsprocessen.  

Det ovan beskrivna analysarbetet resulterade i en rapport utgiven av SPSM – Värderingsverktyg för 
ökad tillgänglighet i förskola och skola – möjligheter och fallgropar i praktiken - men ligger också till 
grund för den här artikeln. För den här artikeln genomfördes ytterligare ett steg i analysarbetet med 
fokus på den ena av de två övergripande kategorierna där innehållet inordnats med avseende på 
tiden. Vi inordnade innehållet under nya temarubriker: Den lokala implementeringsprocessen på 
beslutandenivå, Den lokala implementeringsprocessen på genomförandenivå och Hur skeenden 
påverkade varandra.  

Forskningsetik 
Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer rörande information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande har följts. Vi har informerat studiens deltagare om forskningens syfte, att det var 
frivilligt att delta och möjligt att när som helst avbryta sitt deltagande. Vidare har deltagarna 
muntligt och skriftligt gett sitt samtycke till att medverka. Kommunen, förskolan och grundskolan 
samt samtliga deltagare är anonymiserade. En återkoppling på resultatet gavs både muntligt och 
skriftligt till deltagarna i anslutning till att studien avslutats.  

RESULTAT 
Resultatet presenteras under temarubrikerna (1) Den lokala implementeringsprocessen på 
beslutandenivå, (2) Den lokala implementeringsprocessen på genomförandenivå och (3) Hur 
skeenden påverkade varandra. Temarubrik (1) har en underrubrik Implementering. Den saknas i 
temarubrik (2) eftersom resultaten visar att arbetslagen inte verkar ha kommit in i en 
implementeringsfas. 

Den lokala implementeringsprocessen på beslutandenivå 

Initiering 
Beslutet om att implementera värderingsverktyget föregicks av styrgruppens diskussioner om 
begrepp och om konceptet tillgänglig lärmiljö. De hade redan tidigare fört sådana diskussioner 
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beträffande inkludering men i och med intresset för värderingsverktyget aktualiserades behovet av 
en gemensam förståelseplattform eftersom det rådde osäkerhet om vad begreppet tillgänglighet 
egentligen innefattade. 

När vi hamnade i det här tillgänglighetsspåret med SPSM så är det klart att det har krånglat till det lite grann 
för att tillgänglighet är så brett. För när vi jobbade med inkludering så hade vi jättebra diskussioner och 
definitioner av olika begrepp kopplat till inkludering (Skolchef, intervju). 

Initieringen av implementeringen föregicks också av att styrgruppen haft möjlighet att under en 
längre tid sätta sig in i värderingsverktyget och att de utvecklat en gemensam förståelse av materialet. 
De föreställde sig arbetet med verktyget som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare sågs 
det som ett tanke- och förhållningssätt, en del av förskolans och skolans befintliga verksamhet och 
inte som något extraarbete. Samordnaren menade exempelvis att  

det är inget eget som lever sitt eget liv, och det är det jag vill att fler ska snabbare se att det här är det vi redan 
gör. Det här är grunden, ett sätt att förhålla sig, ett sätt att tänka kring sitt uppdrag som lärare 
(Samordnaren, intervju).   

Från styrgruppens sida synliggörs inledningsvis en föreställning om en okomplicerad process och 
om ett verktyg som är tänkt att fungera på ett tämligen enkelt sätt.  

Jag tror att materialet, som jag hört andra [i andra kommuner] berätta, så är det självinstruerande. Men det 
är klart att du måste titta på vad det är frågan om. För mig var det enkelt; vi tar det här och så kör vi det här 
på något vis (Samordnaren, intervju). 

Styrgruppens tilltro till värderingsverktyget ledde till beslutet att det skulle implementeras i 
kommunens samtliga förskolor och skolor. Beslutet fattades på kommunal förvaltningsnivå men 
ansvaret för hur beslutet skulle verkställas i de enskilda förskolorna och skolorna uppdrogs åt 
förskolecheferna och rektorerna. ”Strategin var att inte tvinga på uppifrån” (Skolchef, intervju). 
Förskolechefer och rektorer som ”brann lite mer för frågan” (Skolchef, intervju) skulle fångas upp. 
Styrgruppen tänkte sig att de mest intresserade och engagerade skulle läsa in sig på materialet, starta 
med kartläggningar och därefter sprida intresset till kollegor. Arbetet kom dock inte igång så som 
styrgruppen hade förväntat sig. Dels hade förskolor och skolor möjligheten att själva styra start-
punkten för arbetet med verktyget vilket ledde till att arbetet inte kom igång. Dels visade det sig svårt 
att sprida intresse och engagemanget för idéerna om tillgänglighet från en nivå till en annan. 

På något sätt blir man mer involverad när man är med i [styr]gruppen. Det är bara så. Det är svårt att få ut 
det till kollegorna det som jag upplever här och får vara med om. Då kan jag tycka att det varit trögt ute på 
mina förskolor. Man måste hänga på hela, hela tiden. Man skulle ju önska att det gick snabbare (Deltagare 
styrgruppen, intervju). 

Implementering 
Implementeringen startade i och med att samordnaren, som hade ett särskilt ansvar för att 
introducera verktyget, genomförde informationsmöten på respektive arbetsplatser. Introduktionen 
för de två arbetslagen som ingick i studien skilde sig dock från hur andra arbetslag informerats 
genom att de fick sin introduktion på ett informationsmöte i kommunens centralort.  

Förutom informationsansvaret hade styrgruppen även en administrativ funktion genom att de 
samlade in och sammanställde samtliga handlingsplaner som arbetslagen hade skapat efter att 
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kartläggningarna var genomförda. Planerna visade vad verksamheterna prioriterade och vilka 
åtgärder som arbetslagen ansåg behövde vidtas. Enligt styrgruppen visade sammanställningen på två 
problem. Dels ansåg de att den fysiska miljön fått ett för stort utrymme och att handlingsplanerna 
därmed kom att likna skyddsrondsprotokoll. Dels hade inte verktyget använts på ett sätt som 
styrgruppen hade tänkt sig.  

Använder du inte handledningen när du gör kartläggningen då ser protokollet ut som en skyddsrond. Då 
har du inte tittat på vad menas med det här: auditiv miljö. Det är inte bara ljudplattor i taket, ja eller nej. 
Det är ju mycket mer. Så det beror på, tror jag, hur man använder verktyget eller inte använder det 
(Samordnaren, intervju). 

Vidare upptäcktes att arbetet med verktyget inte hade varit så enkelt för pedagogerna som 
styrgruppen hade tänkt sig. Pedagogerna borde ha sett arbetet som en del av den redan pågående 
verksamheten och inte som ett isolerat extraarbete: 

Själva värderingsverktyget, att du ska göra din kartläggning, du ska göra en handlingsplan, att det är det 
som känns extra, inte tänket. För tänket tillgänglighet det är ju en sak, att du ska göra dom här grejerna på 
datorn. Att det kanske är det som känns extra (Samordnaren, intervju).  

Implementeringsprocessen, så som den synliggörs på beslutandenivån, visar att styrgruppen 
förväntade sig en förhållandevis okomplicerad och linjär process. Deras förhållandevis långa 
förberedelsetid – både för att sätta sig in i konceptet tillgänglighet och för att förstå värderings-
verktyget – kan ha haft betydelse för att de betraktade arbetet med verktyget som ett förhållningssätt 
och som en del av förskolans och skolan verksamhet. Trots att beslut om att implementera verktyget 
fattades på en överordnad beslutandenivå framställdes strävan efter att projektet skulle styras 
underifrån som inledningsvis tämligen oproblematisk. Samtidigt ansåg sig styrgruppen behöva styra 
och kontrollera processen i och med att arbetet med verktyget skulle vara en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

För styrgruppen framstod det som överraskande att inte alla kommit igång med arbetet inom den 
tidsram som var tänkt. Likaså att handlingsplanerna till övervägande del synliggjorde en önskan om 
åtgärder av den fysiska miljön. Innan redogörelsen för hur styrgruppen hanterade upptäckterna 
redovisas implementeringsprocessen på genomförandenivån.   

Den lokala implementeringsprocessen på genomförandenivå 

Initiering 
För de två arbetslag, som ingick i studien, initierades arbetet med värderingsverktyget i och med det 
informationsmöte som samordnaren anordnade för dem i kommunhuset. Arbetslagen hade då ännu 
inte diskuterat begreppet tillgänglighet. Inte heller hade de haft möjlighet att sätta sig in i verktyget 
eller diskutera meningen med det. ”Det gick väldigt fort. Det kändes som att det var nån’ting någon 
annan som hade bestämt att det här ska ni göra!” (Arbetslag, grundskola, fokusgruppsamtal). Trots 
informationsmötet gav pedagogerna uttryck för både osäkerhet inför verktyget – ”Vad betyder det? 
Vad är det?” (Arbetslag förskola, fokusgruppsamtal) – och tvivel angående meningen med arbetet – 
”Det här är en jättestor risk att det här blir en pappersprodukt som värmer hyllan” (Arbetslag, 
grundskolan, fokusgruppsamtal). Arbetet framstod som något som lades på dem, ett extraarbete, 
men det uttrycktes också positiv förväntan. ”Jag förväntar mig att vi ska sitta ner i lugn och ro och 
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för en gångs skull prata till djupet om saker och få klart om olika saker som finns under rubrikerna 
här” (Arbetslag, grundskolan, fokusgruppsamtal). 

Kort tid efter informationsmötet inledde arbetslagen arbetet med att kartlägga sina respektive verk-
samheter med avseende på tillgänglighet. Båda arbetslagen började med att kartlägga den fysiska 
miljön eftersom den framstod som relativt enkel att ta sig an. ”Den [fysiska miljön] är bäst därför 
det är så konkret. Det handlar om rummet, om utemiljön. Det ser inte så svårt ut.” (Arbetslag i 
grundskolan, fokusgruppsamtal). Vidare förväntades kartläggningen av den fysiska miljön leda till 
förändringar. ”Om vi tar avsnitt fyra [den fysiska miljön] som är enklast, så kanske kommunen 
skjuter till för att åtgärda vissa saker – för att göra det väldigt enkelt” (Arbetslag i grundskolan, 
fokusgruppsamtal). 

Kartläggningen innebar att samtliga indikatorer för de fyra områdena – fysisk miljö, social miljö, 
pedagogisk miljö och förutsättningar för lärande – diskuterades kollegialt och värderades. Vid flera 
av indikatorerna uppstod livliga diskussioner och ofta skrevs också kommentarer. Indikatorerna 
bestod av begrepp som ibland uppfattades som mångtydiga: ”Jag tyckte det var svårt, ordet 
delaktighet. Vad innebär det då? Vi har väl ingen som inte kan vara med på det vi gör?” (Arbetslag 
förskolan, observation kartläggning,). Det uppstod även svårigheter med att förstå meningen med 
indikatorerna, som exempelvis mångfald, i relation till den egna verksamheten: ”Mångfalds-
perspektiv, vad menar dom där? För vi har ju nästan inga barn med annan bakgrund.” (Arbetslag 
grundskolan, observation kartläggning). Andra gånger fokuserade deltagarna på att bekräfta den 
rådande verksamheten istället för att kritiskt granska densamma utifrån indikatorn: ”Jag tycker vi är 
ganska duktiga på att trolla!…utifrån barnen. Hela tiden utifrån deras fokus! Och där är vi ett 
arbetslag!” (Arbetslag grundskolan, observation kartläggning). Arbetslagens diskussioner synliggör 
en strävan efter att förstå materialet och göra det meningsfullt i relation till egna erfarenheter och 
den verksamhet de befinner sig i. Diskussionerna sågs som värdefulla: ”Jag kan tycka att det är bra 
att få sitta med sådana här frågor. Det är ju inte ofta man får sitta alla i hela huset [förskolan] och 
fundera på sådant här.” (Arbetslag förskolan, observation vid möte mellan pedagogerna och 
samordnaren). Å andra sidan framträder en ytlighet i samtalen då diskussionerna rörde själva 
värderingen i förhållande till den mätskala som fanns för varje indikator. Som tidigare nämnts 
omfattade mätskalan fem nivåer som definierade olika grader av tillgänglighet: högstanivå, 
nästhögstanivå, mellannivå, nästlägsta nivå och lägstanivå. Det innebar att pedagogerna skulle enas 
om var på mätskalan de skulle placera verksamheten vilket bidrog till att mätskalan kom att stå i 
fokus för samtalet istället för innehållet i indikatorn 

Under den studerade tidsperioden av arbetslagens arbete med verktyget följde pedagogerna materi-
alets givna anvisningar utifrån en specifik arbetsordning. Dock präglades arbetet av osäkerhet om 
vad pedagogerna förväntades göra. Särskilt tydligt blev det när handlingsplanen skulle skapas utifrån 
en mall i materialet: ”Vad ska vi göra? Vi måste väl hålla oss till de här rubrikerna liksom. Skulle vi 
inte välja ut tre? Och vad vi ska göra med dom punkterna sen vet vi ju inte!” (Arbetslag grundskola, 
observation handlingsplan).  

Styrgruppens intention att verktyget skulle ingå som en del i det systematiska kvalitetsarbetet 
innebar att arbetet med kartläggningar och handlingsplaner skulle ske återkommande och 
kontinuerligt. Detta väckte motstånd hos pedagogerna: 
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Det är ju inga nyheter att det är saker som behövs – det är ju nåt som har påpekats. Men det händer ju 
liksom ingenting! Så kommer det ännu en kartläggning! Ska vi tala om en gång till vad som behövs! 
(Arbetslag grundskolan, observation av möte mellan arbetslaget och samordnaren). 

En så gott som obefintlig förberedelsetid för arbetslagen att sätta sig in i verktyget och konceptet 
tillgänglighet kan ha bidragit till det motstånd som kom till uttryck mot själva arbetet och att det 
uppfattades som ett extraarbete pålagt på dem ovanifrån. Under den studerade perioden verkar inte 
heller arbetet med verktyget ha varit betydelsefullt för det vardagliga arbetet på vare sig förskolan 
eller grundskolan. Pedagogerna diskuterade inte verktyget i någon större utsträckning efter att kart-
läggningarna var genomförda och handlingsplanerna skapade. ”Nu känns det [värderingsverktyget] 
långt ifrån, långt borta. Men vi har gjort det [kartläggning och handlingsplan], vi har pratat om det, 
men det känns inte närvarande, inte med.” (Arbetslag, förskolan, fokusgruppsamtal). Trots att 
pedagogerna såg de förda samtalen som värdefulla, framstår de som isolerade företeelser, avskilda 
från den pågående verksamheten. Ur ett implementeringsperspektiv kan det förstås som att 
arbetslagen under hela den studerade perioden befunnit sig i en initieringsfas.  

Sammantaget framstår implementeringsprocessen som icke-linjär och komplex. Styrgruppens 
förståelse av värderingsverktyget och dess meningsfullhet var inte möjlig att överföra till arbetslagen. 
Styrgruppen uttryckte inte heller några sådana ambitioner utan de verkar ha sett verktyget som 
självinstruerande. För arbetslagens förståelse av verktyget, samt hur de hanterat detta, framträder 
tid till förberedelser och genomförande av arbetet, det sammanhang de befann sig i samt tidigare 
erfarenheter som väsentliga. Trots att aktörerna på de skilda nivåerna tycks ha befunnit sig i olika 
faser under implementeringsprocessen, kan skeenden på de olika nivåerna ses som att de hänger 
samman. Detta beskriver vi i kommande avsnitt.  

Hur skeenden påverkade varandra 
Implementeringsprocessen präglades av en hierarkisk idé om styrning där styrgruppen förväntade 
sig dels att påverka den lokala skolledningen till att leda och driva pedagogernas arbete på genom-
förandenivån, dels att aktörerna på de olika nivåerna skulle agera tämligen oberoende av varandra. 
Samtidigt visar den synliggjorda otakten i implementeringsprocessen, där styrgruppen tycks ha 
befunnit sig i implementeringsfasen och arbetslagen i initieringsfasen, att skeenden på de olika 
nivåerna påverkade varandra. Så som vi tidigare beskrivit brottades aktörerna på genomförandenivå 
med verktygets mening och hur det skulle användas, vilket skapade motstånd mot arbetet. Därmed 
skapades hinder för implementeringen. Styrgruppen däremot hade en stor tilltro till verktyget och 
dess potential att påverka och förändra förskolans och skolans verksamhet. För styrgruppen blev det 
viktigt att vidta förändringar för att implementeringsprocessen skulle fortgå och inte stanna av. 
Cirka ett och halvt år efter implementeringens start förde samordnaren och arbetslagen samtal om 
vad som hade kunnat göras annorlunda under initieringen och hur verktyget skulle kunna anpassas 
till den lokala verksamheten i förskolan och grundskolan. 

I samtalen med samordnaren framhöll arbetslagen vikten av förberedelsetid och att inte bara kastas 
in i något som de inte förstod meningen med. ”Man fick liksom ingenting innan [informations-
mötet]. Nu ska vi hit och jobba med tillgänglighet. Ja, men vad är det?” (Arbetslag förskolan, 
observation av möte mellan arbetslaget och samordnaren).  

Även styrgruppen förde samtal om introduktionen där de gav uttryck för självkritik. 
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Då tänker jag att man kanske skulle ha stannat kvar i sin pilotförskola och pilotskola en lite längre tid för 
att kunna utvärdera i ett mindre sammanhang. Nu startade vi upp dom, sedan var vi ganska snabba att 
plocka in resten av listan [av förskolor/skolor i kommunen], innan vi ens verkligen i det lilla sammanhanget 
fick reda på att så här jobbade vi förut och nu provar vi med att jobba med tillgänglighetsvärderings-
verktyget, vad ser vi för skillnad på våra resultat. Vi kanske skulle ha inväntat det (Deltagare i styrgruppen, 
intervju). 

Förutom att den lokala skolledningen och pedagogerna efterlyste en gemensam samtalsarena på 
genomförandenivån, efterfrågades dialoger mellan de olika nivåerna. Pedagogerna önskade att de 
fått mer stöd i arbetet än vad de fått både från samordnaren och från den lokala skolledningen: ”Vi 
har varit ensamma i hela processen” (Arbetslag förskolan, fokusgruppsamtal). 

Styrgruppen framhöll betydelsen av att anpassa kartläggningarna till behoven som finns just där och 
då i den lokala verksamheten.  

Det ska ju vara någonting som känns meningsfullt, som att man hittar saker som man känner att det 
här behöver man utveckla eller det har vi behov att förändra så att det blir mer tillgängligt för barnen 
som är här” (Samordnaren, observation av möte mellan förskolans arbetslag och samordnaren).  

En annan föreslagen anpassning var att ”den fysiska miljön” skulle tas bort från kartläggningen. En 
sådan förändring antogs motverka att handlingsplaner utformades som skyddsrondsprotokoll vilka 
inte ledde till förändringar, enligt styrgruppen. För att motivera pedagogerna till att genomföra 
kartläggningar kontinuerligt sågs det som väsentligt att handlingsplanerna verkligen ledde till 
förändringar i förskolans och skolans verksamheter. Som ett led i det arbetet sågs, förutom förskole-
chefer och rektorer, även förstelärarna som betydelsefulla för att driva på och följa upp 
implementeringen på förskolorna och skolorna.  

DISKUSSION 
Artikeln har fokuserat på vad som skett och hur man talat om ett pedagogiskt verktyg för värdering 
av tillgänglighet i utbildning på två olika nivåer i en kommun: på (1) beslutandenivå i en kommuns 
barn- och utbildningsförvaltning samt på (2) genomförandenivå i arbetslagen i en förskola och en 
grundskola. Intresset har också riktat sig mot att belysa hur skeenden på nivåerna påverkat varandra.  

Ett implementeringsperspektiv har använts för att beskriva och analysera den förändringsprocess 
som iscensattes genom beslutet att samtliga förskolor och skolor i kommunen skulle använda ett 
pedagogiskt verktyg för värdering av tillgänglighet i sin verksamhet. Iscensättningen behöver ställas 
i relation till vad kommunen avsåg med att implementera värderingsverktyget. Sett till de händelser 
som föregick implementeringen kan vi se att kommunens förhoppning om tillgängliga och därmed 
inkluderande lärmiljöer står i förgrunden. Frågan som behöver ställas är om implementering av ett 
värderingsverktyg, konstruerat av forskare på nationell nivå för att användas av pedagoger i förskola 
och skola, kan bidra till just det. 

Vi har sett att tilltron till verktyget var stor på en överordnad beslutandenivå men att den tilltron 
saknades på genomförandenivån. Styrgruppen hade haft lång förberedelsetid och även stöd av en 
processtödjare. De hade kontinuerligt och under hela studiens gång fört samtal om verktyget och 
den process de hade satt igång. Att även arbetslagen efterlyste stöd under processens gång är därför 
inte överraskande. Likaså framstår den lokala skolledningens önskan om en gemensam samtalsarena 
som begriplig och meningsfull. Förmodligen hade processen sett annorlunda ut om arbetslagen, 
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tillsammans med sin förskolechef/rektor, haft möjlighet till ett gemensamt meningsskapande både 
vad beträffar begreppet tillgänglighet och beträffande värderingsverktyget innan själva kartlägg-
ningsproceduren startade. En noggrann och genomtänkt initieringsfas framstår därmed som 
väsentlig (jfr Ekholm 1990).  

Förutom en förhoppning om att värderingsverktyget skulle kunna bidra till att tillgängliga lärmiljöer 
skapades hade styrgruppen intentionen att värderingsverktyget skulle vara en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det betyder återkommande kartläggningar över tid. I linje med vad tidigare 
forskning av exempelvis Ekholm (1990) visat om vad som krävs för att få till stånd hållbara 
förändringar verkar förslaget relevant. Styrgruppens föreslagna förändring om att ta bort den fysiska 
miljön ur kommande kartläggningar är en anpassning av materialet. I överensstämmelse med de 
framgångsfaktorer för implementering, som listats av Durlak och DuPre (2008), skulle det kunna 
vara ett sätt för kommunen att få arbetslagen att regelbundet genomföra kartläggningar utan alltför 
mycket motstånd. Dock behöver anpassningen ställas i relation till att en förändring av ett koncept 
kan riskera att dess centrala delar tappas bort. Till grund för värderingsverktyget ligger en studie 
som huvudsakligen fokuserade på den fysiska miljöns påverkan på barns och elevers koncentrations-
förmåga (Tufvesson, 2007). I studien framhölls vikten av att kartlägga och analysera den fysiska 
miljön i syfte att åstadkomma tillgängliga lärmiljöer. Värderingsverktyget är alltså framtaget med 
utgångspunkt i just den studiens resultat men i verktyget har även pedagogisk miljö, social miljö 
samt förutsättningar för lärande lagts till. Att den föreslagna anpassningen handlar om att ta bort 
den fysiska miljön kan tyckas som en paradox men behöver relateras till hur värderingsverktyget är 
utformat. Ur ett tillgänglighetsperspektiv går det inte att bortse från den fysiska miljön och ur den 
synvinkeln kan kartläggning och handlingsplaner, som i första hand fokuserar den fysiska miljön, 
förstås som ett tecken på en framgångsrik implementering. Å andra sidan kom de aktuella 
handlingsplanerna att likna ett skyddsrondsprotokoll. Frågan som behöver ställas är om verktygets 
utformning bidrar till att resultatet liknar skyddsrondsprotokoll eller om andra faktorer bidrar till 
det?  

Vilka förändringar behöver göras så att verktyget kan främja förändringar i verksamheten och till 
tillgänglighet för alla barn och elever? Vi har sett att flera av de diskussioner som fördes kring 
indikatorerna bidrog till fördjupade samtal i arbetslagen. Men diskussionerna handlade också om 
att bekräfta en rådande verksamhet och inte om ett kritiskt granskande av densamma. Arbetslagen 
efterlyste stöd i arbetet och styrgruppen diskuterade möjligheter av att ta in samtalsledare i arbetet 
med kartläggningarna. I linje med tidigare forskning om samtal och samtalsledare (se t.ex. von 
Ahlefeld Nisser, 2017), menar vi att här finns en potential till att fördjupa samtalen. Professionella 
samtalsledare som förmår utmana och ställa kritiskt granskande frågor i syfte att pedagoger 
synliggör vad de själva skulle kunna åstadkomma för att förändra verksamheten. Sett till implemen-
teringsprocessers komplexitet och transformeringsproblematik visar den här studien att samtal och 
ett gemensamt meningsskapande är betydelsefullt och nödvändigt inte enbart på respektive nivå, 
utan även mellan de olika nivåerna (jfr Rönnerman och Olin, 2013). En slutsats är därför att ett 
hållbart förändringsarbete av och i pedagogisk verksamhet kräver tid till förberedelse och 
genomförande (jfr Ekholm, 1990; Olsson, 2016), anpassning av konceptet (jfr Durlak och DuPre, 
2008) och tid till återkommande samtal som leds av professionella samtalsledare (jfr Riis Jensen, 
2017; Sundqvist, 2012; von Ahlefeld Nisser, 2017). Vad gäller själva implementeringsperspektivet, 
som utgör studiens teoretiska fond, visar studien även att själva initieringsfasen är av helt avgörande 
betydelse för framgångsrik implementering. 
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