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Forskning och 
pedagogisk praktik

Gun-Marie Frånberg

Allt sedan 1977 ska all svensk högskoleutbildning vila på vetenskaplig grund. Hög-
skolereformen 1993 framskriver vidare att högskolans utbildning och forskning 
idag skall vila på vetenskaplig/konstnärlig grund och beprövad erfarenhet (Josefson, 
2005). Frågan är vad som ligger i dessa begrepp. De fl esta tycks vara överens om 
att det handlar om att utgå från och införliva aktuella forskningsresultat i under-
visningen. Det som undervisas om bör återspegla de senaste rönen och därigenom 
vara vetenskapligt aktuellt. Det kan vidare innebära att det till grundutbildningen 
knyts ett lämpligt forskningsområde, som både utvecklar grundutbildningen och 
berikar forskningsfältet. En annan aspekt, som numera också känns självklar, är att 
det erbjuds undervisning i vetenskaplig metodik (Björklund, 1989). Dessa olika 
inslag kan sammantaget förstås som att utbildningen vilar på vetenskaplig grund. 
Det handlar alltså om att på olika sätt forskningsanknyta utbildningen. 

Men hur forskningsanknytning av utbildning ska utformas tycks det råda delade 
meningar om. Både utbildningspolitiskt och inom akademin är dock betydelsen 
av en forskningsanknuten utbildning odiskutabel, eftersom det på olika sätt säkrar 
kvaliteten på utbildningen. Förutom uppgiften att förmedla forskningsgrundad 
kunskap ska undervisningen ge studenterna grunderna för ett kritiskt tänkande och 
utveckla problemlösningsförmåga, något som utmärker ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt. Ett sådant förhållningssätt nöjer sig inte med att se på verkligheten som 
den förefaller vara, utan försöker också problematisera den. Beroende på disciplin 
kommer dock utgångspunkten, forskningsfrågor och genomföranden att se olika 
ut. Även kunskapsanspråken kan variera högst väsentligt. 

Lärarutbildning
Lärarutbildningen är specifi k i så måtto att den är en akademisk yrkesutbildning som 
rymmer många ämnen och moment och som därigenom har ställts inför svårigheter 
med forskningsanknytningen. Lärarutbildningsreformen 2001 innebar stora föränd-
ringar inte bara för grundutbildningen utan också för forskarutbildningen, eftersom 
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den öppnade för olika möjligheter att forskningsanknyta. Flera nya examensämnen 
inom fältet har därigenom vuxit fram och forskarskolor med olika inriktningar har 
inrättats (Lindgren, 2006). 

Även skolors och kommuners behov av forskarutbildade lärare, för att kunna 
bedriva utvecklingsarbete, har uppmärksammats och olika lösningar för att svara mot 
behovet har skapats. Kommuner har i vissa fall valt att fi nansiera forskarutbildning 
för sina lärare i syfte att koppla forskning om pedagogiskt arbete och pedagogisk 
praktik närmare varandra. 

Genom att föra in begreppet praxisnära forskning till diskussionerna om utbild-
ningsforskning, har området öppnats för alternativa forskningstraditioner (Carlgren, 
2005). Begreppet bereder enligt Carlgren, i större utsträckning plats för mångve-
tenskaplig forskning med fokus på olika fenomen av betydelse för den pedagogiska 
yrkesverksamheten, jämfört med praktiknära forskning som tidigare använts. Genom 
att tala om praxisnära inkluderas inte bara fl era forskningstraditioner utan begreppet 
ger också kopplingar till mänsklig refl ekterad verksamhet, generellt sett. Det tycks 
också i större utsträckning inrikta sig mot kunskapsutveckling snarare än verksam-
hetsutveckling. Uppfattar vi då forskningen annorlunda om den karakteriseras som 
praxisnära? Och i så fall i vilka avseenden? Begreppet kan inte med enkelhet placeras 
in i något specifi kt fack och beroende på vem som betraktar det kommer uppfatt-
ningarna att variera. Syftar den praxisnära forskningen till att förbättra praktiken 
eller till att förstå den bättre? Strävar forskningen till att öka vetandet rent generellt 
eller till att göra specifi k nytta? Syftar forskningen till kunskapsutveckling eller till 
verksamhetsutveckling? 

Vi kan konstatera att forskning i relation till skola och lärarutbildning utgör ett 
splittrat område (Lindberg, 2004). Forskningen är diversifi erad och varierar starkt 
både vad gäller inriktningar och kunskapsanspråk. Är då denna bild problematisk? 
Eller kan mångfalden uppfattas vara positiv? Forskningsfältet har expanderat starkt 
under de senaste decennierna och detta faktum kan delvis förklara diversifi eringen, 
men också den tilltagande specialiseringen. Enligt min uppfattning måste fältet per 
defi nition vara heterogent eftersom de möjliga fi losofi ska, teoretiska och metodolo-
giska utgångspunkterna med nödvändighet måste vara mångfacetterade. Om inte, 
riskerar forskningen om den komplexa verklighet som skola och utbildning utgör att 
bli alltför begränsad, rent av inskränkt. Det ansvar forskaren har att ställa nyanserade 
och fördjupade forskningsfrågor som bidrar till kunskapsutvecklingen samt att vara 
transparent när det gäller redovisningen av teoretiska utgångspunkter, metodologiska 
överväganden och använda analysverktyg ställs naturligtivis på sin spets. 

Forskningsområdet utbildningsvetenskap har under de senaste åren vuxit fram som 
ett möjligt samlingsnamn för den forskning som inriktas mot lärar- och skolforskning 
samt läraryrkets kunskapsbas (Högskoleverket, 2006). Denna variant har dock inte 
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varit ett självklart val för alla lärarutbildningar. I och med inrättandet av den nya 
fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet år 2000, har också ett 
nytt forskningsämne, Pedagogiskt arbete, inrättats. Ett av skälen till denna förnyelse 
kan förklaras med behovet av att stärka den vetenskapliga grunden och därigenom 
också forskningsanknytningen inom lärarutbildningen. 

Forskning och forskarutbildning i Pedagogiskt arbete tar sin utgångspunkt i den 
pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Även ramfaktorer som påverkar 
den pedagogiska praktiken behandlas, både genom att de omständigheter som be-
gränsar och de som ger förutsättningar för förskolans och skolans kvalitetsutveckling 
studeras (Umeå universitet, Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, 
2000). 

Forskarutbildningskurs i Pedagogiskt arbete
Inom ramen för forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete vid Lärarutbildningen vid 
Umeå universitet genomförs en kurs med rubriken Forskning och pedagogisk praktik 
sedan år 2006. Kursens mål är enligt kursplanen 

• att problematisera och ge perspektiv på relationen mellan forskning och 
praktik inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. 

Litteraturen som fi nns angiven i kursplanen är omfattande och speglar olika per-
spektiv av Pedagogiskt arbete. 

Under kursens gång har olika redovisningsformer använts. Traditionella seminarier 
och recensionsskrivande har avlösts av rollspel, paneldebatt och diskussioner om 
Pedagogiskt arbete i relation till nyttoaspekter, teoretiska utgångspunkter, inom-
vetenskaplig relevans och det eventuella behovet av evidensbaserad praktik. Olika 
skrivuppgifter med varierande syften har genomförts. Det övergripande syftet med 
skrivuppgifterna har varit att skapa tillfällen att refl ektera över och utveckla tänkan-
det om kurslitteraturens innehåll i relation till Pedagogiskt arbete och till det egna 
avhandlingsarbetet. 

 I föreliggande rapport presenteras texter som deltagarna i kursen redovisat. Just 
denna uppgift innebar att olika perspektiv som berörts under kursens gång skulle 
behandlas i relation till det egna avhandlingsarbetet och forskningsämnet Pedago-
giskt arbete. Artiklarna speglar en bredd vad gäller innehåll och därigenom fokus i 
avhandlingsämnena. De visar också på olika teoretiska utgångspunkter och perspek-
tiv, samt presenterar olika exempel på metoder och genomföranden. Sammantaget 
representerar de nio doktoranderna sex olika institutioner vid Umeå universitet. 

Två doktorander har sin hemvist vid Institutionen för estetiska ämnen. Esko 
Mäkeläs forskning handlar om estetiska lärprocesser i slöjd. Han vill närmare studera 
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vad som kännetecknar dem, vilken betydelse de har samt vad som gynnar respektive 
missgynnar utvecklingen av dem. Sammanfattningsvis studerar han begrepp och 
defi nitioner av praktisk-estetisk verksamhet och realationer mellan lärande och sådan 
verksamhet. I artikeln Kunskapens form – på spaning efter en gestalt som presenteras 
i denna rapport diskuterar Mäkelä olika kunskapsformer och argumenterar för en 
helhetssyn när det gäller kunskapsbegreppet. Utgångspunkten är tre begrepp som 
behandlar kunskap ur ett fi losofi skt perspektiv och som han ställer i relation till temat 
forskning och pedagogisk praktik samt hans forskningsintresse, estetiska lärproces-
ser. Manfred Scheid kommer också från Institutionen för estetiska ämnen. Hans 
forskningsintresse ligger i musik som medium och musikens modalitet. Syftet med 
avhandlingen är att undersöka hur musik i skolmiljö används och hur den upplevs 
av ungdomar med fokus på deras identitetsskapande. Scheid utgår från kultursocio-
logiska teorier, ungdomskulturforskning, medieanalys, diskursanalys, genusforskning, 
musikpedagogik och lärande. I artikeln Multimedialt lärande – ett postmodernt lä-
rande? diskuterar han inledningsvis vad som ligger i begreppet multimedialt lärande; 
d.v.s. ett lärande som tar sin utgångspunkt i den medieteknologiska utvecklingen 
och samhällets ekonomiska och sociala föränderlighet. Han presenterar också olika 
synpunkter på utbildningsvetenskaplig forskning, ungdomskulturforskning och vad 
ett multimedialt förhållningssätt kan innebära för lärarutbildningen.

Carina Granberg, Institutionen för interaktiva medier och lärande, IML, intres-
serar sig för implementerinsprocesser av informationsteknologi som pedagogiska 
verktyg. I sina forskningsstudier tar hon utgångspunkt i införandet av digital IUP, 
Individuella utvecklingsplaner, inom lärarutbildningen. Artikeln Förändring, Frus-
tration och Forskning – IUP på lärarutbildningen; en studie av ett förändringsarbete 
inleds med en presentation av den implementeringsprocess hon valt att studera. 
Hon menar att förändringar inte bara orsakar frustration hos dem som är föremål 
för förändringen utan också hos dem som är förändringsagenter. Hon refl ekterar 
också över vilka faktorer som påverkar införandet av ny teknik eller nya idéer inom 
en organisation, genom att relatera sitt studieobjekt till olika teorier och till sina 
egna upplevelser. 

Lena Lidströms, Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik 
och vägledning, BUSV, forskningsintresse riktar sig mot att belysa innebörder av 
mötet med offentliga institutioner, utifrån arbetslösa unga vuxnas perspektiv. Avhand-
lingens övergripande syfte är att analysera arbetslösa unga vuxnas karriärutveckling. 
Med karriärutveckling menar hon livsloppet i arbete och utbildning. I artikeln Ve-
tenskapliga ändpunkter och gränsland – Metodologiska spörsmål i relation till en studie 
om studie- och yrkesvägledning, beskriver hon bland annat olika aspekter av praxisnära 
forskning och evidensbaserad praktik men också avsikterna med forskningsämnet 
Pedagogiskt arbete och den egna studien. Hon ger en bild av arbetslösa unga vuxnas 
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erfarenheter av möten med utbildningsinstitutioner i övergångar till utbildning och 
arbete, emanerat från delresultat i det pågående avhandlingsarbetet. 

Thomas Nygren, Institutionen för historiska studier, tar sin utgångspunkt i det 
historiedidaktiska området. Hans forskningsområde fokuserar olika lärarstrategier 
för historieundervisningen. Han utgår i enlighet med Shulmans teorier från lärar-
nas egna erfarenheter för att kunna beskriva olika undervisningsstrategier. Genom 
djupintervjuer kring ämnesdidaktiska värderingar och val som lärare gjort och anser 
sig göra vill han synliggöra dessa strategier. I artikeln Se och lär av proffsen!– teori 
och metod för forskning i historieundervisningens praktik, hävdar han att klyftan mel-
lan skolforskningen och praktiken måste överbryggas. Han menar vidare att det är 
genom den praktiknära forskningen med fokus på historielärarens erfarenheter som 
vetenskapen och skolan kan mötas.

Tre doktorander är knutna till Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga 
ämnen. Två av dem, Maria Rönnlund och Anna Olausson har en del av sin tjänst knuten 
till det av Umeå kommun och Lärarfakulteten etablerade Lär- och forskningscentrum. 
Rönnlund ingår också i ledningsgruppen för jämställdhet. Olausson deltar med samma 
uppgifter i ledningsgruppen med inriktning mot mångfald och integration. 

Anna Olausson, tar i sin forskning utgångspunkt i det pedagogiska arbetet inom 
förskolan. Hennes avhandling syftar till att beskriva, analysera och försöka förstå de 
processer i förskolans praktik som bidrar till konstruktionen av kulturell mångfald. 
Hon utgår från sociokulturella teorier och vill förstå den bild som framträder utifrån 
ett intersektionalistiskt perspektiv. I artikeln Mellan tillsyn och undervisning – förskolans 
roll i det pedagogiska uppdraget beskriver hon inledningsvis bakgrunden och syftet med 
sina forskningsstudier. Hon tar också upp skillnaderna i fråga om mål, kunskapssyn, 
funktion och lärandemiljö mellan skola och förskola. Under rubriken Evidensbaserad 
praktik funderar hon kring innebörden av en sådan; huruvida och i så fall på vilket 
sätt evidens skulle kunna bidra till att utveckla förskolepraktiken.

Maria Rönnlund, intresserar sig för elevers demokratiska förhållningssätt ur ett 
demokrati-, genus- och klassperspektiv. I artikeln ”Det handlar om att kunna lämna 
ifrån sig ansvar” Elevers infl ytande och demokratiska fostran, redogör hon för en studie 
hon redan genomfört och för den påbörjade avhandlingen. Båda har som målsätt-
ning att utveckla kunskaper om elevers infl ytande och demokratiska fostran och då 
framförallt hur demokratiuppdraget omsätts i praktisk handling ute i skolorna. Hon 
beskriver bakgrunden till studiernas tillkomst och deras utformning, och menar att 
frågorna hur, vad och varför är centrala i kunskapsprocessen. 

Maria Wester, också Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, 
forskar om uppförandenormer i svensk skola. Syftet med avhandlingen är att ur ett 
genus-, makt- och kulturperspektiv studera och analysera dessa för att skapa förståelse 
för skolans kultur och fostransuppdraget. Avhandlingens centrala problemställning 
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är frågan om vad som sker i mötet mellan olika tillämpningar av och perspektiv på 
uppförandenormer. I artikeln Hyfs och fason – i teoretisk praktik och praktisk teori 
diskuterar hon uppförande i skolan i relation till pedagogiskt arbete, begreppet prax-
isnära forskning, relationen teori och praktik samt nytta och vetande i en komplex 
praktik. Hon refl ekterar också över den egna forskarrollen. 

Helena Persson, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, deltar ock-
så i uppbyggnaden av Lär- och forskningscentrum i samverkan med Umeå kommun 
och lärarutbildningen. Hon deltar i ledningsgruppen med inriktning mot matematik 
och naturvetenskap. Hennes forskning syftar till att undersöka hur NO-integrerad 
undervisning kan utformas, var kunskapsbetoningen ligger och hur lärare och elever 
upplever denna undervisning. I artikeln, Lärarnas erfarenheter behövs i forskningen 
refl ekterar hon över pedagogiskt arbete i relation till praktikernas verklighet. Hon 
hävdar att lärarnas status måste höjas och tror att en möjlighet att åstadkomma detta 
är genom att uppvärdera lärarnas erfarenheter. Ett sätt är att bedriva forskning med 
utgångspunkt i det nya examensämnet: Pedagogiskt arbete. 

Avslutning
Att vara kursledare för doktorander är en utmaning. Genom att ta tillvara den, ut-
vecklas också det egna tänkandet och tillfällen ges till möten av nya perspektiv och 
nya lärdomar. Den grupp doktorander jag kort presenterat ovan, har bidragit till 
att denna kurs blivit ett spännande äventyr. Kursdeltagarna har frikostigt delat med 
sig av sina kunskaper och synpunkter. Stämningen har alltid varit god och det har 
känts mycket positivt att få vara en deltagare i denna grupp. Det vi fått ta del av är 
en samtida bild av forskningsläget vid fakulteten. Denna rapport presenterar endast 
en bråkdel av all den kunskap som jag fått ta del av genom att möta denna grupp 
under höstterminen år 2006. Det är med saknad men också med en stor tillförsikt 
om att återväxten är säkrad, jag nu sätter punkt för arbetet med denna kurs. 

•
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Förändring, Frustration 
och Forskning

IUP på lärarutbildningen – en studie 
av ett förändringsarbete

Carina Granberg

Abstract
Change may cause frustration, not only to those affected by it, but also to the change 
agents that initiate the development. Individuals in an organization need more or 
less time to adapt to new technology or new ideas, and these differences in time 
cause misunderstandings and disagreements. Teachers are criticized for not bringing 
research based evidence into their teaching development as well as not using ICT to 
support new ways of teaching. The change agents who want the teachers to adapt 
to these new ideas think that change takes too much time and some of the teachers 
think that there is too much change. 

Research and theory may bring some understanding into this process of change 
within a learning organization. Not only to understand one another’s as well as my 
own reactions, feelings and arguments towards change, but to explore what affordances 
this new idea, may have. 

”Jag tar inte emot maskinskrivna rapporter! Vi har ställt i ordning datorer med ordbe-
handlare och grafritande program år er för att de ska användas?” Läraren ställde sig 
helt oförstående till min bön om att slippa använda datorn för att skriva. ”Den gör 
det ju så otroligt mycket enklare! Skriva, spara, öppna, radera, klippa och klistra. Det är 
ju ett revolutionerande verktyg!” Jag bet ihop, gick tillbaka till datasalen, satte mig vid 
frustrationsmaskinen igen, starkt ifrågasättande lärarens påstående att det skulle gå 
att klistra och än mindre klippa i den bildskärm jag hade framför mig, och hur man 
skulle få den utskrivna rapporten in i datorn igen för att skriva vidare var inget jag ens 
kunde föreställa mig. Året var 1987, jag läste fysik vid Umeå universitet och var för 
första gången tvingad att skriva laborationsrapporterna med hjälp av ordbehandlare. 
Läraren var entusiastisk, mina datorvana kurskamrater likaså, men jag saknade min 
skrivmaskin så det värkte i kroppen. 

•
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Att möta nya idéer, att vara närvarande vid förändring kan skapa frustration. Jag 
minns min egen ilska och hur jag i det ögonblicket övervägde att avbryta mina studier. 
Men i efterhand kan jag även förstå den frustration läraren måste ha upplevt i mötet 
med min och säkerligen några av sina egna kollegors motvilja att ens ge ”det nya” en 
chans. Det tar olika lång tid för oss som individer att bli en del av de förändringar som 
sker i vår omgivning och bara skillnaden i sig kan skapa frustration. Ska omställningen 
omfatta en hel organisation övergår förändringen till en avsevärt mer komplex och 
tidskrävande process (Hall & Hord, 2001). Skolan, liksom lärarutbildningen har 
kritiserats för att ta mer än rimligt lång tid på sig att möta de förändringar som sker 
i samhället. Lärarutbildningen får kritik för att inte hänga med i utvecklingen av IT 
(KK-stiftelsen, 2005) och skolan klandras för att inte använda sig av forskningsresultat 
för att utveckla sin praktik (Cordingley, 2004; Gallagher, 2004). 

Lärarutbildningens svårigheter att integrera IT i undervisningen, skolans ovilja att 
använda sig av forskningsresultat och inledningens motsträviga student får tillsam-
mans med min studie utgöra exempel på olika förändringsprocesser som på följande 
sidor diskuteras utifrån en teoretisk utgångspunkt. Men först en kort presentation 
av den implementeringsprocess som jag som doktorand valt att studera.

Min studie av ett pilotprojekt
Sedan januari 2006 fi nns ett nationellt beslut om att alla elever inom grundskolan 
ska ha en individuell utvecklingsplan, IUP (Grundskoleförordningen, 2005). Utifrån 
vilket underlag, vilka evidens, som våra politiker fattade detta policybeslut framgår 
inte i förordningen, men beslutet ger lärarutbildningen ett informellt uppdrag att 
under utbildningen förbereda de studerande att hantera IUP. En respons från fakul-
tetsledningen för att möta både det informella kravet gällande IUP och kritiken på 
bristande IT-användning blev att initiera ett implementeringsarbete av digital IUP vid 
lärarutbildningen. Det pilotprojekt som ht 2006 inledde arbetet med IUP är föremål 
för min första delstudie. Mitt fokus i arbetet är att följa implementeringsprocessen 
av IUP vid lärarutbildningen och att med stöd av teori söka förståelse för under vilka 
förutsättningar lärare anammar eller avvisar digital IUP som teknik och arbetsform. 

I föreliggande text diskuteras inledningsvis hur teori kan vara ett verktyg att förstå 
förändring oavsett om den består av implementering av IT, forskningsrön eller IUP. 
Därefter diskuteras vetenskaplig evidens, hur de kan hanteras samt vilka evidens 
som min studie kan generera.

Att betrakta förändring med stöd av teori
I strävan efter att försöka beskriva och förstå den komplexitet som ett förändringsar-
bete utgör har ett antal teorier vuxit fram (Ellsworth, 2000). Den kritik som möter 
teoribildandet utgörs av argument där Wilson et. al (1998) till exempel menar 
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att teorier som tar sig an förändringsprocesser aldrig kan vara mer än deskriptiva. 
Vidare diskuteras att användning av teori kan göra forskningen alltför reduktionis-
tisk. Davis (2002) pekar på den informationsförlust som kommer av att forskaren 
kategoriserar den komplexa verkligheten. Det hävdas, å andra sidan, att utan teori 
riskerar forskningen att övergå till verksamhetsutveckling. Caroline Liberg (2005) 
betonar teorins roll för den praxisnära forskningen där hon menar att den behövs 
för att stödja hela processen, från problemformulering till framskrivning av resultat. 
Hon beskriver teorier som de verktyg forskaren behöver för att närma sig förståelse 
av praktiken: ”Teorierna utgör en typ av redskap eller en typ av tankefi gurer för att se 
på, förstå och skriva fram den värld och praktik vi lever i och är medskapare av” (p. 
84). Pring (2004) pekar också på den informationsförlust som kan uppkomma när 
verkligheten infogas i en teori, och att storskaliga förklaringar av mänskligt beteende 
har sina begränsningar. Men man ska dock inte, menar Pring (ibid) överdriva vår 
särprägel. Vi människor har oavsett kultur och erfarenheter vissa gemensamma drag 
och behov. Mycket blir därför förutsägbart om den mänskliga naturen varför teori 
kan utgöra redskap att förstå den.

En av de teorier som tar sig an uppgiften att beskriva och försöka förklara imple-
menterings-processer av nya idéer eller ny teknik har formulerats av Rogers (1995). 
I en ambition att klargöra en komplex process väljer Rogers att betrakta den utifrån 
fyra perspektiv. Den nya idén, hur den kommuniceras, den tid det tar för enskilda 
individer att utprova det nya och den kontext, det sociala system där idén eventuellt 
ska implementeras. Rogers tillskriver den nya idén olika kvaliteter: fördelaktighet, 
kompabilitet, komplexitet samt huruvida den är möjlig att prova och utvärdera? Desto 
fl er positiva kvaliteter den nya idén har i förhållande till de metoder eller den teknik 
som eventuellt ska ersättas, desto troligare är att idén implementeras. Spridningen 
beror även av hur den nya idén kommuniceras inom det sociala systemet. En ny 
idé må vara helt överlägsen det gamla men om information om den inte når ut och 
bearbetas av användarna så kommer inte heller idén att göra det. Rogers menar vidare 
att vi som enskilda individer tar olika lång tid på oss innan vi tar oss för att prova 
det som är nytt, och han delar in oss i kategorier utifrån vår förmåga till förändring. 
Den grupp individer som, enligt Rogers, är villig att prova nya idéer utan garantier 
att de fungerar är dock förhållandevis liten. Den stora majoriteten väntar till dess 
att den är utprovad i en kontext som man känner igen sig i, eller inväntar riktlinjer 
från ledningen för att inleda förändringsarbetet. Rogers menar vidare att kommu-
nikationen mellan individer från olika kategorier försvåras på grund av olikheter i 
attityd, kompetens och språk. De förändringsagenter som på grund av sin ställning 
eller av eget intresse initierar och driver förändringsarbete återfi nns i regel i Rogers 
förändringspositiva men jämförelsevis lilla grupp. Beslutet att anamma eller avvisa den 
nya idén kan sedan ske genom, individuella, kollektiva eller auktoritära beslut. 

•
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Implementering av IT, frustration och teori
När jag som ung student för första gången kom i kontakt med datorn bjöd jag på 
aktivt motstånd. Den nya tekniken, ordbehandlaren, var inte kompatibel med min 
skrivmaskin. Den hade i mina ögon inga som helst relativa fördelar och eftersom min 
kompetensnivå var så låg lät den sig med svårighet utprovas. Datorn som företeelse 
kommunicerades visserligen i klassrummet mellan den entusiastiske läraren och mina 
kurskamrater. Men kommunikationen gick långt ovanför mitt huvud. Begrepp som 
fi l och chips och virus hade fått en helt ny innebörd. Om min lärare tillåtit mig att 
återgå till skrivmaskinen så hade jag lämnat datasalen och därmed avvisat den nya 
tekniken genom ett omedelbart individuellt beslut. Läraren fattade emellertid, föga 
tillmötesgående, ett auktoritetsbeslut om att alla skulle använda frustrationsmaskinen. 
Den läraren blev för mig den förändringsagent som tvingade mig över en i mina 
ögon oöverstiglig tröskel. Jag landade dock så småningom på andra sidan motvil-
ligt imponerad av teknikens fördelar, varpå skrivmaskinen hamnade i garderoben. 
Att titta på min egen frontalkrock med IT med hjälp av teori ger mig säkerligen 
inte hela förklaringen, men väl en bättre förståelse för mina reaktioner och min 
frustration över att möta förändring. På samma sätt kan teori ge mig redskap för att 
förstå lärarstuderandes och lärarkollegors vanmakt som kan upplevas i samband med 
införandet av nya sätt att använda IT. En del av den kritik som lärarutbildningen fått 
rör svårigheten att integrera IT i de obligatoriska kurserna. När lärarutbildarna själva 
fi ck beskriva problematiken i arbetet med att integrera IT och svaren analyserats med 
hjälp av Rogers teori kan komplexiteten beskrivas och till viss del förstås (Granberg, 
2005). Det som utpekas som ett av de större problemen är samarbetet mellan lärare 
med skilda uppfattningar om hur IT ska användas i undervsiningen. Med Rogers 
som utgångspunkt kan problemet förklaras utifrån kommunikationssvårigheter mel-
lan olika grupper av individer med olika attityder till och kompetensnivå gällande 
IT. Lärare från dessa olika grupper delar vare sig erfarenheter eller språk och pratar 
därför förbi varandra vilket skapar frustration snarare än kreativitet. För att under-
lätta det samarbete som lärarutbildarna uppfattade som problematiskt efterlystes 
riktlinjer från ledningen, resurser för samarbetet, tekniskt stöd samt pedagogiska 
diskussioner kring IT-frågor. 

Vetenskapligt evidensbaserad praktik 
under den teoretiska luppen
Det fi nns få invändningar mot att utbildningspraktiken ska bygga på någon form 
av evidens, men vilka krav som ska ställas på denna evidens är inte utrett (Thomas, 
2004). Skolan har kritiserats för att utgöra en eklektisk diskurs där lärare hämtar 
stöd för sin verksamhets-utveckling från många vitt skilda källor istället för att söka 
efter forskningsresultat, vetenskapliga evidens (Pring, 2004). I följande diskussion 
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återkommer två sätt att betrakta begreppet evidens, dels som stöd, belägg för för-
ändring vilka kan hämtas från olika källor till exempel praktiken självt, dels som 
forskningsresultat, som här benämns vetenskaplig evidens. Den kritik som riktats 
mot skolan handlar i första hand om brist på vetenskaplig evidens.

På liknande sätt som man utifrån en teoretisk modell kan skapa förståelse för 
processen att införa IT vid rapportskrivning på 80-talet kan implementering av nya 
forskningsresultat läggas under samma raster. Enligt Rogers (1995) teori för spridning 
av nya idéer kan man i det här sammanhanget studera en ny idé, vetenskaplig evidens, 
hur den kommuniceras, den tid lärare behöver för att anamma eller avvisa rönet och 
det sociala system som skolan utgör. 

Vetenskaplig evidens, den nya idén

Betraktar man de behov som lärare har av nya idéer, metoder och tekniker så har de 
sitt ursprung i praktiken, exempelvis ett problem som ska hanteras eller en önskan 
att utveckla något till det bättre. De nya idéer som eftersöks ska då svara upp mot 
det behov läraren har. Idén ska upplevas som fördelaktig, vara kompatibel med 
praktiken och möjlig att prova. 

Forskningen har fått kritik för att inte generera resultat som passar för klass-
rummet. Det aktuella problemet är kanske inte ens beforskat, ”The case is not in 
the book” (Schön, 1987, p. 5). Även om det fi nns forskningsresultat kring det som 
läraren efterfrågar menar bland andra Hammersley (2004) att lärarna har svårt att 
se i vilken kontext en studie är genomförd och evidensen blir därför inte kompatibel 
med klassrummets miljö. Evidens som uppfyller krav på ”vetenskaplighet” i form av 
kontrollerade experiment beskrivs av bland andra Newman och Cole (2004) som 
genomfört undervisningsforskning i laboratoriemiljö. De underkänner dock sina egna 
resultat som visserligen kan visa sig vara fördelaktiga men som genomförts helt utan 
den komplexa kontext som en lärsituation utgör. Den vetenskapliga evidens som 
genereras i en kontrollerad laboratoriemiljö blir därför svår att översätta till prakti-
ken och kanske inte ens möjligt att prova i klassrumssituationen. Forskningsresultat 
uppfattas med andra ord inte som tilltalande av praktikens lärare. 

Kommunikation

Även fördelaktiga, kompatibla och användbara vetenskapliga eviden förblir obrukade 
om de inte når praktiken. Gallagher (2004) pekar på att skolforskning ofta uppfattas 
som svåråtkomlig. Hodkins & Smith (2004) pekar vidare på att dagens forskning 
fått konkurrens av den kunskapskonstruktion som sker utanför universitetet som 
snabbt sprids med hjälp av bland annat IT. Antalet källor för att söka efter evidens 
att använda i praktiken har, liksom åtkomligheten av dessa, ökat. De nya idéer och 
metoder som kommuniceras kommer från källor som ligger närmare lärarens praktik 

•
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1 Den forskning som bedrivs i Sverige har en digital spridningsväg via skolutvecklingsmyndighetens webbsida 
http://www.skolutveckling.se/om_myndigheten/.

än vad forskningen uppfattas göra. Det fi nns ingen självklar och prioriterad kanal 
att kommunicera vetenskaplig evidens med praktiken1.

Tiden, lärarna och det sociala systemet

Beslut om att skolan, som socialt system, ska utgöra en praktik som baseras på 
vetenskapliga evidens kan enligt Rogers modell fattas på olika nivåer; auktoritativt, 
kollektivt och individuellt. Auktoritetsbeslut på nationell nivå i form av skollag, 
förordningar och kursplaner kan i sig vara utformade utifrån vetenskaplig evidens 
och kan därmed indirekt påverka skolans verksamhet. Sebba (2004) menar dock att 
den evidens som politiker använder för sina beslut endast till viss del kommer från 
forskning. Skolan har därutöver inget tydligt uppdrag som säger att metoder och 
arbetsformer ska vila på vetenskaplig grund. Ansvaret för att utveckla sin verksamhet 
utifrån forskningsresultat läggs därför på lärarna. Det blir upp till läraren att söka 
och värdera vetenskaplig evidens och fatta individuella beslut om att avisa eller an-
vända sig av den nya idén. Genom att återknyta till Rogers teori kan vi konstatera 
att den andel personer som kan tänka sig att prova på något nytt utan garantier är 
relativt liten. Man väntar tills dess att idén är utprovad av kollegor som delar den 
egna kontexten och eventuellt även ett auktoritärt beslut om att använda sig av det 
nya. Frustrationen som kommer av att ta del av ett förändringsarbete utan säkerheter 
gör att fl ertalet avstår.

Undervisningskontexten beskrivs ofta som komplex, men samma refl ektion gäller 
dock inte implementering av forskningsrön. Man tar till tämligen linjära förklaringar 
för att beskriva avståndet mellan forskning och praktik. Forskningen når inte lärarna 
och lärarna anses hålla fast vid tidigare föreställningar (Gallagher, 2004). Men på 
samma sätt som komplexiteten måste tas hänsyn till när man beaktar själva forsk-
ningsresultaten, måste man göra detsamma när resultat ska implementeras i prak-
tiken. Med hjälp av teori kan man, om inte fånga hela sammanhanget, åtminstone 
övertygas om lämpligheten av att lämna det linjära sättet att se på lärares motstånd 
till att använda forskningsbaserade resultat i sin praktik. Ett förändringsarbete som 
avser att stimulera lärare att söka evidens inom forskningen är ett arbete på fl era 
plan. Det handlar om att övertyga lärare om att söka efter, anpassa och använda sig 
av evidens från undervisningsforskning. Men också om att forskningen ska kom-
municeras med praktiken, ha efterfrågade kvaliteter och erbjuda lösningar på de 
problem som praktiken har. Inte det som forskaren själv är nyfi ken på.

Uppfattningen om att skolan ska hämta sin evidens från forskning delas inte av 
alla. Förkämparna för forskningsbaserad praktik ser kvaliteten av evidensen som den 
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avgörande faktorn för att idén ska anammas. Men detta krav på vetenskaplighet är 
enligt Pring (2004) inte lika viktigt för den aktive läraren. Lärarna samlar i huvud-
sak sin evidens från andra källor och får stöd av bland andra Hammersley (2004) 
som ställer sig kritisk till vetenskapligt evidensbaserad praktik. Han menar att den 
dels lovar mer än vad den kan hålla, dels bortser från den evidens som kommer av 
till exempel yrkeserfarenhet. En ny idé som muntligen löper genom lärarkåren har 
måhända inte sin grund i forskning. Men varje gång den utprovas och uppfattas som 
användbar och sprids vidare, så genomgår den om inte en vetenskaplig granskning 
så en kontextuell kontroll och anpassning som ger idén de kvaliteter lärare värderar 
tillräckligt högt för att så småningom prova den.

Digital IUP – en studie av ett förändringsarbete med stöd i teori
Den studie, som presenterades inledningsvis, syftar till att undersöka lärarutbildares 
erfarenheter av och ställningstagande till digital IUP. Det pilotprojekt som studeras 
tar sin utgångspunkt i lärarutbildarnas egna upplevelser av att samarbeta kring 
IT-användning. Fakultetsledningen, stödjer samarbetet genom fi nansiering av viss 
nedsättning i tjänst och införande av ett mentorssystem, där lärare erbjuds stöd av 
två kollegor med erfarenhet både av IT och IUP. Inom dessa mentorsgrupper fi nns 
utrymme både för pedagogiska diskussioner och egen kompetensutveckling med 
avseende på IT. De önskemål som tidigare beskrivits av lärarutbildarna (Granberg, 
2005) har till vissa delar tillgodosetts och blir här förutsättningar som undersöks. 
Studien inleddes ht 2006 genom att ur ett lärarutbildarperspektiv undersöka effekter 
och erfarenheter av UIP. Studien har följande övergripande frågeställning:

• Under vilka förutsättningar anammar lärarna digital IUP, teknik och ar-
betsform?

• Hur kan spridning och/eller avvisande av digital IUP förstås utifrån imple-
menteringsteori? 

Med utgångspunkt i teori (Rogers, 1995) och en tidigare genomförd studie (Granberg, 
2005) har några perspektiv valts och ett antal frågor formulerats:

Den nya idén, digital IUP

– I vilken utsträckning håller lärarutbildarnas pedagogiska argument för 
IUP?

– Vilka pedagogiska/praktiska bidrag uppfattar lärarutbildarna att IT tillför 
arbetet?

– Hur uppfattar lärarutbildarna kvaliteten hos IUP som metod och IT som 
verktyg?

•
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Lärarutbildarna

– Vad har satsningen i form av mer tidsutrymme betytt för lärarutbildarna?
– Vad har samarbetet med mentorerna betytt för lärarutbildarnas pedago-

giska/tekniska arbete?
– Har lärarnas kompetens med avseende på användning av IUP och/eller IT 

utvecklats?
– Om ja, på vilket sätt?

Kommunikation

– Hur har digital IUP kommunicerats på fakultetsnivå under den undersökta 
perioden, enligt lärarutbildarna?

– Hur har extern kommunikation av IUP påverkat lärarutbildarna, enligt 
dem själva?

Socialt System

– Vilka förändringsagenter har lärarutbildarna uppfattat och vilka roller har 
de haft?

– Med vilka argument avvisar/anammar lärarna den pedagogiska idén, IUP 
och/eller de IT-verktyg som erbjuds. 

Studien syftar med andra ord inte till att hitta linjära orsakssamband i implemen-
teringen, utan avser att undersöka processens komplexitet med avseende på några 
valda perspektiv. Perspektiven har valts utifrån Rogers innovationsteori som utgör 
min teoretiska utgångspunkt i arbetet. Jag ämnar dock att ägna lärarutbildarnas 
erfarenheter och upplevelser särskilt intresse då jag uppfattar att Rogers teori lägger 
för liten vikt vid den enskilda individens erfarenheter och utveckling. 

Vetenskaplig evidens
Hur ska forskning bedrivas för att generera trovärdiga och användbara evidens? En 
parallell diskussion till den som förs kring huruvida lärare ska söka stöd för sin praktik 
i vetenskapliga evidens eller ej, är debatten om trovärdig forskning ska genomföras 
med en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Hammersley (2004) beskriver hur kvan-
titativ forskning förespråkas, där storskaliga kontrollerade försök ger möjlighet till 
generaliseringar av en interventions effekter. Hammersley (ibid) varnar dock för risken 
att övervärdera den kontrollerade kvantitativa forskningens resultat som underlag för 
utveckling av en komplex verksamhet. Gallagher (2004) beskriver försök att bedriva 
storskaliga och kontrollerade studier i den kontext där forskningsresultaten ska an-
vändas. Tanken är att kunna garantera att resultaten skall fungera i klassrumskontext 
utan att tumma på den inre validiteten, d.v.s. att interventionen får avsedd effekt. 
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De stötte dock på problem just på grund av den komplexitet som en skolsituation 
utgör. Interventionen genomfördes på så skilda sätt av de inblandade lärarna att 
det var svårt att dra några entydiga slutsatser. Lärares olika grad av entusiasm och 
engagemang försvårade jämförelser med kontrollgrupperna. Forskarna menade att 
de inte kunde uppnå den kontroll de behövde för att generera vetenskaplig evidens. 
Ett sådant resonemang undergräver idén om att forskning ska vara användbar för 
praktiken. Om kravet på vetenskaplighet är generaliserbarhet och att detta enbart 
kan ske i kontrollerade miljöer så försvåras naturligtvis överföring av de vetenskapliga 
evidensen till den okontrollerade verkligheten. Å andra sidan om man enligt Pring 
(2004) utgår från att forskning i undervisningsmiljö måste utgå från uppfattningen 
att det den studerar är komplext så får forskaren avstå från generaliseringar och enkla 
svar på komplicerade frågor uteblir. Men oavsett om man förespråkar generaliserbar 
kvalitativ forskning eller kvantitativa studier av komplexa processer så genereras 
vetenskaplig evidens. Diskussioner kring vilket av dessa som ska tillskrivas högre 
värde tycks mig mindre intressant då vetenskaplig evidens oavsett forskningsansats 
måste betraktas i respektive sammanhang för att kunna vara användbar i praktiken. 
Evidens som kommer ur forskning och används i praktiken måste oavsett om den 
är kvalitativ eller kvantitativ hanteras vid åtminstone två tillfällen: av forskaren som 
genererar den och brukaren som tänker sig dra nytta av den. Dessa två får dela an-
svaret för den vetenskapliga evidensens användbarhet.

Forskarens och användarens ansvar
Praktiken har, enligt tidigare resonemang, svårt att överföra vetenskaplig evidens till 
praktiken om den kontext där resultaten genererats inte är noggrant beskriven. Forsk-
ningen måste vara transparent i den mening att den evidens som presenteras kopplas 
till de förutsättningar som rådde vid datainsamlingen. Evidens som genereras i en 
laboratoriemiljö, i en glesbygdsskola eller vid en lärarutbildning blir inte användbar 
om miljön inte är känd. Svaret på frågan: ”På vilka sätt kan IT stödja arbetet med 
IUP?” kommer troligen inte att vara densamma i dessa tre kontexter. Att evidens från 
olika miljöer är olika ska inte ses som en brist i forskningen utan som en fi ngervisning 
om att verkligheten är komplex. Men ska den evidens som forskningen genererar 
vara möjlig att använda och överföra till en annan kontext så måste forskaren tydligt 
presentera det sammanhang från vilken studiens evidens kommer. 

När evidensen är framskriven så att det med tydlighet framgår i vilket samman-
hang, med vilka metoder och med vilket syfte den genererats läggs övrigt ansvar på 
användaren. Denne måste då ta ställning till användbarheten genom granskning av 
den vetenskapliga evidensen. Den måste tolkas, värderas och översättas så att den 
blir användbar i den egna kontexten. Användaren måste även ta ställning kring hur 
evidens som motsäger den egna ideologin ska hanteras. Tyder insamlad evidens på 
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att digital IUP inte kommer att fylla sina syften vid lärarutbildningen, bör fakultets-
ledningen i någon mening ta konsekvenserna av det.

Studiens evidens
Min studie syftar inte till att utvärdera det pilotprojekt som nämnden initierat. Re-
lationen mellan mitt arbete och fakultetens IUP policy är inte, som Hodkinson & 
Smith beskriver, linjär. Min uppgift är inte heller att underlätta genomförandet. En 
sådan roll skulle göra forskningen ofri och försvåra ett kritiskt förhållningssätt. Att 
forskningens syfte skulle överensstämma med målet att lyckas med implementeringen 
är enligt min uppfattning ovetenskapligt. De resultat som mitt arbete kommer att 
redovisa, är naturligtvis möjliga för andra att ta del av och använda, men evidensen 
måste förstås i sitt sammanhang. 

I min studie av IUP sker inga kontrollerade, randomiserade eller storskaliga försök. 
Jag saknar kontroll över samtliga variabler. Lärarna framhåller olika pedagogiska 
argument för att använda IUP och utformningen av de digitala utvecklingsplanerna 
skiljer sig därför åt. Studien är inte så omfattande. I projektet ingår enbart åtta lä-
rarutbildare och tre mentorer. De deltagande lärarna är inte slumpmässigt utvalda, 
utan har frivilligt sökt sig till projektet. Frågan blir då inte i vad grad forskningen 
kan kontrollera praktiken utan vad forskningen kan lära av den och hur evidensen 
kan nyttjas. Studiens evidens måste betraktas utifrån den källa där de hämtats. I det 
här fallet genomförs ett pilotprojekt som de deltagande lärarna sökt sig till, eftersom 
de förändringar som projektet föreslår har kvaliteter som sammanfaller med deras 
egna intressen och värderingar. De deltagande lärarna tillhör också en grupp som 
i det sociala systemet är villig att prova nya idéer utan direkta garantier att de ska 
falla väl ut. Min studie genererar inte evidens för vad som skulle anses krävas för 
att lärarutbildare i allmänhet ska anamma digital IUP. De entusiastiska lärare som 
genom projektet fått möjlighet att utveckla arbetsformer utifrån sina egna idéer är 
inte representativa för hela kollegiet. Det är utifrån det perspektivet resultaten ska 
hanteras, det vill säga presenteras, värderas och eventuellt användas. 

Vad kan då en studie av ett pilotprojekt bidra med? Studiens övergripande fråga, 
Under vilka omständigheter anammar lärarutbildare en ny idé eller ny teknik? kommer 
att besvaras utifrån den information som de deltagande lärarna delar med sig av via 
intervjuer och utvärderingar. Men eftersom underlaget är litet, deltagandet frivilligt 
och verkligheten komplex, kommer studien inte på något vis att framhålla att det 
fi nns ett enkelt samband mellan en ny idé och viljan att anamma den. Forskning kan 
med stöd av teori generera kunskap om vad som händer i den ekologiska väv som en 
undervisningsmiljö utgör när ett förändringsarbete initieras. En forskningsstudie av 
ett pilotprojekt kan också ge evidens som beskriver och förklarar den påverkan ett 
pilotprojekt kan ha på den kontext som studeras. Att kunna förstå effekter av och 
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reaktioner på förändring ger oss redskap att möta vår egen likväl som en kollegas 
upplevelse av frustration när de invanda rutinerna ifrågasätts. Den evidens som 
själva pilotprojektet genererar, och som inte med nödvändighet är att betrakta som 
vetenskapliga, rör arbetsformer och digitalt stöd som projektets lärare har provat 
och anpassat i sin egen kontext. Den grupp lärare som inväntar att nya idéer har 
utprovats har nu praktiknära evidens att ta ställning till. Fattar fakulteten därefter 
beslut om fortsatt implementering av IUP, har även de lärarutbildare som inväntar 
ledningsbeslut väntat färdigt och förändringsarbetet går in i en ny fas. Blir beslutet 
det motsatta kan entusiastiska lärare som redan anammat digital IUP fortsätta med 
sitt arbete och utgöra praktiknära exempel inför sina kollegor. Oberoende av beslut 
så fortsätter förändringsarbetet liksom mina studier av processen.

Summering
Förändring kan frustrera inte bara den som genomgår den utan även den som 
initierar den. I mötet mellan mig som skrivmaskinsskrivande student och min IT-
entusiastiske lärare står vi båda helt oförstående inför den andres argument. Liknande 
beskrivningar av möten mellan mer och mindre IT-intresserade lärarutbildare i det 
gemensamma arbetet i kurserna har formulerats av lärarutbildarna (Granberg, 2005). 
Evidens för att utveckla undervisning och lärande kan hämtas från olika källor och 
måste under alla omständigheter utprovas i den egna kontexten. Vill man däremot 
förstå bakomliggande faktorer i ett förändringsarbete så räcker inte utvärderingar och 
dokumenterade erfarenheter. Då får man vända sig till forskningen för att analysera 
sina data, utsätta dem för teoretiska ”raster” för att utveckla ny kunskap om vår 
komplexa verklighet. Den evidens som genereras har möjlighet att ge redskap för att 
förstå vad som sker i ett socialt system som genomgår förändring. Det handlar om 
att förstå sin omgivnings likväl som sina egna reaktioner. När en studerande eller 
en kollega i sin frustration över tekniken vägrar befatta sig med den kan forskning 
ge redskap för att förstå situationen vilket är en förutsättning för att man ska kunna 
kommunicera och värdera varandras argument. För min egen del kan kunskap om 
förändringsprocesser ge vägledning i kommande frontalkrockar med nya idéer och ny 
teknik. Jag hoppas då kunna säga; nej tack, utifrån empiriskt understödda argument 
– inte ett avvisande enbart för att behålla själsfriden. 
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Vetenskapliga ändpunkter 
och gränsland

Metodologiska spörsmål i relation till en studie 
om studie- och yrkesvägledning

Lena Lidström

Abstract:
This article emanates from a postgraduate course, and discusses methodological 
issues related to the research subject Pedagogical Work and to my study, where 
career development of young unemployed adults are analysed, which is utilized 
illustratively. The results are based on interviews with 52 women and men, 25-29 
of age, from three Swedish municipalities with varying socio-economic condi-
tions, and focus these individuals’ encounters with career guidance services in 
educational settings. Both obstructive and supportive aspects of these meetings 
are expressed, but negative comments on perceived insensitivity to the individuals’ 
needs dominate. Hence guidance is regarded irrelevant as reinforcement of ones 
career development. However it is also concluded from the respondents’ narratives 
that career counsellors may (re-) formulate available options. The respondents 
use avoidance strategies to reach their goals, and meet counsellors’ intervention 
with pretended agreement. Finally, I return to consider varying bases of research, 
and conclude my own approach to be rather critical and dialectic. 

Pedagogiskt arbete 
 I detta avsnitt resonerar jag om praxisnära forskning och evidensbaserad praktik, 
liksom avsikter med forskningsämnet Pedagogiskt arbete och min egen studie. Några 
dimensioner i forskning anges också. 

Praxisnära forskning 

I Carlgren (2004) skildras och exemplifi eras praxisnära forskning liksom vilken roll 
teorier kan ha i sådan forskning. I antologin speglas fyra dimensioner: Verkliga pro-
blem – forskning om teorigrundade frågor, nytta – ökat vetande, förbättra praktiken 
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– förstå den bättre samt forskning – utvecklingsarbete. Dessa aspekter berörs på olika 
sätt i artiklarna. I somligt anas en problematisering av ett motsatsförhållande mellan 
praktik och teori, medan jag fokuserar en dialektik snarare än en tudelning. 

I fl era artiklar fi nns en bakomliggande praxisnära fråga: Hur kan detta användas 
i den pedagogiska praktiken? Hit hör främst de ena ändpunkterna i de fyra dimen-
sionerna: Verkliga problem, nytta, förbättra praktiken och utvecklingsarbete. Dessa 
överensstämmer med avsikter med Pedagogiskt arbete. Forskningsämnet tillkom vid 
Umeå universitet år 2000, och fl era motiv låg bakom formerandet (se exempelvis 
Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2002/1-2 och Vinterek 2004). Kort kan 
nämnas att tillkomsten av Pedagogiskt arbete bland annat motiverades av att den 
pedagogiska praktiken var otillräckligt beforskad och av att främja lärarutbildning 
och skolutveckling. Det kan tilläggas att alltfl er verksamheter och professioner ”veten-
skapliggörs”, vilket kan betecknas vara ett samhällsfenomen. För Pedagogiskt arbete 
är föresatsen med ämnet, enligt studieplanen (Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 
Umeå universitet 2005), det följande:

• Ta sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik 
• Utveckla teorier och forskningsmetoder som tillåter de pedagogiskt yr-

kesverksamma att själva kritiskt undersöka, granska och problematisera 
betingelser för och innehåll i verksamheten

• Bidra till ökad vetenskapligt baserad kunskap och teoribildning om kun-
skapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete, elevers inlärning och 
socialisation och hur dessa processer är relaterade till och formade av de 
ekonomiska, politiska och sociala sammanhang av vilka de är en del.

Av detta framgår att Pedagogiskt arbete även innefattar de andra ändpunkterna 
i dimensionerna: Forskning, teorigrundade frågor, ökat vetande och förstå prak-
tiken bättre. I Carlgren (2004) väger fl ertalet författare in båda ändpunkter. 
Till exempel framgår avsikten att såväl förstå som förbättra praktiken, även om 
tyngdpunkten kan ligga på den ena. I det sammanhanget kan man fundera över i 
vilken mån det är möjligt att förbättra något utan att samtidigt vinna nya insikter 
om företeelsen. 

Ett citat i inledningen speglar potentiell styrka och fallgrop i praxisnära pedagogisk 
forskning, då det framförs att vissa artiklar är: 

mer ”akademiska” vad gäller problemformuleringen. /…/ Det betyder inte att de 
kunskaper som produceras /…/ inte skulle kunna vara till nytta. Däremot krävs 
ett visst översättningsarbete mellan forskningskontexten och de verksamheter där 
resultaten kan komma till användning. (Carlgren 2004:12)

•
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Det är positivt med lättillgänglig kunskap. Citatet väcker dock även frågor såsom: Bör 
praxisnära kunskap vara normativ? Ska forskare ”översätta” för att läsare ska dra nytta 
av den på ”rätt sätt”? Eller för att spetsa till det: Är praxisnära forskning en ny lärobok 
– eller till och med en profan bibel? Dessa farhågor besannas dock inte i artiklarna, 
och utrymme fi nns för både det nyttobetonade och det ”mer akademiska”. 

En kritisk punkt är vissa artiklars begränsade kontextualisering, framförallt ut-
anför skolans värld. Hur sker lärande utanför skolan? Vad händer i andra offentliga 
välfärdsinstitutioner och i samhället i stort? Problem och lösningar i den pedagogiska 
praktiken är i hög grad allmänmänskliga – och det generella fi nns representerat i sko-
lan. Andra sammanhang torde även underlätta urskiljandet av det skolspecifi ka. 

Sammanfattningsvis inryms, utifrån de redovisade dimensionerna, båda ändpunk-
ter i Pedagogiskt arbete. Vidare karaktäriseras studierna i Carlgren (2004) vanligare 
av ”både-och” än ändpunkter. Denna mix gäller även min studie om unga vuxnas er-
farenheter av utbildningsinstitutioner vid karriärövergångar som redovisas senare. 

Evidensbaserad praktik 
I början av 1990-talet restes krav på en mer evidensbaserad praktik i syfte att för-
bättra den medicinska verksamheten, vilket sedan spred sig till andra områden. I en 
antologi (Thomas och Pring 2004) problematiseras en växande och kontroversiell 
strömning av evidensbaserad praktik inom medicin och utbildning, och Corby 
(2006) gör detsamma inom socialt arbete. 

Det fi nns olika synsätt på och defi nitioner av evidensbaserad praktik, och Corby 
menar att:

It is probably best understood as a way of thinking and approaching work than as 
a method in itself. However, although there is fl exibility within the concept, the 
overriding philosophy of knowledge and research as a core ingredient of social work 
practice remains fi xed, and giving research this sort of primacy represent a major 
shift in terms of both education and practice. (s 34) 

Inom utbildning avser evidensbaserad praktik att forskning ger belägg för ”what 
works” vilket praktiker tillämpar eller att praktiker själva forskar i sin praktik (Hod-
kinson och Smith 2004). Det förstnämnda har bland annat kritiserats för att leverera 
alltför teoretisk kunskap och vara skild från problem som fi nns i praxis, medan 
det sistnämnda ansetts vara alltför kontextbundet, ha ett bristfälligt vetenskapligt 
förhållningssätt och bortse från mer fundamentala frågor om problemets karaktär 
(Torrance 2004). Ytterligare kritik av den evidensbaserade trenden avser risken att 
bara vissa typer och metoder som producerar användbar men okritisk forskning får 
ekonomiskt stöd (Corby 2006). Därtill kommer svårigheten att tillämpa forskning: 
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Kruxet för forskare att producera kunskap som är tillämpbar, och för praktiker att 
omsätta forskningsresultat. 

Peile (2004) menar att den evidensbaserade forskningens framtida hot inte är 
dess komplexitet eller politiska implikationer, utan misslyckandet att besvara många 
av de frågor som är viktiga för individuella patienter. Hammersley (2004) har dock 
begränsade förväntningar på företeelsen inom utbildning:

”Research usually cannot supply what the notion of evidence-based practice demands 
of it – specifi c and highly reliable answers to questions about what ’works’ and 
what does not – and professional practice cannot for the most part be governed 
by research fi ndings – because it necessarily relies on multiple values, tacit judge-
ment, local knowledge, and skills. Moreover, this is especially true in the fi eld of 
education.” (s 138) 

Vad Hammersley avser vara så unikt i utbildning i jämförelse med andra yrken som 
i hög grad rör interaktion med människor, framgår inte. Jag uppfattar alltså hans 
motstånd mot – men inget reellt hinder för – att evidensbaserad praktik kan vara ett 
av fl era sätt att höja kvaliteten i pedagogisk verksamhet. I Sverige har Högskoleverket 
riktat kritik mot lärarutbildningar, varav en aspekt rör forskningsanknytning. I det 
sammanhanget fi nns det en intressant skillnad mellan lärar- och sjuksköterskeutbild-
ningen. I det förstnämnda lär man sig forska i sin egen praktik medan man inom 
sjuksköterskeutbildningen lär sig ta reda på ”best practice” (Franke m.fl . 2006). En 
undran är om det ena med nödvändighet måste utesluta det andra. 

Vikten av många olika typer av evidens och forskningsperspektiv betonas inom 
medicin (Peile 2004), utbildning (Pring 2004) och socialt arbete (Corby 2006). Där-
utöver berör alla tre kopplingen, och relevansen av kommunikation, mellan forskare, 
beslutsfattare och praktiker. Inom socialt arbete respektive medicin inkluderas även 
enskilda serviceanvändare (ibid.) och patienter (Peile 2004). Den aspekten, elev-
/förälderperspektivet, är dock inte framträdande i artiklarna om utbildning.

Inom karriärvägledning1 utpekas evidens som ett av nyckelområdena i en syntes 
av tre studier av EU, OECD och Världsbanken som totalt berör 37 länder (Watts 
och Sultana 2004). Inget av de studerade länderna har utvecklat ett adekvat livslångt 
vägledningssystem ännu, menar författarna. Däremot fi nns en medvetenhet om 
omvandlingen i arbete och karriär i de fl esta länder med avancerad ekonomi, liksom 
att det livslånga lärandet medför ett ökat behov av vägledning med fokus på att lära 
människor karriärhanterande förmågor. Beslutsfattare har idag ett intresse av fl er 

1 Karriärvägledning kan likställas med studie- och yrkesvägledning, och hädanefter använder jag enbart begrep-
pet vägledning.
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studier som kan belägga nyttan av vägledning, och författarna anger olika varianter 
av belägg i tre tidsdimensioner med utgångspunkt från insatsen/den vägledde: 

• Direkt utfall: Omedelbara attitydförändringar och ökad kunskap
• Mellanliggande utfall: Beteendeförändringar såsom påbörjande av en ny 

karriärväg
• Långsiktigt utfall: Framgång och tillfredsställelse med vald väg.

De två sistnämnda bör prioriteras, menar Watts och Sultana, eftersom det redan fi nns 
omfattande evidens gällande det förstnämnda, men ringa om beteendeförändringar 
och total avsaknad av adekvata långsiktiga studier. 

Sammanfattningsvis förefaller en pådrivande omständighet för evidensbaserad 
praktik vara att beslutsfattare i ökad utsträckning vill försäkra sig om att praktiker 
ska arbeta utifrån ”best practice” eller åtminstone forskningsinformerat, medan 
den internationella studien om karriärvägledning snarare efterlyser evidens på att 
karriärvägledning ger resultat. Min studie syftar emellertid varken till att bidra med 
evidens på att det fungerar eller vad som fungerar. Däremot ger den en bild av hur 
verksamheten fungerar, utifrån arbetslösa unga vuxnas perspektiv, vilket presenteras 
härnäst. I slutet av artikeln återkommer jag till forskningsmetodologiska aspekter.

Innebörder av unga vuxnas möten med 
utbildningsinstitutioner i övergångar till utbildning och arbete
Här ges en bild av arbetslösa unga vuxnas erfarenheter av möten med utbildningsinsti-
tutioner i övergångar till utbildning och arbete, emanerat från delresultat i mitt pågå-
ende avhandlingsarbete. Avhandlingens övergripande syfte är att analysera arbetslösa 
unga vuxnas karriärutveckling. Med karriärutveckling menar jag livsloppet i arbete 
och utbildning. Avsnittet inleds med en bakgrund till min studie. Därefter redovisas, 
bland annat med belysande citat, respondenters värdering av tjänster i hittillsvarande 
karriärövergångar. Några innebörder av mötet poängteras avslutningsvis. 

Bakgrund
Den nutida samhällsomvandlingen anses ha försvårat övergången från utbildning till 
arbete för unga. För de fl esta tar det längre tid. Dessutom har övergångarna blivit 
mer varierade totalt sett, och mer komplicerade på individnivå (Roberts 1997). I 
Sverige har ungas etableringsålder, då 75 procent av en årskull har en sysselsättning, 
senarelagts från 21 år 1990 till 28 år 2004 (SOU 2006:31). Det beror bland annat 
på en förlängd utbildningstid, vilket kan exemplifi eras av att andelen som har en 
minst treårig högskoleutbildning är dubbelt så stor bland 29-åringar som bland 39-
åringar. Andra skäl är konjunkturläget och arbetsgivares ovilja att anställa unga. I 
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Sverige var ungdomsarbetslösheten år 2005 den tredje största inom EU, och det är 
således inte ovanligt att erfara arbetslöshet. 

Omvandlingen i samhället medför en ökad risk för ojämlikhet eftersom individens 
förmåga att ta sig fram på egen hand i hög grad beror på dennes sociala bakgrund och 
kön (Beck 1992, Furlong och Cartmel 1997). I Sverige har de samhälleliga skydds-
näten blivit mer stormaskiga och osäkra. Unga som gjorde entré på arbetsmarknaden 
under 1990-talet har drabbats hårt, såväl arbets- som hälsorelaterat, av den höga 
arbetslösheten och den samtida krisen i välfärdssystemet (SOU 2001:79). Insatser 
i övergångar till utbildning och arbete sker företrädesvis inom det arbetsmarknads-
politiska och det utbildningspolitiska området. 25-årsdagen kan uppfattas som en 
institutionell brytpunkt (jämför Hodkinson och Sparks 1997), då den unga betraktas 
som vuxen: Enligt ett utbildningspolitiskt mål ska hälften ha påbörjat högskolestudier, 
och inom arbetsmarknadspolitiken upphör ungdomsåtgärderna. De som är strax över 
25 år tenderar att försvinna i Arbetsförmedlingens hantering (SOU 2006:31). Min 
studie handlar om individer i denna grupp: Arbetslösa unga vuxna mellan 25 och 
29 år som avslutade grundskola och gymnasieskola på 1990-talet. 

I många länder har man under de senaste decennierna förändrat styrningen till 
decentralisering och mål- och resultatstyrning inom utbildningsområdet. Det svenska 
utbildningsväsendet gick från ett mycket centraliserat till ett mycket decentraliserat 
från sent 1970-tal till tidigt 2000-tal. Svenska skolor har i ett internationellt per-
spektiv en stor autonomi när det gäller innehåll, undervisningstimmar och metod. 
Idag är ett nyckelbegrepp utvidgad lärarprofessionalism, i betydelsen fl exibilitet och 
medverkan i skolutveckling. Lundahl (2005) pekar på att statlig styrning i ökad 
grad bygger på individens självstyrning: Skolor och professionella ska aktivt delta i 
beslutsfattande som politiker tidigare gjorde, och avseende elever försöker svenska 
skolor fostra självdisciplinerade, fl exibla och rationella barn. 

I svenska skolor ökade på 1980-talet valmöjligheterna inom och mellan skolor, 
och vägledningen riktade större fokus på individen och det enskilda väglednings-
samtalets betydelse (Nilsson 2005). Avregleringen inom skolan årsskiftet 1990-91 
innebar en omfattande förändring även för vägledningen: i) Statens ekonomiska 
styrning upphörde, ii) den juridiska styrningen begränsades till skollagens paragraf 
om behörighet till tjänst och sekretesslagen som reglerar graden av sekretess, iii) den 
ideologiska styrningen begränsades till de delar i läroplanerna som är tillämpbara på 
vägledningen (ibid.). Istället ska den detaljerade styrningen ske i kommunens skolplan 
och i respektive skolas arbetsplan. Förändringarna har inneburit att det fi nns stora 
skillnader mellan kommuner i tillgång till och innehåll i vägledning (Skolverket 
2005). Idag saknas en offi ciell defi nition av vad vägledning är, och verksamheten 
är i hög grad beroende av kompetensen och intresset hos den enskilda kommunen, 
skolan och befattningshavaren (Nilsson 2005). 

•
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Internationellt avser vägledning, i ett brett perspektiv, tjänster för att bistå indivi-
der att göra utbildnings- och yrkesval och att hantera sin karriär (Watts och Sultana 
2004). Samhällets målsättning med vägledning i västerländska länder är kopplat till 
lärande, arbetsmarknad och social jämlikhet – syften som inramas av livslångt lärande, 
aktiv arbetsmarknadspolitik och fortsatt anställningsbarhet. Balansen mellan dessa 
mål skiljer mellan politiska partier och mellan länder (ibid.). 

Teoretisk utgångspunkt
Forskning om karriärutveckling och mönster i övergångar mellan utbildning och 
arbete försöker beskriva, förklara och ibland förutsäga vad som sker i karriärut-
vecklingen. Den utgår vanligen från ett av följande tre sätt; strukturellt perspektiv, 
aktörsperspektiv eller ett försök att förena ett strukturellt och aktörsperspektiv. 
Ansatsen för denna studie anknyter till den sistnämnda teoritraditionen. Bourdieu 
är en av dem som försökt övervinna det han menar är en falsk motsättning mellan 
de båda utgångspunkterna. Det gör han genom att fokusera den faktiska praktiken, 
som han uppfattar vara resultatet av den dialektiska relationen mellan individ och 
struktur (se exempelvis Bourdieu 1996). 

Angreppssättet har inom karriärutvecklingsforskning tillämpats av bland annat 
Hodkinson och Sparkes (1997), vilkas teori utgör en utgångspunkt för min studie. 
Det är en strukturellt grundad handlings- och karriärutvecklingsteori som bygger 
på en studie av karriärval bland ungdomar i yrkesutbildning i Storbritannien. Deras 
modell utgår från Bourdieus teori och hans begrepp habitus, kapital och fält – och 
består av tre integrerande delar:

• Individen fattar pragmatiskt rationella beslut utifrån dennes socialt och 
kulturellt präglade habitus 

• Individens livslopp består av samvarierande perioder av rutiner och bryt-
punkter. Beslut fattas vid brytpunkter, men även perioderna av rutin är 
väsentliga för att förstå processen

• Beslut är ett resultat av maktinteraktioner inom ett fält. 

Avseende den sista aspekten menar författarna att karriärval sker inom ett socialt 
fält, ett begrepp som jämställs med en marknad eller ett spel. Inom fältet karriärval 
fi nns olika aktörer. För unga i övergång till utbildning eller arbete kan andra aktörer 
bestå av närstående, arbetsgivare samt professionella såsom vägledare, lärare och 
arbetsförmedlare. Hodkinson och Sparkes menar att dessa ”spelare”, i motsats till 
ett vanligt spel, strävar efter att nå olika mål. Till exempel kan ungas mål vara att 
skaffa jobb, praktik, utbildning, bostad, körkort m.m., medan arbetsgivare vill driva 
verksamheten inom budgeten eller med lönsamhet och professionella vill skapa bra 
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utbildningsgrupper eller fylla arbetsmarknadspolitiska mål. Skilda mål resulterar i 
koalitioner, förhandlingar, överenskommelser och konfl ikter. 

Hodkinson och Sparkes uppfattar att fältets struktur består av offi ciella regler 
och maktrelationer mellan aktörer. Maktrelationerna bildas genom att aktörerna har 
olika resurser, eftersom varje aktör för med sig sitt kapital till spelet – ekonomiskt, 
socialt, kulturellt och symboliskt. I fältet för karriärval har andra ofta mer kapital 
och kan utöva mer makt än de unga, menar författarna, och det är de som har 
mer resurser som bestämmer spelets regler. Arbetsgivare har makten att ”hire and 
fi re”, medan de professionella kan systemet och har kontakter. De unga har också 
resurser och kan påverka sin egen framtid, men deras infl ytande kan bara förstås 
som del av den beskrivna komplexa interaktionen. Den är i sin tur en del av en 
lokal, nationell och ibland global kontext som innefattar institutionella kulturer 
och offi ciella regler för anställning, utbildning, bidragssystem etcetera som i sin 
tur fi nns i en ekonomisk, social, kulturell och historisk kontext. Karriärval fattas 
alltså inom en sådan makrokontext, och inom denna fi nns fältet med sina inter-
aktioner, maktkamper, allianser och förhandlingar. Hodkinson och Sparks pekar 
på att ett resultat av en sådan pågående interaktion är att den ungas val formuleras 
och omformuleras. 

Intervjustudiens genomförande
Min studie avgränsas till arbetslösa unga vuxna som bor i tre skilda orter, och utgår 
från deras erfarenheter. Resultaten baseras på intervjuer med 25 kvinnor och 27 män 
med olika utbildningsbakgrund, varav knappt hälften har eftergymnasial utbildning. 
De bor i tre skilda typer av orter i Sverige; i) åtta glesbygdskommuner, ii) en socialt ut-
satt och mångkulturell förortskommun, iii) en välsituerad förortskommun. Samtliga 
intervjupersoner är 25-29 år och inskrivna som arbetssökande på en arbetsförmedling. 
Jag fi ck kontakt med respondenterna i samverkan med Arbetsförmedlingen. 

Intervjuerna, som företogs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska krav 
och riktlinjer,2 genomfördes mellan oktober 2005 och april 2006 på neutrala offent-
liga platser såsom bibliotek och liknande. Jag utgick från en intervjuguide, varav ett 
tema berör mötet med professionella. Därutöver fi ck respondenterna fylla i ”Vägen 
genom livet” (se underlag i Garpelin, 1997), ett ark där en väg är uppritad och med 
innevarande årtal angivet vid vägens ände. Där fyllde de unga vuxna i händelser, årtal 
och personer som varit betydelsefulla för dem. Intervjuerna varade i genomsnitt cirka 
en timme och 15 minuter, spelades in på kassettband och transkriberades därefter. 
Intervjuutskrifterna låg till grund för min analys. 

2 I studien iakttogs Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och dess fyra krav avseende information, 
samtycke, konfi dentialitet och nyttjande. 

•
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Unga vuxnas värdering och slutsats: Ovidkommande insatser 
Respondenternas omdömen av svenska utbildningsinstitutioner i övergångar till ut-
bildning och arbete handlar dels om strukturella villkor i utbildning och studiestöd, 
och dels om interaktioner med främst studie- och yrkesvägledare (fortsättningsvis 
kallade vägledare). Erfarenheterna betecknar de unga vuxna antingen vara stödjande 
eller hindrande, varav en övervägande andel är negativa kommentarer om en upplevd 
okänslighet för individens behov. 

De allra fl esta unga vuxnas uppfattning är dock att institutioner och professionella 
saknat betydelse för deras karriärutveckling – både i ett stödjande och i ett styrande 
perspektiv. Nedan tydliggörs, med de unga vuxnas röster, erfarenheter som bidrar 
till deras konklusion. 

Somliga har inget minne av möten med vägledare eller vad som möjligen sades. 

– Jag har inte så många minnen av att jag har besökt studievägledare, någon enstaka 
gång kanske… Det gjorde man väl någon gång när man gick i grundskolan, för 
man skulle göra det; dom rekommenderade det, tror jag, när man gick i nian. Jag 
har ingen aning om vad hon sa. 
– Men du minns att det var en hon? 
– Jag tror det. (William)3

Andra påtalar en smärre administrativ tjänst i samband med ansökan till utbildning, värde-
rar om den hjälpen räknas som stöd och kommer fram till att det nog saknat betydelse. 

– När jag fi ck för mig att jag skulle gå en yrkesutbildning på komvux, så gick jag 
och sa ”hörredu här har jag hittat, det här vill jag göra”. Ja då fi ck jag ju assistans, 
i liksom ”okej, fyll i de här papperna” liksom. Men om det är hjälp eller inte vet 
jag inte. ”Du ska fylla i de här papperna”. Mer eller mindre så. (Anders)

Ytterligare erfarenheter av irrelevanta råd, aktiviteter och möten uttrycks. 

– Ja det är jättekul *skratt*. Jag kommer ihåg den dagen vi skulle gå till syon i 9:
an och han frågade ”vad vill du bli, vad är du intresserad av?” Jag sa ”jag vet inte”, 
och han sa ”jamen gå Samhäll, varsågod”. Jag valde Samhällsprogrammet i första 
hand och sedan Handels, båda i X kommun. I tredje hand valde jag Hotell och 
Restaurang i Y kommun. Jag hade gått lite mer än en vecka på Samhälls så ringer 
dom från Y och undrade om jag var intresserad av att gå Hotell och Restaurang. 
Jag tackade ja till den och hoppade av Samhäll.” (Beatrice)

3 Intervjupersonernas namn är fi ngerade. 
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– Jag minns inte så mycket av studievägledaren på gymnasiet. Det var nog varken 
från eller till. Jag minns att jag gjorde ett yrkestest och skulle fylla i tusen frågor, 
och sedan skulle jag bli antingen kurator eller präst – ja det blev inget av det. 
(Daniela)

– Jag tror inte professionella har haft någon betydelse. Det är väl någon praktisk 
fråga man har gått upp och frågat på universitetet eller sådär. Men som nu gick 
jag upp på institution X, då fi ck jag en väldigt snorkig människa att prata med. 
Liksom att ”ja, man måste ju kunna svenska”, och då kände jag redan där att 
jag blev dömd bara på grund av hur jag såg ut. Hon vet ju ingenting om min 
svenska. Det är just upplevelser av sådana här, vad ska man kalla dom, luck-
nuckor som man har haft. /--/ Jag litar inte på att dom vill mitt bästa eller tror 
på mig. (Weronica)

Andra kommentarer som bidrar till att förklara varför institutioner och professionella 
upplevs perifera i den unga vuxnas karriärutveckling avser verksamhetens villkor och 
funktion, som förefaller fylla andra behov än respondentens. 

– Det känns som jag är där för att skolan säger till studievägledarna att ”nu kommer 
dom här och dom ska vara här”. Det är liksom inte av någon specifi k anledning, 
utan jag måste vara där och det känns som att dom också tycker att jag är där för 
att jag måste vara där. 
– Det är inte ditt behov.
– Nej precis, utan att skolan har någon slags policy att alla ska vara där och då 
blir det liksom en arbetsintervju, så stelt liksom. (Vincent)

– Enda gången jag har varit hos en syokonsulent var när man skulle välja till 
gymnasiet. Det var väl mer eller mindre värdelöst. Jag menar på en skola med 
500 pers som ska välja, så sitter dom där, ”ja men det blir bra”, dom har inte hur 
mycket tid som helst. Dom kan inte lära känna alla personer, och det har dom 
förmodligen inte lust med heller eftersom det fi nns så många. Det kändes som dom 
hade en syokonsulent för att visa att dom hade en, ungefär som för svarta på 60-
talet i USA; man tog in en svart bara för att då kan inte nån klaga ungefär. På 
samma sätt känns det med syokonsulenten. (Patrik)

Ingen intervjuperson ger en bild av att ha genomgått någon form av väglednings-
process, och det är inte ovanligt med mångårig ambivalens i sökandet efter bra vägar 
i arbete och utbildning. 

•
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– På gymnasiet var jag hos en studievägledare, men jag tror jag kände att jag 
behövde någonting annat [än utbildning] ett tag. Jag behövde prova göra nå-
gonting, jag visste inte vad. /--/ Och så tänkte jag att jag har möjligheten sen; 
när jag vet vad jag vill… Men det verkar ta en evighet för somliga *skratt*. 
(Hanna)

– Man tänkte när man gick 7:an-8:an att när jag är tjugo då vet jag vad jag vill 
göra; då har jag det klart för mig. Men det vet jag fortfarande inte och det börjar 
bli lite frustrerande när man närmar sig 30 liksom. Så man får se vad det blir. 
– Vad skulle du vilja ha för hjälp?
– Näe, jag tror att jag bara vill att någon ska säga ”ja, men det här ska du bli”. 
Och sen så bara lyser det upp såhär, ”ja just det – det har du rätt i”, och sen så är 
allting helt perfekt. Men så kommer det inte bli… Jag har ingen aning om vad 
jag verkligen vill göra. 
− Men det är något du funderar på.
– Ja, ja, ständigt. (Christer)

De som är villrådiga idag funderar inte på att vända sig till någon professionell. Det 
fi nns en uppfattning om att man måste ha bestämt sig innan man vänder sig till 
vägledare. Vidare uttrycker respondenter en förståelse för att professionella inte kan 
bidra i deras ”privata” osäkerhet i karriärval. 

– I skolan fi ck man väl inte så mycket hjälp i valen tycker jag, både när man skulle 
söka till och också efter gymnasiet. Men det var väl mycket för att man inte riktigt 
visste vad man ville, självklart är det svårt för dom då. (Carl)

– Det fi nns en person som heter X som är spindel i nätet om man vill ha råd 
om vidareutbildning här. Jag var i kontakt med henne, ja men det är upp till 
mig vad jag vill välja, så när jag bestämmer mig till hundra procent kan jag gå 
till henne och kanske få hjälp med att fylla i något papper eller hur det funkar. 
(Elena)

Innebörder av möten med utbildningsinstitutioner i övergångar
Unga vuxna upplever således skolans stöd som oväsentligt i detta sammanhang. 
Resultaten visar emellertid även på relevansen av regler och interaktioner, vilket här 
förtydligas på fyra punkter: Övergångar till utbildning, svensk policy, respondenternas 
strategier och skillnader mellan grupper. 

Strukturella brytpunkter, till exempel grund- och gymnasieskolans avslutande, 
har stor betydelse för individens karriärutveckling, och det är främst i dessa som ut-



36

Vetenskapliga ändpunkter och gränsland

bildningsinstitutioner har infl ytande. I övergången till gymnasieskolan är det främsta 
institutionella hindret begränsade utbildningsalternativ, framförallt i glesbygd och 
delvis i den mångkulturella orten. Vad gäller interaktioner tar vägledare initiativ till 
att verbalisera gymnasievalet med eleven vilket görs utifrån individens intresse. Ibland 
omformuleras beslut inför eller under gymnasiet med råd som utgår från skolans 
bedömning av elevens studieförmåga. Efter avslutad gymnasieutbildning förefal-
ler inverkan av interaktioner i övergångar till studier vara obetydligt. För fl ertalet 
påverkas övergångar till kompletterande gymnasieutbildning endast av regler för 
studiestöd. I övergång till universitetsstudier är urvalsinstrument, det vill säga betyg 
och högskoleprov, styrande i val av utbildning, ort och framtida bransch. I någon 
mån begränsar även regler för studiestöd. 

Praxis inom utbildningsinstitutioner för stöd i karriärövergångar synes, utifrån de 
unga vuxnas utsagor, bestå av ett samtal i enrum med en vägledare. Endast ett par unga 
vuxna nämner lärare, och mycket sällan berörs andra pedagogiska metoder än samtal. 
Innehållsmässigt är praxis att avhandla faktafrågor om utbildningsalternativ. Frågor 
av personlighetsrelaterad art, liksom om valprocesser, arbete och karriär behandlas 
mycket sällan. Vidare uppenbarar resultaten att respondenter i övergång till utbildning 
nästan uteslutande infl ueras av villkor och interaktioner inom utbildningsinstitutioner 
och Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Arbetsförmedlingens bidrag i det sam-
manhanget inskränker sig till arbetsmarknadsutbildning. I övergång från utbildning 
till arbete är utbildningsinstitutioners insatser ytterst marginella. Denna uppdelning 
– insatser inför utbildning eller inför arbete – kan tyckas självklar: Verksamheterna 
styrs av två separata politiska uppdrag, och ägnar sig åt sina respektive funktioner. 
Det leder dock till att ingen samhällsinstitution eller profession riktar en strålkastare 
på individens hela karriärutveckling. En sådan policy förefaller saknas i Sverige. 

Unga vuxna har vissa strategier, i syfte att nå egna mål trots vissa begränsande 
institutionella regler och interaktioner. Vanligen accepteras premisserna, refl ekterat 
eller orefl ekterat. Den enda formen av öppen konfl ikt avser ett fåtal förhandlingar 
med professionella lokalt på skolan, och kan gälla val av skola/kommun vid gym-
nasieval. 

– Därför fi ck jag försöka övertyga skolan om att jag skulle få gå i X. Så småningom 
gick det ju. /--/ Jag mötte ett hinder ifrån skolan i Y. Dom ville inte att man skulle 
gå i X utan inom länet, så då skulle dom skicka mig till Z. Men då blev jag bara 
mer bestämd, att jag ska härifrån. 
− Vad upplever du var problemet?
– Det var skolan i Y, för syon där var helnegativ och studierektorn också. Så gick 
det inte göra, utan ”du måste åka till Z”. Men till slut gick det. (Bert)

•
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Motsättningar är dock sällsynta, och allmänt förefaller någon form av konsensus råda 
i mötet mellan individen och den professionella. Trots att respondenterna generellt 
uppfattar interaktioner meningslösa och somliga villkor negativa framförs sällan 
protester eller kritik till skolenheten, och ingen uttrycker att man försökt komma 
till rätta med ett upplevt missförhållande genom att begära prövning av kommunen 
eller Skolverket. Snarare försöker de unga hålla relationerna någorlunda konfl iktfria, 
särskilt i jämförelse med den mängd konfl ikter som uttrycks i intervjuerna. Jag 
uppfattar att mötet, utifrån den unga vuxnas perspektiv, ofta präglas av en bedräglig 
interpersonell konsensus.

Om ett upplevt hinder varken accepteras eller förhandlas hanterar respondenterna 
det på främst två undvikande sätt. Den ena strategin kan benämnas ”vilseleda” och 
avser ett fåtal tillfällen då unga vuxna spelar med och verkar inordna sig, men agerar 
annorlunda. Avsikten kan till exempel vara att få helt studiemedel eller en utbild-
ningsplats i en annan kommun. 

– Men så ändrades reglerna så att man inte fi ck söka till den gymnasieskolan om 
man inte bodde i det området, så var det i alla fall då. Och då sökte ju jag, man 
fi ck skriva sig där, ljuga och säga att man bodde hos någon släkting. Krångligt, men 
det var där jag hade varit inriktad på att vilja gå ganska länge. (Weronica)

Den andra strategin kan kallas ”själv”, och avser ett undvikande av professionella och 
institutioner. Det uttrycks av många kvinnor och män i alla tre orter. 

– Ja, hur det påverkar mig… Man ska ju självklart göra… Ja det är bäst att göra 
allting själv, så är det väl alltid. Jag behöver inte dom människorna. (Kelly)

Strategierna innebär att man eftersträvar oberoende gentemot institutioner och pro-
fessionella. Resultaten visar alltså inte på en omfattande självständighet i relationer 
med andra i dessa frågor: Familj och vänner har ibland varit viktiga i samtal om 
karriärfrågor. Dessa, bortsett från några föräldrar, kritiseras inte av respondenterna. 
Min tolkning är att ojämna maktförhållanden bidrar till undvikande strategier i ett 
möte med bedräglig konsensus. 

Det fi nns variationer mellan olika grupper. Unga vuxna från de tre lokala kon-
texterna har delvis olika berättelser, bland annat avseende möjligheter i val till och 
inom gymnasieskolan. I glesbygd fi nns begränsningar då alla program, inriktningar 
och kurser inte fi nns på orten, och eleven inte vill, inte kan eller inte får fl ytta till en 
annan ort. I den mångkulturella förorten har inte skolan/vägledaren klargjort eller 
bidragit till möjligheten att söka till skolor i näraliggande kommuner. I den välsitu-
erade förorten uttrycks inte sådana strukturella begränsningar, istället nämns negativa 
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signaler från lärare om ens studieförmåga som undergrävt den ungas självförtroende 
för fortsatta studier. Avseende strategier är det företrädesvis i glesbygd som öppna 
konfl ikter yttras, och att man via förhandling försökt påverka möjligheten att söka 
utbildning till andra kommuner. Det fi nns också genusspecifi ka strategier: Det är 
främst män (i glesbygd) som för fram att de har förhandlat, medan det är kvinnor som
yttrar att de har vilselett genom att låtsas acceptera men i praktiken agerat annorlunda. 
Vidare pekar resultaten på att respondenter med icke-svensk bakgrund får mer direkt 
rådgivning, och till yrken med lägre kompetens än respondentens egna mål. 

Slutsatser och avslutande kommentarer
Nedan presenteras några slutsatser och refl ektioner. Först diskuteras skolans stöd 
vid karriärval, och avslutningsvis återkopplar jag till de inledande metodologiska 
spörsmålen. 

Skolans stöd i studie- och yrkesvalsprocesser
Kritiken av interaktioner med professionella i övergångar kan sammanfattas i att 
individens behov försummas. Det bidrar till att respondenter uppfattar tjänster i 
dessa sammanhang som ovidkommande för deras karriärutveckling. I min analys 
av respondenternas erfarenheter fi nner jag dock innebörder av betydelse. Liksom 
Hodkinson och Sparkes (1997) uppfattar jag att ungas karriärval påverkas av offi ciella 
regler och interaktioner i ett fält där den unge har mindre makt, samt att vägledare 
dels formulerar val och dels bidrar till att omformulera beslut. Jag hävdar att detta 
ofta sker i strukturella brytpunkter, och sällan i övergångar som individen själv tar 
initiativ till. Vidare uppfattar jag att eventuell omformulering i skolan utgår från en 
bedömning av elevens studieförmåga uttryckt i betyg, medan Arbetsförmedlingen 
bedömer anställningsbarhet. 

Hodkinson och Sparkes hävdar att skilda mål mellan aktörer i ett fält resulterar 
i koalitioner, förhandlingar, överenskommelser och konfl ikter. Därutöver visar min 
studie på respondenters undvikande motståndsstrategier gentemot insatser som 
upplevs försvåra möjligheten att nå egna mål, i möten som kan karaktäriseras av 
en bedräglig konsensus. De unga vuxna förlitar sig inte på något som uppvisat en 
likgiltighet inför deras behov i en relation där de är underordnade. Under sådana 
premisser är själv bäste dräng. 

Hur förhåller sig mina resultat till tidigare svensk forskning om skolans stöd 
i studie- och yrkesvalsprocesser? I en kunskapsöversikt på uppdrag av Skolverket 
(Fransson och Lindh 2004) särskiljs mellan tidigare och senare forskning: 1970- och 
1980-talens kritiska forskning pekade på verksamhetens legitimerande funktion så-
som elevers lika möjligheter, val som fria och rationellt underbyggda, medan senare 
forskning i högre grad har pekat på möjligheterna med vägledning i ett stödjande 
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perspektiv. De tre senaste avhandlingarna i Sverige som berört elevers erfarenheter av 
vägledningsverksamheten har behandlat grundskolan.4 Henrysson (1994) studerade 
tre högstadieskolors vägledning och arbetslivsorientering genom intervjuer med elever 
och skolpersonal. Han fi nner olika arbetssätt, ”syokulturer”, mellan skolorna, och 
uppfattar att det mest avgörande för en fungerande syoverksamhet är det allmänna 
arbetsklimatet på skolan. Eleverna associerar ”syo” till den information vägledaren 
ger i samband med prao och i valsituationer. De är i allmänhet nöjda med det stödet, 
men somliga uttrycker missnöje med skolans information liksom med skolans bidrag 
till elevens självuppfattning. 

Lindh (1997) och Lovén (2000) har båda studerat enskilda vägledningssamtal 
i årskurs nio. Lindhs analys utgår från ett intentionellt, ett interaktionellt och ett 
institutionellt perspektiv. Huvudfrågan är vilken möjlighet den sökande har att 
göra sig hörd. Resultaten visar att vägledare och elever delvis har olika projekt. Med 
begreppet projekt avser Lindh den mening som kan tillskrivas aktörernas agerande i 
en given situation med beaktande av tidigare och andra händelser, och alltså inte vad 
som ”ligger bakom” aktörernas handling. Även om vägledarnas projekt dominerar 
samtalen och eleven i hög grad är beroende av vägledarens projekt, fi nner hon att 
eleverna ändå kan göra sina röster hörda. Lovén analyserar samtalen utifrån elevens, 
vägledarens och samhällets perspektiv, och inkluderar uppföljningsintervjuer med 
elever två år efter valet till gymnasieskolan. Han erfar att vägledare dominerar talut-
rymmet. Ibland intar de en lärar- eller vuxenroll och ger råd och uppmaningar som 
inte helt når fram till eleven. Ett slags rollspel kan uppstå där såväl vägledare som 
elev vet att det gäller att upprätthålla spelet, och skenöverenskommelser görs. Lovén 
uppfattar dock att eleverna har möjlighet att påverka samtalen, och att relationen 
generellt är avslappnad och öppen. De fl esta elever var nöjda med vägledarna, några 
elever var dock mer skeptiska i efterintervjuerna. Han uppfattar att vägledning i 
grundskolan inte kan beskrivas i termer av process, liksom att eleverna sällan var 
aktiva deltagare i valet. 

Alla tre författare pekar på att vägledningsfrågor förefaller vara marginaliserade i 
skolan; vägledarna fi ck ta stort ansvar för verksamheten medan lärares insatser var 
begränsade (Henrysson 1994; Lovén 2000), och skolans bristande bidrag i elevernas 
valprocess får konsekvenser för samtalet (Lindh 1997). Skolans nationella mål om 
varje elevs förberedelse inför arbete och fortsatta studier uppnås näppeligen.

Sammanfattningsvis förefaller ändå individens erfarenheter av verksamheten vara 
dystrare i min studie än i de andras. Jag uppfattar några möjliga anledningar till det. 
En skillnad är att mitt teoretiska perspektiv inkluderar konfl ikter och maktrelatio-

4 En kommande avhandling fokuserar aspekter av relationen i samtal mellan elev och vägledare i gymnasieskolan, 
varav två artiklar har publicerats (Schedin 2005a och 2005b).
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ner. En annan olikhet är respondenternas ålder och position; tid har förfl utit sedan 
mina respondenter var elever, somliga minnen har bleknat och man är inte längre 
en elev och beroende av skolans vuxna. Därutöver var mina respondenter arbetslösa 
vid intervjutillfället, vilket sällan är en höjdpunkt i livet eller karriärutvecklingen. 
Arbetslöshet är emellertid ingen ovanlig situation att befi nna sig i för unga vuxna 
som har kontakt med vägledning, och därför menar jag att deras röster är relevanta. 
Dock kan dessa aspekter, bland andra, bidra till att förklara en mer kritisk hållning 
än i de redovisade avhandlingarna. 

Vetenskapliga ändpunkter – och gränsland
I Pedagogiskt arbete ska utgångspunkten vara den pedagogiska yrkesverksamhetens 
teori och praktik. Det praxisnära, kan man tänka, är att yrkesverksamheten foku-
seras – i forskningsfrågor och empiri. Alternativet är att teorier utgör premissen. I 
forskning ingår att relatera teori och empiri till varandra, och hur man gör det är en 
central fråga inom vetenskapligt arbete. I ena änden fi nns ett induktivt arbetssätt, 
upptäckandets väg, och i den andra det hypotetiskt deduktiva, bevisandets väg. Min 
studie innefattar främst att utifrån forskningsfrågorna formulera antaganden utifrån 
empirin, men omfattar även att i någon mån undersöka relevansen av, och kanske 
utveckla, andras begrepp och teorier på området.

Motiv särskiljer grundforskning och tillämpad forskning. Grundforskning syftar 
till att vidga vårt vetande och studera nya frågor, och kunskap behöver inte komma 
till omedelbar nytta även om den i förlängningen kan leda till tillämpningar. Till-
lämpad forskning avser praktiska frågor och tillämpbara resultat för relativt konkreta 
och snabba åtgärder, vilket kan sammankopplas till den evidensbaserade trenden. 
Min forskningsansats anknyter företrädesvis till grundforskning, men utesluter inte 
tillämpningsperspektivet: En gemensam forskningsfråga för alla delstudier i det forsk-
ningsprojekt5 min studie ingår i, avser hur resultaten dels förstås av yrkesverksamma 
och beslutsfattare och dels kan omsättas i en utveckling av karriärvägledningen. Dessa 
frågor kommer till exempel vägledare att få förhålla sig till, bland annat avseende de 
resultat jag presenterat i denna artikel. 

Pring (2004) menar att debatten om evidensbaserad praktik involverar centrala 
kunskapsfi losofi ska frågor. Diskussioner om kunskap under historiens gång kopplar 
Gustavsson (2000) till Aristoteles tre kunskapsformer: Episteme avser vetenskaplig 
och teoretisk kunskap, techne avser praktisk och produktiv kunskap och fronesis en 
praktisk klokhet. Med utgångspunkt från dessa, skiljer sig perceptionen åt vad gäller 

5 Projektet Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och könsperspektiv bedrivs 
i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan i Malmö åren 2005-2007. Information om projektet 
fi nns på www.educ.umu.se/forskning/presentation/projekt
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sanning: Utifrån episteme fi nns sanningen i världen och kan ses och bekräftas (ofta 
i text och/eller siffror), medan det för techne är själva handlingen och för fronesis är 
att vara öppen för nya tolkningar. 

Åsikter om vilka forskningsfrågor som bör ställas och på vilka sätt de ska besvaras 
varierar således i vetenskapens ändpunkter och gränsland. Exempelvis kan evidens-
diskussionen betraktas utifrån skilda kunskapsformer: Praktikbaserad evidens kan 
förknippas med techne, och evidensbaserad praktik – i betydelsen att forskning ger 
belägg som praktiker ska tillämpa – till episteme. Fronesis involveras, som jag ser det, 
i lärande: En process av frågande/utforskning och refl ektioner som kritiskt prövar 
vardagliga rutiner, vilket kan leda till mer informerade och medvetna handlingar. 
Gustavsson menar att utbildning ska innehålla alla tre kunskapsformer och att rätt 
blandning bör eftersträvas. Det gäller även i karriärval och vägledning som, utifrån 
mitt synsätt, kan ha en närmare koppling till fronesis. 

Avslutningsvis uppfattar jag att mina resultat förstärker bilden av verksamhetens 
dignitet: Utformning av stöd i karriärprocesser inom skola och utbildning har vid-
sträckt betydelse i ett karriärutvecklingsperspektiv. Fransson och Lindh (2004) pekar 
på att det fi nns få studier om ungas värdering av erbjudet stöd, och att det behövs

utförligare systematiska studier för att säkert kunna uttala sig om vilket stöd, vilka 
kunskaper och erfarenheter olika ungdomar tycker att de är i behov av för att kunna 
orientera sig och fatta beslut i skilda valsituationer (s 87).

Utöver dessa mycket angelägna pedagogiska frågor, vill jag peka på relevansen av att 
problematisera insatserna i ett policy- och maktperspektiv. 
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Kunskapens form
– på spaning efter en gestalt

Esko Mäkelä

Abstract
This text deals with perspectives on knowledge. I use three philosophical con-
cepts; phronesis, techne and episteme. These concepts are related to the theme of 
the publication, research-based practice, as well as my research interest; aesthetic 
learning in sloyd. I propose a holistic view on knowledge and education that in-
cludes different modalities. I also believe that knowledge is something we create 
through mutual interaction, through artefacts and through lived experience.

Inledning
Kunskapsfi losofi n ser kunskapen ur tre aspekter, vilket innebär att man undviker 
den dikotomiska förenklingen. Det uteslutna tredje inbjuds2 och tretalet gör uppror 
mot dikotomi. Tre enheter har svårt att upprätthålla en binär relation. Ofta utvecklas 
ett triangeldrama3. För att utreda detta närmare måste vi gräva upp några gamla 
greker. Vi kommer att röra oss bland främmande termer och umgås med tänkare 
från antiken, och då framförallt Aristoteles.

I dramat med kunskapsaspekterna kämpar fronesis, techne och episteme en ojämn 
kamp. Episteme, det logiskt-analytiska perspektivet, har herravälde över techne, d.v.s. 
praktisk-produktiv kunskap, medan fronesis, det som brukar tolkas som det etiska 
omdömet, står övergiven och maktlös vid sidan om och begrundar tillståndet. Orsaken 
till sakernas tillstånd står ej att fi nna som ett naturgivet fenomen även om många idag 

1  Bernt Gustavsson Kunskapsfi losofi  Kunskapsbegreppen är hämtade från antikens Grekland, med Aristoteles 
som främsta inspirationskälla.

2  I klassisk logik förekommer regler eller lagar, en av dessa är lagen om det uteslutna tredje, tertium non datur 
– inget tredje gives. Lyckligtvis fi nns andra former av logik, t ex intuitiv. 

3  Sofokles införde den tredje skådespelaren, tritagonisten, som en av dramats roller och möjliggjorde en mer 
dynamisk intrig och större dialogmöjligheter. 
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4  ”Det teoretiska är ett barn av det praktiska som på grund av sina tillsynes framgångsrika resultat fått en 
maktposition i samhället och inte vill kännas vid sin egentliga börd.” José Luis Ramírez, Synekdoke (s 5)

5  Gestalt – sammanhållen form, inom gestaltpsykologin antagandet att helheten (gestalten) inte kan förklaras 
som en summa av oberoende delar, och att relationerna mellan elementen får större betydelse för gestaltbild-
ningen än elementen själva. Att vara på spaning efter anspelar på Marcel Prousts roman ”A la recherche de 
temps perdu”, där recherche, research, forskning är den centrala aktiviteten utförd som en associativ blick 
över en subjektiv verklighet. Jag tillåter mig också att i denna text förknippa föreställningar, associera och 
kommentera min egen blick; jag anlägger perspektiv. 

knappast ifrågasätter den teoretiskt-vetenskapliga kunskapen dess överhet.4 Den tycks 
ha så mycket att erbjuda och så lite att kräva; makt, medicin, profi t, kommunikation, 
konsumtion, löften att ständigt nå längre bort, ner till havets djup, att få trampa omkring 
på Stillhetens hav, färdas mellan hjärtats kammare, spränga en hel stad och alla människor 
därför att det står i vår kunskaps makt att göra så, nästan helt utan ansträngning, nästan 
helt utan ånger. Vad hade vi fått uppleva om den praktiskt-produktiva kunskapen hade 
värderats högst? Vackrare vardag eller snyggare stridsvagnar? Vad om det etiska perspek-
tivet fått råda? Rättvisa, fred, respekt eller en uppdelning mellan goda människor och 
dåliga, onda människor? Alla sådana spekulationer är i grunden felriktade. Det är inte en 
ensam kunskapsform som ska sitta i högsätet. Det bästa vore en dynamisk växelverkan 
mellan alla former av kunskap. Eller hellre, en enda enad form.

Jag talar ogärna om kunskap som om den hade fl era former eftersom sådant tal 
uppehåller sig vid skillnader som antas emanera ur objektet, dvs. att former upp-
träder för oss möjliga att observeras i sina respektive tillstånd. Jag talar hellre om 
perspektiv och aspekter, dvs. att det är vi som betraktare som intar skilda synvinklar 
och spanar efter en gestalt5.

Fronesis
Den närmast följande texten behandlar fronesisbegreppet ur skilda synvinklar för 
att klargöra relationer mellan handling, etik, estetik och kunskap. I texten vävs en 
fi gur som hämtar drag från de två andra kunskapsaspekterna i syfte att beskriva 
samhörighet. Jag har valt att visualisera fronesis, kunskap som praktisk klokhet och 
omdömesförmåga, som en omsluten cirkel vilket får symbolisera harmoni.

Fronesis



46

Kunskapens form – på spaning efter en gestalt

Den kanske mest aristoteliska kunskapsformen, fronesis, är samtidigt både jordnära 
och upphöjd. Den är både vardagsklokskap och söndagsdygd, tyngd av anakronis-
mer6 men full av möjligheter. Aristoteles utgör en mäktig vattendelare mellan två 
olika kunskapstraditioner7. Å ena sidan har vi Platon, hans egen läromästare, med 
idéläran och föreställningen om en absolut sann kunskap, och å andra sidan den 
aristoteliska uppfattningen som utöver idévärlden även inkluderar tyckandet/tron 
(doxa8) vid sidan om en empirisk kunskapsbas.9

Aristoteles säger att fronesis är detsamma som praktisk klokhet. Detta kan tolkas 
som att ditt handlande10 grundas på ditt omdöme. Omdömet är en vishet som inbegri-
per etik, förstånd och förmåga att handla gott och tänka klokt. Allt detta sammantaget 
innebär att handlandet och tanken är ett. Det är mycket enkelt att inse hur tankar 
verkar i handlande, men hur kan handlande bo i tanken? Vår bild av tankens rum 
är antingen tyst och tom eller fyllt av toner, färger eller imaginära fenomen – sällan 
möter vi bilden av den rationella tanken som en stökande aktivitet som bökar runt 
och svettas. Handlande och tanke förknippas ofta med aktivitet och passivitet. Jag 
hävdar att många, ibland även jag, ser tanke och handling som separata företeelser 
utan att inse hur intimt omslingrade de är, hur oerhört ömsesidigt beroende de är, 
hur hjälplöst förlorade och stumma, förtorkade och kraftlösa, om de skiljs åt. 

Tankar brottas med varandra och med praktisk erfarenhet. Den praktiska klokhe-
ten växer med omdömet i en process, en växelverkan mellan jaget och världen i en 
aktiv tolkning, något som är helt uteslutet ur ett positivistiskt perspektiv, där tanken 
är en fånge i absolut isolering hos ett oemotsägligt faktum, den rena idén. Att tolka 

6  Inom vetenskap och forskning om kunskap används en rad grekiska termer som ger framställningen en torr 
smak av klassisk bildning. Vidare används ord och begrepp som känns obekväma och främmande för den 
moderna människan; det Sköna, det Goda, det Rätta, det Rena, det Sanna, begär, dygd, ädelmod, själen osv.

7  Delningen uppkom dock tidigare. Redan drygt 100 år före Aristoteles hade Herakleitos myntat begreppet ”panta 
rei”, allting fl yter, som syftar på verklighetens tolkningsbarhet. Ungefär samtidigt förde Parmeides fram teorin 
att verkligheten är en absolut enhet och att mångfald och förändring inte existerar. Båda tankeriktningarna 
har sina följeslagare in i vår tid.

8  Doxa är ett intressant begrepp med betydelseglidningar. I grekisk fi losofi  kan det betyda tyckande, tro, blind 
övertygelse, förutfattad mening – allt detta i motsats till logos, rationell insikt. I kristen fi losofi  talar man om 
doxologi med betydelsen lovprisning (doxa – ära, anseende; logia – tal, av logos – ordet). Bourdieu talar om 
doxa som en kulturs vedertagna föreställningar, sådant som inte kan betvivlas eller ifrågasättas inom denna 
kulturs ram. Likheter med begrepp som paradigm och diskurs ligger inte långt borta.

9  Aristoteles levde dessutom i en tid med två parallella kunskapskulturer som både liknar och skiljer sig från 
de två kunskapstraditionerna; sida vid sida fanns en muntlig kunskapskultur och en skriftlig kunskapskultur. 
Utvecklingen av alfabetet har mer än något annat påverkat vårt förhållande till kunskap och kultur, samtidigt 
har denna påverkan färgats av den platonska kunskapstraditionen som smidigt anpassar sig till textens lineärt 
analytiska representation. Dessa förhållanden behandlas utförligt av Walter Ong i ”Muntlig och skriftlig kultur”. 
En ny muntlig kunskapskultur växer fram i nya media, se t.ex. Kathleen E. Welch ”Electric Rhetoric; classical 
rhetoric, oralism, and a new literacy.”

10  Jag ersätter ordet praktisk med handlande, handling för att understryka gärningskaraktären i begreppet fronesis 
som praktisk klokhet.
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världen så som den framträder och vår egen plats i världen är något annat än ett 
skuggspel på grottväggen. Tolkningen är fri och begränsas enbart av horisonten. En 
enda ren idé ersätts med idérikedom som genom att börja agera tvingar den rena idén 
att umgås med smuts och smolk. Genom att handla och se oss själva som handlande 
utvecklas vårt omdöme och stärker relationen tanke – handling.

Lee Shulman11 talar om en spegel, en hel vägg som i en dansreplokal, för att läraren 
ska se sig själv i aktion i klassrummet. Detta tolkar jag som en metafor för att synlig-
göra tankar och självbilder kontra agerande och handling. En annan av Shulmans 
metaforer av lärandesituationer är linsen. Utsnitt, skärpa, närbild, halvbild, helbild 
mm är egenskaper som hjälper oss att tolka skeenden. En tredje metafor är fönstret. 
Det erbjuder en blick ut och en blick in. Skolan är inte en sluten värld – det fi nns 
öppningar och en möjlighet till kommunikation. Metaforerna har något gemensamt. 
Alla handlar om att se och bli sedd, att se aktivitet och att se sig själv handla. Detta 
är ett sätt för tanken att gripa tag i handlingen.

Donald Schön talar om behovet av ”artistry”12 i utbildning och kopplar detta till 
refl ektion, både över kunskap i handling och över refl ektion i handling. Undervis-
ningskonst kan utvecklas genom refl ektion. Speglar hjälper oss att refl ektera.

Arthur Danto skriver om olika sätt att förhålla sig till speglar.13 Han låter Hamlet 
visa oss att estetisk gestaltning är något mer än bara en avbildning och att denna 
insikt tillför refl ektionen ett kunskapsvärde. 

Samtidigt kan Dantos text14 avse olika medieringsformers kommunikativa egen-
skaper, pjäsen ”Hamlet” är ett konstverk som speglar aspekter av vår egen gestalt. 

”Både Hamlet och Sokrates betraktade konsten som naturens spegel – den ene i 
uppskattande ordalag, den andre på ett nedlåtande sätt. Såsom ofta är fallet har 
även denna meningsskiljaktighet en saklig grund. Sokrates betraktade speglar som 
något som blott refl ekterade vad vi redan såg; och eftersom konsten uppfattades som 
en spegel var den något som försåg oss med passiva och korrekta kopior av tingens 
framträdelseformer, och var därför inte av något som helst kunskapsmässigt värde. 
Hamlet insåg dock med större skarpsinne den anmärkningsvärda egenskapen hos 

11  Lee Shulman Keynote address. University of Illinois (Video Highlights – ett av dem visar just metaforer,”mirrors, 
lenses, windows”)

12  Donald Schön Educating the refl ective practitioner. Schön defi nierar ”artistry” som den kärna av praktisk 
klokhet som man kan fi nna hos en ovanligt kompetent yrkesutövare. ”Artistry is an exercise of intelligence, 
a kind of knowing, though different in crucial aspects from our standard model of professional knowledge. 
It is not inherently mysterious; it is rigorous in its own terms.”

13  Arthur Danto. ”Konstvärlden” Konsten och konstbegreppet. Kairos nr 1 (1996): 91 
14  Texter är alltid möjliga att tolka. Om jag tillskriver texten objektkaraktär kan jag även tolka texten ” i sig”, 

textens form, hur den säger sin mening. Danto har en formel för detta; O + I = W (Object, Interpretation, 
(art)Work.
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de refl ekterande ytorna, nämligen att de visar oss något som vi annars inte skulle 
uppfatta – vårt eget ansikte och vår egen gestalt – och därigenom kan konsten, i 
den mån den liknar en spegel och eftersom den ger oss en bild av oss själva, ha en 
viss kognitiv betydelse trots allt, även enligt sokratiska kriterier. Som fi losof fi nner 
jag emellertid Sokrates argumentering bristfällig även på andra och kanske mindre 
djupsinniga grunder än denna”15

Praktisk klokhet i kunskapssammanhang är något som medieras, något som genom 
aktivitet förmedlas i ett medium. Pjäsen ”Hamlet” använder teatern som medium. Mo-
daliteter16 för detta medium är exv. tal, kroppsspråk, scenografi  och kontext17. Praktisk 
klokhet medieras både genom fakta och fi ktion. Ibland kan gränsen upplösas eller med-
vetet överges18. Genom medieringsbegreppet tillförs fronesis ett estetiskt perspektiv. 

Per-Olof Erixon19 erbjuder ett helt prisma av speglar som medierar skönlitterära 
bilder av pedagogiskt arbete. Han erbjuder berättelsens speglar och visar hur man 
kan rekontextualisera fi ktiva historiska texter av lärares vardagliga erfarenheter för 
att utvinna betydelsefull kunskap och insikt om oss själva i vår dagliga lärargärning. 
Erixon lämnar därigenom ett bidrag bestående av pedagogisk praktik både till lärar-
utbildning och forskning i pedagogiskt arbete. Styrkan i detta bidrag ligger i de etiska 
speglarna, exemplen, som kan kallas praktisk klokhet – fronesis, eller brist därav.

Ett etiskt omdöme består inte i första hand av en samling principer även om vi 
kan tala om etiska principer och i princip vara överens om fl era sådana, t ex forsk-
ningsetik, vårdetik, socialetik eller annan kodex. Praktisk klokskap om vad som är 
rätt och gott når man genom att överväga sådant som kan förhålla sig på olika sätt. 
Dåren och diktaren överväger sådant som omöjligt kan förhålla sig annorlunda, 
t ex något som är fastslaget av regel eller princip. Exempel, både egna och andras20, 
utgör underlag för överväganden.

15  Arthur Danto. ”Konstvärlden” i Kairos nr 1 (Man kan byta ut Sokrates mot Platon utan att citatets andemening 
förändras).

16  Media och modus är inte helt entydiga begrepp (se t ex Kress & van Leeuven Multimodal Discourse – the Modes 
and Media of Contemporary Communication) . Innebörder kan växla så att ett modus ibland antar betydelsen hos 
media. T ex kan modaliteten scenografi  bilda ett eget media som i sin tur uttrycks i ett antal modaliteter. 

17  Kontexter kan vara fysiska som t ex den fi na salongen, fängelset, utomhusscenen, en industrilokal eller annan 
plats, kontexter kan vara abstrakta som t ex genre ( se t ex Per Ledin Genrebegreppet). Kontextuella modaliteter 
är också alla val som betingas av politiska, sociala, kulturella eller tekniska, ekonomiska, personella eller andra 
omständigheter. 

18  Per-Olof Erixons Pedagogiskt arbete i romanens prisma inleds med ett citat ur förordet till Kvinnor och äppelträd 
(1933) av Moa Martinsson. ”Jag anser att man kommer sanningen närmare i en roman än i en biografi . I 
biografi n talar man sanning , men man kan inte, av hänsyn till släkt och bekanta, skriva hela sanningen. Det 
kan man i en roman där namn och platser är camoufl erade med andra namn.” 

19  Per-Olof Erixon Pedagogiskt arbete i romanens prisma
20  Se till exempel Exemplets makt av Tore Nordenström i Ingrid Carlgren (red) Forskning av denna världen II. 

Vetenskapsrådets rapport 2005:4
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Praktisk klokhet i pedagogisk praktik innebär att man är fri att lämna receptet 
och låta omdömet avgöra.

Praktisk klokhet i forskning om pedagogiskt arbete innebär att man är bunden 
vid omdömet och saknar recept. 

Techne
I följande avsnitt kommer jag att diskutera begreppet techne, en praktisk-produktiv 
aspekt av kunskap som behandlar kunnande, t ex arkitektur, hantverk, kirurgi och 
framställning. Jag har valt att visualisera den praktisk-produktiva kunskapen, techne, 
som en triangel. Triangeln rymmer dynamik som får representera aktivitet och en-
ergi. Diagonala formelement skapar ett intryck av rörelse. I ett hus är det trappan, 
den diagonala länken, som både bokstavligt och bildligt utgör ett kommunikativt 
uttryck. Jag undviker både den rätvinkliga och den liksidiga triangeln som båda har 
ett drag av stagnerad rörelse som motverkar min intention.

Techne

Kunskapens väsen inbegriper alltså inte enbart intellektuell tankeverksamhet. Det 
omfattar också techne som avser praktisk-produktiv kunskap, handlandets kunskap. 
Techne21 för tankarna till teknik; praktik som motsatsen till teori, produktion som 
synonym till tillverkning – sammantaget en viljelös mekanisk eller manuell fram-
ställning av varor. Jag saknar den kreativa dimensionen i hantverksmässig kunskap, 
något som når bortom det fysiskt bearbetande momentet samtidigt som det aldrig 
helt kan frigöra sig från materialets villkor.

Liksom fronesis har även techne en estetisk aspekt. Kajsa Borg beskriver relationer 
mellan tanke, (framställande) handling och estetik med utgångspunkt i Deweys upp-
fattning om att barnets experimenterande är grunden för kunskapsbildningen. Borg 
utvecklar tankegången i en tredimensionell fi gur, en tetraeder, där de fyra hörnen utgörs 
av aspekterna; det estetiska, det praktiska, det sociala och det teoretiska. ”Figuren får 
symbolisera den helhet av olika aspekter som inte låter sig hanteras var för sig, utan att 

21  Under antiken betecknade Techne all konstnärlig verksamhet, då man inte drog en gräns mellan konstnären 
och hantverkaren. 
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hänsyn tas till övriga aspekter.”22 All framställning är till sin natur praktisk-produktiv. 
Dans, hantverk, kompostering, konst, musik, poesi, xeroxkopiering med mera kan 
utsättas för estetisk gestaltning genom praktisk-produktiv aktivitet som är både ett 
kunnande och ett praktiskt-intellektuellt tänkande. Det innebär att framställning 
inte kan reduceras till enbart handling. Det estetiska elementet ligger helt öppet att 
utnyttjas i all framställning eftersom kunnigheten, enligt Aristoteles, är identisk med 
en produktionsberedskap i förening med ett sant resonemang, och ”konsten är vän av 
nycken, och nycken vän av konsten”23. Aristoteles säger vidare att då nu kunnigheten 
är en produktionsberedskap i förening med en riktig tankeplan, är klåperiet i motsats 
härtill en produktionsinställning i förening med ett falskt resonemang om sådant som 
kan förhålla sig på olika sätt. Jag vill gå så långt som att påstå att all framställning som 
inte tar estetiska hänsyn är klåperi. Dessa hänsyn är de praktisk-estetiska ämnenas 
specifi ka egenart i alla lärandesituationer, även akademiska, och borde komma att 
gälla i alltfl er episteme-baserade lärandemiljöer och diskurser. 

Ibland vill man skilja ut techne som en väsensskild kunskapsaspekt. Tyst kunskap är 
ett försåtligt uttryck som ofta används när man talar om praktisk-produktiv kunskap. 
Att tala om kunskap som något tyst är vilseledande. Kunskap behöver inte alltid ut-
tryckas i ord och all mänsklig verksamhet kan uttryckas i annat än ord. Att tala om 
tyst kunskap befäster enbart skillnader mellan tanke och handling och mellan att säga 
och att göra. Likadant är det med förtrogenhetskunskap som används synonymt med 
tyst kunskap. Det är visserligen sant att man kan vara bra på att kitta fönster men 
lika sant kan man vara bra på att beskriva samband mellan olika kunskapsfenomen. 
Och med större förtrogenhet blir man bättre på båda sysselsättningarna. Om du är 
förtrogen med en sax och en dator så har du förutsättningar att bruka dem. Om du 
umgås länge och blir mer förtrogen med dem kan du bli en ansedd psaligraf och 
en aktad hacker.

Tal om tyst kunskap kan gälla att någon vill hålla tyst om vad han vet eller att 
kunskapen är förbjuden att förmedlas eller att det inte fi nns behov av att verbalisera 
kunskapen. Samtidigt kan man fråga sig om den verbaliserade kunskapen verkligen 
”har sagt allt som fi nns att säga”. 

Jan Sjögren talar om ”en annan kategori av fl era bedömd som ’genuin’ tyst kunskap 
som, trots att den prövats, befunnits omöjlig att uttrycka verbalt. Hit kan vi hänföra 
en mängd exempel på vård- och hantverkskunnande, där fl era sinnens samverkan 

22  Kajsa Borg. Slöjdämnet. Intryck – uttryck – avtryck s 190
23  Aristoteles citerar här Agathon, en framgångsrik tragediförfattare. Det måste påpekas att konsten alltid har 

förknippats med kunnigheten. En bildkonstnär, poet, skådespelare eller annan gestaltande yrkeskategori är 
i första hand en kunnig hantverkare, någon som är förtrogen med det material som bearbetas. Den nutida 
bilden av konstnären som egensinnigt geni härstammar från renässansen och den idealiserande romantiken.

•
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krävs i komplicerade bedömningar.”24 Sjögren tar upp tonbildning vid fl öjtspel som 
ett exempel, där det krävs ett mästare-lärling förhållande. ”Läroböcker i ’att spela 
fl öjt’ kan klargöra mycket men inte tonbildning.”25

Poeten Bob Hansson ger ett annat exempel i en betraktelse framförd i Kungshol-
mens kyrka26. Jag återger den här med egna ord:

På förlossningsavdelningen föder en kvinna tvillingar. Två barn; den ena storvuxen 
och den andra sorgligt liten. Båda läggs i varsin kuvös. Som så ofta växer och 
utvecklas den storvuxna i rask takt medan det lilla syskonet inte alls visar några 
sådana tecken. Tvärtemot försämras tillståndet alltmer, barnet mår riktigt dåligt. 
Läkaren förbereder sig att lämna ett tungt besked till modern; hon skulle inte ta 
det så hårt, hon hade ju kvar ett friskt och starkt barn, jodå, han hade gjort allt, 
men hon förstår ju att den lilla aldrig skulle fått ett värdigt liv, o nej, nej inget 
lidande bara stilla somna in, hon ska inte oroa sig, frun.

På avdelningen ser biträdet barnen och gör vad som inte är tillåtet. Hon tar den 
lilla ur sin kuvös och lägger ner henne i den andra kuvösen, bredvid sitt syskon. 
Det dröjer inte länge förrän de rör vid varandra, den lillas uttryck förändras en 
aning, tillståndet stabiliseras och vänder, livet segrar.

Betraktelsen kan tolkas på fl era nivåer. Läkarens beläsenhet såg barnet som teoretiskt 
dött. Det var bara fråga om timmar innan hon skulle gå bort. Proverna, instrumenten 
och apparaterna talade sitt tydliga språk. Biträdet hade ingen medicinsk examen, 
men visste något om hur man läser av små röda ljuspunkter, staplar och kurvor. 
Dessutom ägde hon en annan kunskap. Kanske hon hade känt en annan människas 
beröring i en svår stund. Kanske hon visste att närhet, hud mot hud, betyder att du 
inte är ensam. Att någon fi nns för dig och du fi nns för någon. Kunskap kan ha en 
intuitiv dimension där ett sammanhang eller problem uppfattas direkt utan stöd av 
intellektuell analys.

Techne som kunskapsform är starkt förankrad i erfarenhetskunskap, kunskap som 
utvecklas genom aktivt engagemang i skapande processer. Den amerikanske fi losofen 
och pedagogen John Dewey formulerade detta enkelt och slagkraftigt – learning by 
doing. Dewey var också pragmatiker, en fi losofi  grundad av C.S Peirce som även var 
den moderna semiotikens grundare. Pragmatismen är en handlingsfi losofi  inriktad 
på praktisk verksamhet och de praktiska konsekvenser som vårt handlande leder till. 

24  Jan Sjögren Teknik genomskinlig eller svart låda? s 38
25  Ibid
26  SR P1 Radiogudstjänst från Kungsholmens kyrka 5 nov 2006 kl:11.00-12.00
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Dewey utgår från att vi ordnar vårt tänkande genom att ordna våra handlingar, att 
kunskapen bildas genom en växelverkande process i handling, tanke och miljö. Att 
handla och att genom handling skapa kunskap är en aspekt av att vara människa; 
”The very process of living together educates”27

Lärandet genom handlandet knyter inte kunskapen till en specifi k situation eller 
en specifi k verksamhet om handlingen tillåts ha en skapande funktion.28 Att enbart 
öva praxis, där resultatet ligger inom handlingen själv, utan att samtidigt uppmuntra 
poiesis, där resultatet ligger både innanför och utanför handlingen, leder till skick-
lighet i ett visst handlande, en färdighet, medan kombinationen leder till insikt och 
personligt integrerad kunskap.29

Techne är den aktiva aspekten. Men aktivitet utan eftertanke är meningslös på 
samma sätt som eftertanke utan handling är innehållslös. Refl ektion över hand-
lingen tillför handlingen en beståndsdel som ligger utanför handlingen, antingen 
ett deliberativt, emotionellt, estetiskt, kommunikativt, mimetiskt, politiskt eller 
något annat element, eller en kombination av sådana som motiverar handlingen 
dess kunskapsmässiga karaktär. Inom handlingen bor ett element som fanns före 
handlingen men som ger sig tillkänna först i handlingen. Vi bär omedvetet med 
oss detta in i allt vi företar oss; tradition, trygghet, förförståelse, förutsättningar; 
en utgångspunkt som ibland utmanas, ibland inte. I en skapande process oscillerar 
uppmärksamheten kalejdoskopiskt mellan det trygga och det utmanade och genererar 
stoff för refl ektion som återförs i processen. Denna växelverkan kan vid gynnsamma 
omständigheter upplevas som ”fl ow” eller ”mindfullness”, ett tillstånd som tyvärr 
sällan bereds plats i skolan. 

Inom forskning i pedagogiskt arbete förekommer sällan några zenbuddistiska 
medvetandeteorier, även om kunskapsobjektet mycket väl kan rymma processer av 
liknande karaktär. Kunskapsdimensionen techne uttrycks genom skapande aktivitet 
som leder till gestaltning i ett material30, en process som ofta leder till ett verk. Detta 

27  I Roger Säljö Lärande i praktiken sid. 13
28  ”Mänsklig handling omfattar tänkande och intentioner och kommer till uttryck (visar sig) i ett konkret synligt 

görande. Göranden som processer kan beskrivas som fakta och händelser, handlingar måste däremot tolkas.” 
José Luis Ramírez, Synekdoke (s 5).

29  Begreppen poiesis och praxis visar sig rymma svårfångade nyanser med överlappande eller sinsemellan växlande 
innebörd. Gustavsson vill skilja dem och orienterar poiesis mot en tekniskt instrumentell tillverkning förknip-
pad med episteme medan praxis är riktad mot människans etiska och politiska liv och därmed knuten till 
fronesis. Om man tolkar poiesis som den skapande, alstrande handlingen i ett gestaltande, estetiskt perspektiv 
som syftar till något utanför sig själv, och praxis som själva aktiviteten, orienteras båda mot techne. Praxis kan 
också uppfattas som hänvisande till vedertagna konventioner och regler medan poiesis har litterära, poetiska 
konnotationer. José Luis Ramírez gör en elegant retorisk kullerbytta när han hävdar att poiesis först annekterar 
praxis och sedan lever vidare förklädd som praxis.

30  ”Om vi tänker att techne omfattar allt sådant som människan framställer, så gäller det hantverk, konst och 
poesi.” Bernt Gustavsson Kunskap i det praktiska, s 9

•
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verk kan ibland vara immateriellt, men är oftast en artefakt. Det förefaller rimligt 
att pedagogisk-didaktisk forskning med stöd i artefakter och processer kan involvera 
forskaren i själva kunskapsbildningen och dess kontext. I didaktisk forskning med 
utgångspunkt i praktisk-estetiska kunskapsprocesser kan de didaktiska frågorna; vad, 
varför och hur kompletteras med begreppet artefakt. Denna utvidgade syn på lärande 
lyfter fram den praktisk-produktiva aspekten som är central i bild, musik, hemkun-
skap, idrott och slöjd. Även skolans andra ämnen berörs i allt större utsträckning av 
andra medieringsformer vid sidan av text. Dessa andra medieringsformer kommu-
niceras via artefakter – ofta i form av interaktion med och mellan de lärande.

Artefakter är i många fall konstruktioner med en kognitiv och/eller sinnlig aspekt 
som saknar fysisk representation. En artefakt kan alltså vara en tanke, en känsla eller 
annan immateriell representation. Alla artefakter har ett inbyggt kunskapsvärde och 
vissa artefakter består enbart av kunskaps- eller informationsvärden. Så är t ex ett 
dataspel något mer än vad som visar sig för våra sinnen, ett hjul mer än något som 
rullar liksom en lag är något som inte enbart föreskriver straff. Allt av människan 
tillverkat, skapat eller införlivat kan uppfattas som artefakter; föremål, traditioner, 
religioner, konst, lagar, verktyg för bearbetning av material och verktyg för bearbet-
ning av immateriella fenomen.

 En vän till mig sa när han blev tillfrågad om sitt förhållande till drakar;–Det talas 
så mycket om drakar. Låt det vara sagt. Den däruppe är min. Erfarenhetsbaserad 
kunskap når man sällan genom att tänka och tala. Du kan tänka och tala hela ditt 
liv om hur man bygger en stol, men du kan aldrig sitta på den.

Den som i en pedagogisk situation tar hänsyn till techne måste iaktta åtminstone 
två sätt att förhålla sig. För det första utgår man från att handlingen bär kunskaps-
innehållet. För det andra får ord och handling inte stå i strid med varandra, vilket 
också innebär att ordet skall uttryckas i handling. 

Episteme
Jag har valt att visualisera vetandet, den teoretisk-vetenskapliga kunskapen, episteme, 
som en linje. Det linjära kännetecknar den vetenskapliga rationaliteten, punkterna 
i början och slutet av linjen betecknar den analytiska vetenskapens krav på klart 
avgränsade och väldefi nierade begrepp, problem, frågor, metoder och så vidare. En 
linje kan också beteckna det linjära i texter, som är den vanligaste modaliteten för 
episteme. 

Episteme
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Episteme ersätts ibland med logos vilket kan tydas som rationell tanke, förnuft,31 
men som också står för ord och text. Episteme som kunskapsform är starkt kopplad 
till skriften. Att texten som kunskapsmediering har förförande kraft insåg redan 
grekerna för mer än tvåtusen år sedan. För att undgå skriftens makt över läsaren 
lät man en slav läsa texten, eftersom texten då blev tal. Romarna insåg också detta. 
Gunnar Ekelöf likaså. De gav uttryck för det symboliska övervåldet med metaforen; 
”skribenten rövknullar läsaren”32. Före renässansen uppfattades detta kanske inte fullt 
så skoningslöst. Då kopierades äldre texter för hand och var på så vis mer dialogiska, 
åtminstone fanns möjlighet att skapa dynamik i texter med kommentarer och tillägg 
eller helt enkelt hyfsa till dem efter eget tycke.33

Den kirografi ska skriftkulturen34 var nära förbunden med den muntliga. Långa 
texter memorerades och tal och predikningar skrevs för hand för att framföras munt-
ligt. Högläsning var vanlig. Nedtecknade historier och berättelser bär spår av muntlig 
tradering. Dikter, psalmer, sånger och visor lever genom att sjungas. 

Den typografi ska skriftkulturen sluter munnen, håller käft35 men tänker långa linjer, 
distanserat och analytiskt. Tryckpressen ordnar allt i prydliga rader. Det tryckta arket 
med perfekta rader, exakta marginaler och oklanderligt enhetliga typer ger intrycket av 
att innehållet är lika välordnat, genomtänkt och avslutat som själva formen.

Olika faktorer samverkar till en förändrad kunskapssyn. Episteme som kun-
skapsideal fi nner sig väl omhuldad av renässansen, tryckpressen och de nya natur-
vetenskaperna. Den nya tiden36 inleds, moderniteten tar sina första stapplande steg, 
strax rationell och upplyst med klassiska ideal fjärran från vidskepelse och ändlösa 
böner i kalla kloster, men ändå redo att frälsa och regera, muta in kontinenter och 
bärga hem skeppslaster. Den vetenskapligt-tekniska rationaliteten lösgjorde sig från 
kunskapsanvändningen och blev en överordnad kunskapsform utan ekologiskt, mo-
raliskt eller socialt ansvar och som i sin effektiviseringsiver alltid sökte den enklaste 
lösningen utifrån föregivet entydiga vetenskapliga defi nitioner. Så blev slavar en 

31  Staffan Selander & S. Skjelbred Pedagogiske tekster ”Logos ble sett på som den rene och sanne kunnskapen om 
verden, bak de tillsynelatende framtredelsene (Platon brukte skyggebildene på grotteveggen som metafor for 
det som syntes på utsiden til forskjell fra den bakanforliggende sannhet). Den sanne kunskap ble satt opp mot 
så vel ’doxa’, det allment aksepterte synspunkt, og ’techne’, praktisk kunnen, som ’phronesis’, dommekraft.” 
(s 19)

32  Jesper Svenbro Myrstigar Tuffa ord från en arkaisk, dorisk inskrift från Sicilien:”Den som skriver dessa ord 
rövknullar den som läser”. Ekelöfs står att läsa i Mölna-elegin.se även www.kb.se/BIBLIS/BIBLIS/Artiklar/
Nr_17/Ohrlander.pdf 

33  Kerstin Abukhanfusa, En liten bok om boken. En fi lologisk översikt av ”läsapparaters” historia.
34  Walter Ong Muntlig och skriftlig kultur- om teknologiseringen av ordet. Ong använder uttrycket ”kirografi sk” 

för att skilja det handskrivna från typografi . 
35  Men ingen kallar texten tyst kunskap.
36  Nya tiden började på 1500-talet och anses av många historiker vara början på moderniteten. Reformationen, 

kolonialism, framväxt av auktoritära furstestater och en teknisk utveckling är några ingredienser av västvärldens 
begynnande ekonomiska och politiska övermakt.

•
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stapelvara, gränser linjalritade, fl oder torrlagda för några vattenklosetters skull och 
Hallandsåsen brutalt våldtagen.

Samtidigt som naturvetenskaperna fi ck sin nuvarande form och status, dvs. i 
brytningen mellan medeltid och renässans, skildes kunskap från lärande. Ämneskun-
skap separerades från pedagogisk kunskap. Det som tidigare ansågs som en omistlig 
egenskap i själva kunskapen, och därmed även hos den lärande, nämligen förmågan 
att kunna kommunicera det som man vunnit kunskap om, att vara lärare37, försköts 
ur ämnesstudierna. 

 Episteme bär likheter med evidensbaserad kunskap, som erkänner endast mätbara 
bevis. Den evidensbaserade kunskapen är ett vetenskapligt tekniskt-rationellt perspektiv 
som ser världen som ett mekaniskt system som saknar syfte, ändamål och mening. 

”Den världsbilden medför en åtskillnad mellan olika former av vetenskaper – de 
kvantitativa och de kvalitativa. De kvantitativa handlar om att beräkna storlek, 
volym och mängd, medan de kvalitativa undersöker andra egenskaper, kvaliteter, 
som inte är beräkningsbara eller möjliga att exakt kvantifi era.”38

Evidensbaserad praktik är ett knippe modemetoder och program som vi har impor-
terat från USA. Socialt arbete, vård och omsorg domineras av alla möjliga metoder 
som kan mätas i laboratorier eller andra kontrollerade situationer. Hälsa blir en fråga 
om kemi, läkemedelsindustrin jublar, narkomaner får syntetiskt heroin på recept, 
deprimerade får lyckopiller och elchocker. Allt är väldigt funktionellt ur ett natur-
vetenskapligt perspektiv där man ser människan som enbart ett biologiskt-kemiskt 
objekt som man kan mäta och manipulera. Man mäter symptom, man mäter allt 
möjligt som går att mäta och mätningarna blir allt viktigare. Socialstyrelsen anammar 
villkorslöst den evidensbaserade forskningen och undrar varför inte Skolverket talar 
om för lärarna vilken undervisningsmetod som är effektivast. Man kan nämligen 
ge i uppdrag till forskare att ta reda på en sådan metod. Enligt evidensförespråkare 
är det ganska enkelt. Man ber några professorer att sammanställa all forskning som 
berör metoders inverkan på mätbara kunskaper. I svensk forskning rör det sig om 
en handfull avhandlingar men internationellt fi nns det massor39. Man genomför en 

37  Lee Shulman. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Shulman lutar sig här mot Ong och 
hans text Ramus, Method and the Decay of Dialogue.

38  Bernt Gustavsson. Kunskap i det praktiska (s 9) 
39  Sundell & Forster: ”Av de pedagogiska avhandlingar som lades fram mellan 1993 och 1997 berörde 11 pro-

cent pedagogiska metoder och endast en av 165 avhandlingar jämförde två olika pedagogiska metoder. Det 
betyder att nio av tio avhandlingar handlade om annat än det som sker i klassrummet, t ex rektors förändrade 
arbetsvillkor under 1990-talet som det beskrivs i offentliga utredningar eller hur utbildningssystemet i Bengalen 
förändrades som en följd av det brittiska maktövertagandet mellan 1781 och 1835”. (Kul blandning av fakta 
och indignation hos evidensförespråkare Sundell som inte beviljades medel för metodforskning.) 
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systematisk sökning i databaser, utvärderar forskningens vetenskapliga kvalitet och 
sammanställer denna forskning. ”Den evidensbaserade rörelsen lyfter ofta fram en 
evidenshierarki där randomiserade kontrollerade studier placeras överst och fallstudier 
längst ned.”40 När professorerna är klara med analysen har man fått fram den bästa 
undervisningsmetoden med exakt noggrannhet. Det dröjer inte länge förrän vi sopar 
mattan i PISA – testerna. Tyvärr har vi bara blivit duktiga på att fylla ett mått och 
samtidigt blivit ännu mer främmande för innehållet.

Alla forskare är inte ense om den evidensbaserade kunskapens förträffl ighet. Det 
fi nns andra sätt för forskare att förhålla sig till stora mängder information, t ex kon-
sensusstudier41. Sedan fi nns det forskare som arbetar med andra utgångspunkter där 
man utgår från yrkespraktiker, ”current best practice” som bygger på att identifi era 
de yrkesverksammas bedömning av vilka arbetsmetoder som ger bäst resultat. Yt-
terst handlar det, enligt min uppfattning, om kunskapssyn. Så här skriver man om 
utbildningsvetenskap vid högskolan i Malmö: Magisterutbildning med inriktning 
mot kultur, språk, medier; 

”Vetenskapligt läggs speciell vikt vid en djupare förståelse av huvudämnets kärnom-
råden; hur vi ska förstå och förklara gestaltandets problematik i en brytningstid där 
traditioner och genrer befi nner sig i upplösning, en djupgående refl ektion över vad 
en gestaltande och subjektivt förankrad undersökningsmetod kan ge i förhållande 
till en analytisk, evidensbaserad och objektivt refererande (traditionellt vetenskaplig) 
undersökningsmetod, samt uppmärksamhet mot de olika estetiska gestaltningsfor-
mernas artefaktbaserade (mediala) och mångmodala karaktär.”42

 
Det fi nns de som väljer det ena eller det andra. Inom den evidensbaserade rörelsen 
har man såklart valt en linje och argumenterar ofta mot andra synsätt. De som 
inte bekänner sig till den nya tron har ofta en mer nyanserad syn. Man erkänner 
andra kunskapsformer och ser möjligheter att kombinera evidensbaserad kunskap, 
erfarenhetskunskap och i många fall också inkludera etiska kunskapsaspekter.43 
Evidensbaserad kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap är inte varandras motsatser 
även om (företrädare för) dessa synsätt ibland hamnar i konfl ikt. Det är viktigt att 
inse att varken all evidens eller all erfarenhet är god kunskap. Tendenser att pola-

40 Olof Sundin Informationssökning I övergången från utbildning till yrkespraktik (s 22-23). Informations- och 
biblioteksforskare Sundin talar också om ”Evidence-based librarianship” och påpekar att innebörden av be-
greppet tenderar att bli en allmänt hållen uppmaning att bibliotekarier borde följa med i aktuell forskning.

41  FNs miljöpanel är ett exempel.
42 Malmö Högskola. Master i utbildningsvetenskap vid lärarutbildningen
43 Astrid Norberg prof. i omvårdnad vid Umeå Universitet, dokument från Internet: Erfarenhetsbaserad kunskap 

i relation till evidensbaserad kunskap.
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risera olika kunskapsrepresentationer gagnar varken forskning eller yrkespraktik. 
Det gäller att hitta balans mellan olika sätt att förhålla sig och kunna kombinera 
fl era synsätt.

 I förstone tycks episteme vara det kunskapsperspektiv som lättast gifter sig med 
forskning. De har ju äktenskapstycke. Men man ska nog vara försiktig med att mäkla 
lättköpta allianser, därtill är begreppen alltför komplexa. 

Episteme erbjuder ett traditionellt naturvetenskapligt perspektiv som bygger på 
logiskt rationella, kontrollerbara observationer av verkligheten. Episteme erbjuder 
också ett teoretiskt perspektiv som kan vara till nytta för att förstå och analysera 
verkligheten. Episteme ligger till del som grund för opersonlig regelstyrd empiri men 
den ligger även som del till grund för den levda erfarenheten. Episteme medverkar i 
kognitivt intellektuella processer men ingår även i mentala och emotionella processer, 
estetiskt gestaltande processer och intuitiva och kreativa processer. Episteme-perspek-
tivet utesluter ingalunda alternativa medieringar eller modaliteter även om texten 
har kommit att dominera denna kunskapsaspekt. 

Ur mitt perspektiv verkar episteme ensamt inte förmå fylla begreppet forskning. Å 
ena sidan är episteme något annat utöver forskning. Det är ett perspektiv på kunskap 
i alla möjliga sammanhang. 

Forskning å andra sidan är något mycket mera än ett episteme-perspektiv på 
kunskap. Därmed kan begreppen episteme och forskning förstås som två delvis 
överlappande fält. Inom den gemensamma zonen återfi nner vi andra begrepp som 
endast delvis överlappar denna gemensamma zon, t. ex begreppet text, som, utöver 
att låna sig till zonen, delar sig i genrer44 och även kan förstås i utvidgad bemärkelse45. 
Det som sker i mötet mellan episteme, forskning och text är att det ur varje område 
plockas en särskild egenskap; ur episteme plockas det analytiska – inte det associativa, 
ur forskning plockas det kvantitativa – inte det kvalitativa och ur text plockas det 
sakliga – inte det narrativa. 

Många gånger målar man upp motsatser och motsättningar. Vi människor vill 
förstå världen och faller lätt offer för enkla förklaringar, där verkligheten beskrivs 
i termer av svart och vitt. Det är inget konstigt med det. Omkring oss ser vi hur 
företeelser uppvisar egenskaper som kan liknas vid motsatser. Många fenomen tycks 
vara naturgivet och ohjälpligt fångade i en binär relation; natt och dag, liv och död, 
ljus och mörker och andra parvisa begrepp. Andra fenomen som vi uppfattar parvis 
färgas av binära föreställningar, t ex manligt – kvinnligt, lek – allvar, fakta – fi ktion, 
tro – vetande.

44  Per Ledin Genrebegreppet. Enligt litteraturforskare Ledin är t ex hejaklack en genre.
45  Gunther Kress Literacy in the new media age. Kress & vanLeeuven Multimodal Discourse. Kress & vanLeeuven 

Reading Images. Manovich The Language of new Media. McLuhan The Media is the Message. Murray Hamlet 
on the Holodeck. Mediavärlden och marknaden har lagt beslag på begreppet multimodalitet.
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Om begrepp som praktik och teori betraktas som binära, dvs. att den ena utesluter 
den andra, och om man samtidigt värderar den ena högre än den andra, då separeras 
begreppen och ett av dem upphöjs till regent med despotisk makt. Det andra förvisas 
ut i rännstenen. Vilket av begreppen som får omhuldad status är en fråga om makt 
och de mäktiga avgör saken till egen fördel.

Om dessa begrepp istället erkändes som växelverkande och intimt förbundna 
kunde maktrelationen rubbas, den smutsiga kusinen från landet skulle släppas in i 
salongen och biblioteket. Icke blott som nu en narr.

När teorins roll i praxisnära forskning diskuteras i uttalat praxiska sammanhang 
känns frågeställningen påklistrad. Diskussionen blir sedan direkt obekväm när den 
förs vidare med frågor om vad som kan vara verkliga problem och hur dessa förhåller 
sig till teorigrundade frågor: om det ena kan vara nytta och det andra ökar vetandet, 
om man å ena sidan förbättrar praktiken och å andra sidan förstår den bättre, och 
vad som kallas forskning och vad som är utvecklingsarbete.

Pedagogiskt arbete som forskningsfält är i någon mån ett exempel på praxisnära 
verksamhet. Kopplingen motiveras av att fältet i fl era avseenden berör utbildningars 
praktiker, även om steget till praktiknära ibland tycks långt. Motiveringen stärks 
när även forskningsobjektet i sig är starkt associerat till praktisk-produktiv, estetiskt 
gestaltande verksamhet.

Avslutning 
Jag möter ibland en skrämmande uppfattning om att olika individer skulle ha 
fallenhet för den ena eller andra kunskapsaspekten. Ofta går uppfattningen hand 
i hand med en lika skrämmande människosyn. En del anses vara begåvade med 
intelligens och därför lämpade att studera teoretiska ämnen medan andra, mindre 
begåvade, är lämpade att ägna sig åt praktiska sysselsättningar. Att man samtidigt 
torgför en halvblind kunskapssyn tycks inte bekymra särskilt många av de lärar-
kollegor som i all välmening föreslagit att Olle, som är ett sådant bekymmer på 
de mer krävande, teoretiska lektionerna, kan komma ner till slöjden och snickra: 
”Han är av den praktiska sorten, ser du”, säger språkläraren. ”Jaja, inget ont i det! 
Själv kan jag inte slå i en spik en gång.” En annan gång är det SO-läraren som 
tycker att: ”Lisa, hon som är så barnslig och omogen, hon kan väl gå till bilden 
och måla något. Hon tycker att det är så roligt att kladda. Förresten, vi jobbar i 
grupper med tema nu. Hon kan ju göra någon bild till redovisningen, så får de 
andra i hennes grupp forska.”

Så kan det låta i skolan.
Det tar tid att förändra vanföreställningar om teori och praktik, kanske för att 

förändringsagenterna är så få i jämförelse med den stora skaran omedvetna som egent-
ligen inte är motiverade att ompröva sina ståndpunkter. Majoriteten av alla aktiva i 

•
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skolsammanhang tycks vara teoretiker med en episteme-baserad kunskapssyn. Därtill 
kommer mäktiga krafter som förespråkar kärnämnen, målstyrning, evidensbaserade 
metoder, kvantifi erbara resultat och betyg i allt tidigare åldrar. 

Kunskapsbegreppet får en ordentlig genomlysning för första gången i ett skoldoku-
ment i betänkandet ”Skola för bildning”46, där begreppen förtrogenhetskunskap och 
förståelsekunskap lades till de tidigare begreppen faktakunskap och färdighetskun-
skap. Gustavsson beskriver hur kunskapsbegreppet därigenom lyfts fram i ett samhälle 
som alltmer präglas av information och kunskap, där synen på kunskap har förändrats 
allt sedan 70-talet då mikroprocessorn introducerades och kloningsförsöken började 
nå avgörande resultat.47 Till detta kommer fundamentala samhällsförändringar i och 
med att kunskapen etableras som en produktionsfaktor även i nationalekonomin, 
vid sidan av de klassiska; jord, arbete, kapital. Andelen kunskapsvärde i förhållande 
till arbetsvärde och materiellt värde ökar, främst i de högteknologiska produkterna. 
Även i tekniskt enklare produktion skiljs kunskapsvärdet från tillverkningen. Design, 
metodutveckling, marknadsföring, reklam, logistik och andra kunskapsintensiva 
faktorer hanteras i ett kunskaps- eller informationssamhälle medan tillverkningen 
kan ske i ett (för)industriellt samhälle. Marknaden får en nyckelroll i utbildningssam-
manhang, OECD är det organ varigenom mycket av kontrollen utövas. Strategier 
utformas i den internationella fi nans- och företagsvärldens styrelserum. Kunskap i 
sig förlorar värde till förmån för målstyrd utbildning som främst gagnar andra intres-
sen än de traditionella, sociokulturella bildningsidealen; humanism, demokrati och 
mänskliga rättigheter. Kunskap riskerar att reduceras till investering i humankapital 
vilket ofelbart leder till styckning, stagnation och utarmning. Gustavsson hävdar att 
”kunskapen kommer med målstyrande instrument att betraktas som färdiga paket, på 
bekostnad av den ur den egna lärprocessen och kommunikationen framvuxna.”48

Min uppfattning är att kunskap är en fundamental del av livet. Vårt lärande är 
ett villkor för att leva i världen. En sådan grundläggande egenskap av livet kan na-
turligtvis betraktas ur fl era aspekter men det tycks mig omöjligt att kunskapen som 
sådan skulle kunna anta olika former. Det skulle betyda att mänskligt liv också skulle 
kunna anta liknande skillnader, vilket vore fasansfullt. Ett livslångt lärande innebär, 
för individen, naturligtvis en sammansmältning av alla tillgängliga kunskapsaspekter, 
något man i utbildningssammanhang har svårt att tillgodose eftersom lärandet måste 
organiseras som en instrumentell och institutionell process som styrs av faktorer som 
ibland motverkar ett fruktbart lärande.

46  SOU 1992:94
47  Bernt Gustavsson. Förordet i Utbildning & demokrati, temanummer: Kunskap och demokrati 1/2004
48  Bernt Gustavsson. Kunskap i det praktiska (s 9) 
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Gustavsson talar om tre kunskapsformer men menar att det handlar om aspekter. 
Han menar vidare att techne och fronesis är aspekter som lätt förenas medan man kan 
tala om en gräns mellan episteme och fronesis.49

Jag inser att ett vetenskapligt förhållningssätt underlättas av kategorisering och 
modeller av verkligheten och erkänner fullt ut nyttan av att kunna se saken ur olika 
synvinklar men vill ändå envist hävda att kunskap är en enda enhet, icke ett styckverk. 
Styckning av kunskap är slakt och leder till åtskiljande värdehierarkier. 

När jag talar om kunskap som en enad gestalt menar jag inte att det skulle vara 
en lösning på hur undervisning ska bedrivas eller ett svar på frågan om kunskapens 
natur. Jag talar om kunskapens gestalt som ett behov och en möjlighet. De tre 
perspektiv som har behandlats i denna text har enligt min mening inga åtskiljande 
eller begränsande egenskaper i sig. Jag ser hellre förenande drag. Det är techne och 
fronesis och episteme tillsammans som utgör kunskapens gestalt, inte den mentala 
konstruktionen som defi nierar gränser50. 

Texten började som ett triangeldrama med givna maktrelationer. Syftet var att ställa 
dessa i ett mer jämbördigt förhållande genom att lyfta fram både aspektspecifi ka och 
förenande perspektiv. De sinsemellan olika visualiseringarna, cirkel, triangel och linje 
kan komponeras till en helhet. Detta överlåter jag till läsaren att begrunda.

Jag vill istället avsluta texten med två liknelser. Den första hämtar jag från George 
Harriman, en serietecknare verksam i början av 1900-talet. Hans Krazy Kat är en 
klassiker som kommer i ständigt nya upplagor. Alla hundratals tecknade historier 
har en och samma handling: 

Krazy Kat älskar Ignatz Mus som så ofta han kan kastar en tegelsten i huvudet 
på Krazy Kat som alltid uppfattar detta som en kärlekshandling. Kommisarie Pupp 
är hemligt förälskad i Krazy Kat men förmår inte uttrycka detta på annat sätt än 
genom att sätta Ignatz Mus i fi nkan när han ertappas kastandes tegelsten. Detta tema 
varieras sedan i all oändlighet.

Den andra liknelsen är en lek. Två personer tävlar med tre ting; påse, sax och 
sten. Tingen symboliseras av tecken; en öppen hand för påse, två utsträckta fi ngrar 
för sax och en knuten näve för sten. Man står mitt för varandra och räknar till tre. 
Vid tre sträcker man fram påse, sax eller sten. Den som sträcker fram påse vinner 
över sten. Den som sträcker fram sax vinner över påse. Den som sträcker fram sten 
vinner över sax. Detta upprepas tills man befrias av insikten att…

49  Bernt Gustavson. Kunskapsfi losofi . (s 227ff )
50  Defi niera är att låsa in till evig tid -fi nis. Gränser får sin makt genom vår viljeakt, men vi kan också se gränsen 

som ett positivt och berikande element. 
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...ja, man kan tänka sig en tolkning att leken inte har något slut. Varken påse, 
sax eller sten kan avgå med slutgiltig seger. En annan tolkning är att man drabbas av 
insikten att sysselsättningen är meningslös – kunskapsperspektiv är inget att träta om. 
En tredje tolkning vore att upptäcka artikelförfattarens leklust och avfärda honom 
som en skojare. Och/eller få sig bekräftat vetenskapens sublima karaktär. Man kan 
också uppfatta liknelsernas triangeltema som en pendang till inledningen. Jag tror att 
det kan fi nnas någon som tänker att episteme, fronesis, techne, Krazy Kat, Kommissarie 
Pupp, Ignatz Mus, påse, sax och sten är godtyckliga etiketter. Denna tanke kanske 
leder till refl ektioner över relationen mellan innehåll och form i artikeln. 

Postmoderna läsare känner igen blandningen av högt och lågt, det polyfona 
persongalleriet och den patetiska strävan efter originalitet genom stöld som häftar 
vid pretentiösa wannabees. En hermeneutiskt sinnad läsare kanske läser in det som 
inte fi nns. ”Att tolka och förstå något innebär då att sätta sig själv och sin tidigare 
tolkning ’på spel’.”, står det på sidan 215 i en bok som heter ”Kunskapsfi losofi ” av 
Bernt Gustavsson.

Epilog 

Alla tankar är fångar i ett hål som ingen når. Alla tankar är totalt utestängda ur 
livsvärlden. Inga tankar har något liv. Inte en endaste tanke fi nns till utanför hålet 
som ingen ser. Inte ens den tänkande har en aning om var tanken är, hurdan den är 
eller vad den säger. Inte förrän tanken ges form, medieras som gest, sång, tal eller 
artefakt, bild, musik eller text, först då får den substans och blir verklig.

Enbart tänkandet sätter ingenting i rörelse. (Aristoteles) 
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Se och lär av proffsen!
– teori och metod för forskning 

i historieundervisningens praktik

Thomas Nygren

Abstract
The gap between theory and practice in teaching needs to be closed. This is a plan 
for how a combination of theories of education, history and pedagogical content 
knowledge can be used in the study of history teaching. By using this theory and 
method of inquiry the strategies for history teaching will be made visible, which 
will enable us better to see, understand and appreciate knowledge gained through 
practice. The strategies will show how teaching has fi lled the ”missing paradigm” 
and how teachers have experienced and used their professional freedom. Many 
theories as well as teacher training have been criticised for being too far from 
reality. By conducting this kind of research theory and practice can meet with 
mutual benefi t for science and for the refl ective practitioner.

Inledning
Klyftan mellan skolforskningen och praktiken måste överbryggas. En studie av 
undervisningsstrategier med avstamp i befi ntliga teorier och tidigare forskning kan 
fungera som en viktig länk mellan forskningen och praktiken. Genom praktiknä-
raforskning med ett positivt och konstruktivt fokus på historielärares erfarenheter 
kan vetenskapen och skolan mötas. Hur lärare använt sitt handlingsutrymme och 
utvecklat sin undervisningsstrategi synliggör kunskap till gagn för såväl akademin 
som yrkesverksamma och blivande lärare.

Det problematiska avståndet mellan teori och praktik
Den svenska lärarutbildningen och dess forskning har fått utstå hård kritik på senare 
år och Högskoleverket framhåller att: ”De största bristerna inom lärarutbildningen 
gäller forskningsanknytning, teorimedvetenhet och relationen mellan teori och em-
piri.”1 Om man skall ta kritiken på allvar behövs en forskning som kan både utöka 

1 Franke et al (2006) s. 6

•
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kunskapen om utbildning och samtidigt bygga broar till praktiken för att förbättra 
forskningsförankringen hos lärare och lärarutbildare.2 

En viktig problematik inom det svenska utbildningsväsendet som lyfts fram av 
Carlgren, Josefsson och Orre är den klyfta mellan teoretiker och praktiker som fi nns 
såväl rumsligt som mentalt.3 Detta avstånd som enligt Carlgren vidgades under 
70- och 80-talet har givit upphov till stora kunskapsluckor hos såväl praktiker som 
teoretiker. Min bild av tidigare forskning är att den i hög utsträckning handlat om 
att teoretisera kring teoretiska och ideologiska uppfattningar om lärande. Till viss 
del har detta givit upphov till relevanta pedagogiska fi losofi er men lika ofta har verk-
lighetsförankringen varit så liten att mycket tid och resurser har satsats på tro och 
övertygelser snarare än verklighetsförankrade resultat. Visionära mål må vara bra men 
i enlighet med många av de praktiker som forskar vid Södertörn så ser jag kritiskt på 
uppmaningar och måldokument baserade på tro och idealvärldar utan förankring 
i skolvärlden.4 Denna inställning är jag knappast ensam om inom skolvärlden och 
i min egen forskning har jag ofta fått argumentera för hur den är förankrad i prak-
tiken och därigenom slagit många gymnasielärarkollegor med häpnad. Att samtala 
på en abstrakt nivå är i många fall givande men när samtalen vänder verkligheten 
ryggen kan man sedan inte göra anspråk på att utsagorna handlat om det som man 
faktiskt inte varit nära.5 Från en annan vinkel kan jag se att jag som lärare, och i det 
just konstaterade, dömt ut all forskning som irrelevant eftersom forskningen inom 
min egen lärarutbildning antingen var frånvarande eller föga relevant, trots att det 
faktiskt fi nns mycket relevant forskning om man verkligen letar. 

Se vad som fi nns och fungerar
Genom att utgå från skolans verklighet riskerar inte teoretiseringen att bli väsenskild 
från skolvärlden och det ger också ett nödvändigt erkännande till alla de som fak-
tiskt utifrån relativt lång utbildning med mycket liten praktisk vägledning utbildat 
många människor till att klara av de högt ställda kunskapskrav som fi nns i dagens 
samhälle. Att utgå från praktikernas erfarenhet gör att klyftan mellan teori och praktik, 
praktiker och teoretiker, utbildning och forskning minskar. Genom att studera de 
erfarna och knyta an till teorier kan teori och praktik mötas i en konstruktiv dialog 
där utveckling sker inom såväl praxis som forskning. Vad som kommer att visa sig 
vara konstruktivt är samtidigt svårt att säga och i ett initialskede kan forskningen 
mycket väl famla i mörker eftersom detta fält är lite utforskat. Den forskning som 

2 Carlgren (2005a) s. 7-12; Carlgren (1996) s. 111-155, 205-208
3 Carlgren (2005b) s. 123; Josefsson (2005) s. 32; Orre (2005) s. 156
4 Josefsson (2005) s. 33
5 Schüllerqvist (2004) s. 67-68
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fi nns är helt klart kontextbunden varför det är viktigt att vi i den svenska kontexten 
kan se och utveckla forskningsstrategier för praxisnära forskning. Pedagogen Brian 
Hudson har lyft fram att den angloamerikanska pedagogiken/didaktiken präglats av 
en mer uppifrånstyrd betoning på stoff än den mer processorienterade och autonoma 
synen på läraren i Skandinavien och Tyskland.6 En konstruktiv praktikstudie borde 
enligt mig dra lärdom av Husbands, Kitson och Pendrys slutsatser från deras studie 
av historielärares yrkespraktik:

[...] attempts to develop, extend and improve classroom practice need to take seri-
ously the detailed professional knowledge which history teachers already posses and 
deploy. Generic professional development , grounded on defi cit model perceptions 
of what teachers are ’failing’ to do, are unlikely to build on the things which are 
being done with great skill and sophistication.7 

 
Dessa slutsatser överensstämmer väl med metoder och utgångspunkter för Shulmans 
wisdom of practice där det handlar om att lyfta fram exempel på vad som är möjligt.8 
Historiedidaktikerna Wilson och Wineburg lyfte i sin studie fram vikten av att upp-
märksamma det speciella för att förbättra möjligheterna att lära av varandra:

In fact, in our work we have conscientiously avoided the ordinary to focus on the 
extraordinary, moving from the study of the probable to a close examination of 
the possible.9

Den svenska forskningen har sedan 70-talet präglats av att andra alltid vet bättre 
än läraren och forskningen har inriktats på att lyfta fram fel och brister snarare än 
framkomliga vägar och goda exempel.10 Carlgren har belyst denna problematik med 
all önskvärd tydlighet:

Över huvudtaget är bristen på respekt för lärares praktikgrundade kunskaper slå-
ende. Andra (pedagoger, psykologer, byråkrater och konsulter) vet alltid bättre än 
lärare![...] Samspelet mellan lärares verksamhet och teoriutvecklingen har uteblivit. 
Istället har den praktikgrundade kunskapen underordnats teorier som utvecklats 
i andra sammanhang.11

6 Hudson (2006), s. 2-6
7 Husbands, Kitson & Pendry (2003) s. 8
8 Shulman (2004) s. 257-266
9 Wineburg & Wilson (1992) s. 307
10 Carlgren (1999) s. 228; Carlgren (2005) s.
11 Carlgren (1996) s. 132, 203-208

•
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Att lära av erfarenheten och synliggöra det speciella och möjliga istället för att fokusera 
på vad som inte fungerat är en konstruktiv väg för ökad kunskap och utveckling 
inom historiedidaktiken och yrkespraktiken. Genom denna typ av forskning byggs 
en grund för att bättre kunna beakta forskningen ur det perspektiv som högskolever-
ket efterlyser när de hävdar best practice som ett föredöme i yrkesutövningen.12 Min 
uppfattning är att undervisningens komplexitet omöjliggör en objektivt mätbar och 
praktiserbar praktik. I enlighet med pedagogen Martyn Hammersley ser jag istället 
ett värde i att forska kring what works och best practice i undervisningen utifrån en 
kritisk medvetenhet om att inget enhetligt svar kan uppnås. Studier av olika sorters 
praktik ger möjlighet till en evidenceinformerad praktik och ytterligare underlag för 
professionella att väga sina egna erfarenheter mot.13 Forskning och profession i kon-
struktivt samspel för utveckling av undervisningen utan att forskningen överordnar sig 
och hävdar sig veta bättre hur det ”egentligen” ska vara, är det ideala tillståndet. 

Vad som är bra undervisning fi nns till stor del i betraktarens öga. Två olika praktik-
nära studier av undervisningsstrategier i historia har givit upphov till mycket olika 
värdeomdömen från forskarna Evans och Brophy/VanSledright.14 Det som lärarna 
hade gemensamt i de båda fallen var att de var framgångsrika i att uppnå sina mål 
med undervisningen. Där en strategi utmanade och tränade elevernas kritiska 
tänkande förmedlade den andra ett engagemang för en levande historia. Vilket av 
dessa mål är bäst? 

Att det är den medvetna strategin som ger effekt har visats vid fl era studier bland 
annat Joseph Onoskos undersökning av lärares förmåga att uppmuntra elevernas 
analytiska tänkande. De som hade en medveten strategi var de som främst uppnådde 
detta. De framgångsrika lärarna upplevde de nationella styrdokumenten som häm-
mande och dåliga då de genom sina krav på översikt gjorde att man som lärare inte 
kunde genomföra en väl genomtänkt undervisning på djupet. Därför valde de ”bra” 
lärarna att inte följa de nationella direktiven.15 Även Roger F. Yoho fann vid sin studie 
av olika sätt att lära ut historiska och samhällsvetenskapliga begrepp att det inte var 
särskilt stor skillnad på olika typer av strategier. Det viktigaste var att läraren hade 
en medveten strategi för ge eleverna kunskap om de viktiga begreppen.16

Vilket innehåll och vilka värden som framhållits har således varit olika beroende på 
vilket perspektiv som undervisningen bedömts utifrån. Oavsett vilka syften undervis-
ningen haft har strategin visat sig vara betydelsefull och en tydligt artikulerad strategi 

12 Franke et al (2006) s. 6
13 Hammersley (2004) s. 133-146
14 Evans (1990) s. 125-126; Brophy & VanSledright (1997) s. 68-69
15 Onosko (1989) s. 183-185
16 Yoho (1986) s. 221, 213
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är således av godo. Att se och uppskatta det vi är bra på samtidigt som vi är medvetna 
om våra mindre utvecklade sidor är en viktig del i den personliga utvecklingen enligt 
psykiatrikern Carl Gustaf Jung.17 Genom att erkänna och uppmärksamma olikheter 
lär vi oss mer om oss själva och ökar förståelsen för andra vilket enligt mig är viktigt 
såväl inom historieämnet som i det möte med människor som läraryrket innebär.18 
Att avfärda vissa strategier som dåliga utan att mycket ingående studerat vad som är 
bra med dessa riskerar att fungera kontraproduktivt då undervisningsideologi dömer 
ut det som fungerar i praktiken.19 

Teoretiska utgångspunkter för en 
studie av strategier i praktiken
Forskningen kring undervisning behöver komma praktiken närmare med ett medvetet 
konstruktivt och nyttoinriktat fokus samtidigt som jag menar att det är av stor vikt 
att beträda praktikens fält med vetskap om att ämnet har betydelse för hur under-
visningen bedrivs. Den svenska lärarutbildningen har, som tidigare konstaterats, 
bestått av pedagogiska teorier med i många fall bristande verklighetsförankring och 
dessutom studier i universitetsämnet utan forskningsanknytning till undervisnings-
ämnet. Mellan dessa två inom ämnesdidaktikens område befi nner sig läraren då 
han eller hon skall avgöra strategi för hur undervisningen i historia skall bedrivas. I 
detta gränsland som ämnesdidaktikern Svein Sjøberg liknat vid en bro mellan ämne 
och pedagogik20 och pedagogen Shulman kallat the missing paradigm21 har svenska 
lärare i historia utarbetat strategier för sin undervisning utan särskilt mycket stöd 
från tidigare svensk forskning.22 

Eftersom strategierna för undervisning i historia enligt mig befi nner sig inom 
ämnesdidaktiken som ämnesmässigt befi nner sig mellan och inom såväl pedagogiken 
och historieämnet har jag valt att utnyttja teorier från dessa tre fält för att påvisa en 
teoretisk utgångspunkt för konstruktiv praktiknära forskning om historieundervis-
ning. Sjøberg hävdar vidare att direkt och indirekt påverkan sker från många andra 
håll, men huvudsakligen är dessa tre de viktigaste aktörerna för hur undervisningen 
i ett ämne bedrivs och bör utforskas (Figur1).

17  Jung (1993) s. 115-118
18  Jung (1993) s. 218-221
19  Gallagher (2004) s. 121-125; Shulman, 1986, s. 6; Shulman (2004) s. 264
20  Sjøberg, (red) (2003) s. 11-37
21  Shulman (1986) s. 6; Shulman använder sig av begreppen Content Knowledge, General Pedagogical Knowledge 

och Pedagogical Content Knowledge för att klargöra det värdefulla innehållet för lärande inom ämneskun-
skapen, pedagogiken och ämnesdidaktiken.

22  Frånvaron av praxisnära historiedidaktisk forskning är tydlig i Schüllerqvist (2004)

•
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Figur 1: Ämnesdidaktiken som en bro mellan ämne och pedagogik.
Källa: Sjøberg, (red) (2003) s. 11-37

Ämnesdidaktiken ger enligt Sjøberg upphov till ett antal grundläggande frågor som 
bör besvaras. Frågor om vad, varför, hur och för vem: 

• Vad är viktigt inom ämnet? Vad är centralt och vad är perifert? Vad är stabilt 
och vad förändras snabbt? Utifrån detta kan läraren fatta beslut om vad som 
bör tas upp och vad som kan uteslutas i den lärande situationen.

• Varför är ämnet viktigt? är nästa didaktiska fråga som enligt Sjøberg är 
viktig att besvara. Vad är det som gör historieämnet så viktigt att det bör 
fi nnas inom skolan som ett fristående ämne? Vilka är ämnets mål och hur 
överensstämmer dessa med elevens behov? Inom varförfrågan ryms enligt 
mig även för vem frågan som placerar eleven och elevens sociala kontext 
i fokus. Vilka behov fyller ämnet och vilka förutsättningar fi nns utifrån 
samhället, skolan och individen?

• Hur skall materialet presenteras i undervisningen för att ge de kunskaper 
som ämnet syftar till och främja lärandet på kort och lång sikt? 23

Fagdidaktikk: en bro mellom fag og pedagogikk
Fagdidaktikk: fagenes Hva? Hvorfor? Hvordan? (og for Hvem?)

Oversikt over mulige perspekriver

Fagets historie
(vitenskapen og

skolefagets)
Fagets læreplan Generell læreplan Læreplanteori

Lærings- og
motivationspsykologi

Skolehistorie

Pedagogisk fi losofi 
og idéhistorie

Komparativ
pedagogikk

Allmenn, generell
didaktikk

Teorier om språk,
retorikk og

kommunimasjon

Forholdet mellom
skolefaget og (evt.)

vitenskapsfag

Fagets sosiologi,
samfunnsmessige

rolle og forankring

Fagets fi losofi , idé
grunnlag og
epistemologi

Faget 
(skolefaget og 
dets innehold)

Pedagogikk
Fagdidaktikk:

Fagets didaktikk

En forenklet måte å plassere fagdidaktikk på mellom fag og pedagogikk. Mulige perspektiver er satt opp i tekstbokser. Figuren 
passer ikke like godt for alle skolefag.

23  Sjøberg (2000) s. 26-33
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Historikern David Ludvigsson har i sin analys av arbetet med skapandet av historiska 
dokumentärfi lmer funnit tre kategorier för urval och presentation av ämnet. De övervä-
ganden som fi lmskaparna Häger och Villius gjorde under sin tid som fi lmskapare var:

• Kognitiva överväganden (Cognitive considerations): att identifi era vilken 
kunskap som fi nns i ämnet samt besluta hur detta ska förmedlas.24

• Moraliska överväganden (Moral considerations): värdegrunden i använ-
dandet av historien. Är det tex: medmänskliga, politiska eller partipolitiska 
värden som ligger till grund för våra frågor till det förfl utna, urvalet och 
presentationen?25

• Estetiska överväganden (Aesthetic considerations): överväganden om hur 
budskapet bäst kan åskådliggöras såsom: Vilka vedertagna sätt fi nns? Hur 
ser förhållandet ut mellan ord och bild? Hur kan det framställas på ett 
realistiskt sätt? Hur fånga tittaren och lägga upp dramaturgin?26

Ludvigssons kategorier fångar enligt mig in Sjøbergs frågor om vad som är viktigt i 
ämnet inom kategorin kognitiva överväganden. Hur det skall förmedlas fi nns både 
inom Ludvigssons kognitiva och estetiska överväganden. De moraliska överväganden 
som behöver göras av alla lärare fi nns hos Sjøberg i varför kategorin. Att anpassa för 
mottagare fi nns inom alla Ludvigssons kategorier. Det som Ludvigsson kategorier 
tydligare än Sjøbergs uppmärksammar är hur historia och historieförmedling är tätt 
knutet till uttolkaren och de estetiska dimensioner som gör att en bild kan säga mer 
än tusen ord. Samma kognitiva urval kan ges mycket olika innebörd beroende på 
de värderingar som läraren har och hur berättelser presenteras.

Tänkandet och refl ektion kring sin egen undervisning ses av många pedagoger 
som mycket viktigt för att anpassa och utveckla undervisningen.27 Med denna ut-
gångspunkt har pedagogerna Gunnar Handal och Per Lauvås skapat en teori kring 
begreppet lärarens praktiska yrkesteori. De menar att denna praktiska yrkesteori är 
en personlig fi losofi  hos varje lärare och denna teori är subjektivt sett den starkaste 
faktorn för hur läraren bedriver sin undervisning. Pedagogen Freema Elbaz konstaterar 
efter en fallstudie av undervisningspraxis att: 

24  Ludvigsson (2003) s. 164
25  Ludvigsson (2003) s. 222 ff
26  Ludvigsson (2003) s. 283 ff
27  Imsen (1997) s. 424
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I believe the most important lesson to be learned from this study is that it is possible 
for teachers to become aware of and articulate their own practical knowledge, and 
that this process can lead to greater self-understanding and professional growth.28

Handal och Lauvås menar att varje lärare bör se till att medvetet formulera sin egen 
individuella praktiska teori för att kunna förfi na och utvidga den. För att verka i denna 
riktning menar de att lärare borde få handledning som uppmuntrar till refl ektion 
som ger upphov till en personlig didaktisk teori.29 

Figur 2: Praxistriangeln enligt Handal och Lauvås modell
Källa: Handal, G., Lauvås, P., Handledning och praktisk yrkesteori, 2001, s. 202

Undervisningspraxis innebär enligt Handal och Lauvås en kombination av tre delar: 
den orefl ekterade handlingen P1, de genomtänkta skäl som utifrån erfarenhet och 
teoretisk refl ektion utgör en ytterligare grund P2 och slutligen de etiska skäl som 
lärarens värderingar utgår ifrån P3. Dessa tillsammans utgör enligt Handal och Lauvås 
grunden för en pedagogisk undervisningspraxis.30 Den tredelade praxisteorin styrks 
av Elbaz studie i vilken hon fann: rule of practice, practical principle och image vilka är 
snarlika Handal och Lauvås tre delar. Viktigt för en studie av praktiken är att det som 
Handal och Lauvås kallar för etisk legitimering (värderingar) och Ludvigsson kallar 
moraliska överväganden stämmer väl överens med det som Elbaz kallar image. Detta 
var i Elbaz studie av praktiken en mycket viktig påverkansfaktor i undervisningen:

The third level, that of image, is at once the least explicit and most inclusive of 
the three. On this level the teacher’s feelings, values, needs and beliefs combine as 
she forms images of how teaching should be, and marshals experience, theoretical 
knowledge, school folklore, to give substance to these images.31

28  Elbaz (1983) s. 170
29  Handal & Lauvås (2001) s. 202-219; Handal & Lauvås (1982) s. 13-37
30  Handal & Lauvås (2001) s. 202-219; Handal & Lauvås (1982) s. 13-37
31  Elbaz (1983) s. 134
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Som teoretisk utgångspunkt för det jag valt att kalla undervisningsstrategier har 
jag valt en kombination av Sjøbergs, Ludvigssons och Handal och Lauvås teorier. 
Uppdelad i tre nivåer är teorierna enligt mig goda komplement till varandra. Utifrån 
Sjøbergs ämnesdidaktiska frågor synliggörs de olika kategorierna som Ludvigsson 
funnit och de olika nivåerna hos Handal och Lauvås. Genom dessa tydliggörs un-
dervisningsstrategierna. 

Ämnesdidaktisk fråga Övervägande och skäl

Varför? 
(För vem?)

Moraliska överväganden
Etisk legitimering

Vad? Kognitiva överväganden
Teori- och praxisbaserade motiv

Hur? Estetiska överväganden
Teori- och praxisbaserade motiv

Tabell 1: Teorinivåer i undervisningsstrategier utifrån Sjøberg, Ludvigsson, Handal och 
Lauvås 

En undervisningsstrategi innebär således lärarens tänkande kring undervisning i 
historia. Synen på ämnets värden, urval och presentation skapar olika strategier för 
undervisning i historia. Hur läraren tänker kring varför ämnet är viktigt för eleverna, 
vad som skall rymmas och vad som måste väljas bort samt tankar kring lämplig metod 
är avgörande för val av strategi.

I likhet med didaktikern Michael Uljens menar jag att undervisningsstrategin 
utarbetas via lärarens intention, handling och refl ektion. Lärarens intentioner möter i 
handling eleverna i klassrummet, via framgångar och motgångar. Idetta möte formas 
genom refl ektion lärarens undervisningsstrategi inför framtiden.32 Till skillnad från 
Uljens menar jag dessutom att undervisningen präglas av ämnet och ämnesdidaktiska 
överväganden vilket gör att intention, handling och refl ektion skiljer sig åt mellan 
undervisningen i olika ämnen. 

När jag sammanför ovanstående teorier med tidigare egen forskning och interna-
tionell forskning33 utkristalliseras nedanstående modell för undervisningsstrategier 
i historia.

32  Uljens (2002) s. 180
33  Nygren (2006) 
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Figur 3: Undervisningsstrategi som en erfarenhetsbaserad historiedidaktisk fi losofi  i 
dynamiskt samspel med kretsloppet av ämnesdidaktiskt övervägande, intention, handling 
och refl ektion.

Undervisningsstrategin är den praktiska yrkesteorin kopplad till ämnet vilket innebär 
en historiedidaktisk undervisningsfi losofi . Figur 3 visar hur undervisningsstrategin 
genomsyrar lärarens arbete som en bakomliggande och överordnad historiedidak-
tisk undervisningsfi losofi . Lärarens undervisningsstrategi är den historiedidaktiska 
undervisningsfi losofi  som färgar undervisningen även om den inte är synlig i varje 
enskilt lektionstillfälle och lektionsstrategi. Ämnesdidaktiska överväganden, lektions-
strategier, undervisning och refl ektion har genom åren format lärarens tänkande i 
ett ständigt kretslopp och i interaktion med undervisningsstrategin. Även faktorer 
utanför undervisningsstrategins och dess inre kretslopp har påverkat tänkandet 
men det centrala för denna studie är undervisningsstrategierna och deras funktion 
i lärarnas förhållande till praktiken. Jag fann i min pilotstudie utifrån ovanstående 
teorier och med grounded theory som metod tre strategier i praktiken: den källkritiske 
fl erperspektivisten hade som mål att lära eleverna självständigt och kritiskt tänkande 
samt att se på fenomen i historien och samtiden utifrån olika vinklar, den narrativa 
historiens förfi ning innebar en vilja att genom berättelserna ge eleverna en förståelse 
för omvärlden, känna igen sig i kulturarvet och ge trygghet i den lokala historien 
samt den narrativa samhällsvetenskapliga historien som gav eleverna en strukturerad 
systematisk överblick över världen och möjlighet att se parallella drag i utvecklingen 
mellan länder över tid.34 

Historieämnet
Pedagogik
Lärarutbildning
Ämnesdjup
Historiesyn
Ämneskombination
Undervisningstid
Kursplan
Egen skoltid
Läroplan
Politisk uppfattning
Kön/genus
Fortbildning
Kultur
Kollegor
Intressen
Lärobok
Livsåskådning
Förebilder
Familj
Barndom
mm

Påverkansfaktorer

Undervisningsstrategi
historiedidaktisk undervisningsfilosofi

Erfarenhet
Reflektion

Undervisning
Lärare & elev interaktion

Handling

Lektionsstrategi
Intention

Ämnesdidaktiskt 
övervägande

Vad?
Varför?

Hur?

34  Intervju 2004 02 01 och 2004 02 04; 2004 02 18; Intervju 2004 02 25 i Nygren (2005)
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Genom att olika faktorer haft olika stor betydelse och erfarenheterna från un-
dervisningen skiljer sig åt så har lärare olika undervisningsstrategier vilka behöver 
lyftas fram för att gynna refl ektionen kring praktiken. Refl ektionen och samspelet 
mellan praktiken och forskningen är av stor vikt i den moderna lärarrollen enligt 
pedagogen Ingrid Carlgren:

För att beskriva denna nya lärarroll och läraren som expert används ibland 
beteckningen ’den refl ekterande praktikern’. Därigenom markeras dels kravet 
på refl ektion och dels nödvändigheten av att knyta refl ektionen till det praktiska 
görandet.35

Att uppmärksamma lärarnas strategier fyller enligt mig fl era viktiga funktioner. Det 
ökar kunskapen om praktiken som varit så eftersatt, teorier om undervisning testas 
i praktiken, historieämnets transformering från vetenskap till undervisning synlig-
görs och avståndet mellan teori och praktik minskar,m samtidigt som forskningen 
kan ge ett konkret bidrag till yrkesverksamma. Genom att synliggöra strategierna 
ökas dessutom kunskapen inom historiedidaktiken och möjligheten till kvalifi cerad 
och vetenskapligt förankrad refl ektion för den refl ekterande praktikern ökar. För-
djupade kunskaper om undervisningsstrategier gynnar således såväl praktiker som 
vetenskapen. 

Strategier överordnat läromedel
Pedagogen Ann-Christine Juhlin fann i sin studie av gymnasielärares val av läromedel 
att lärarens stil/strategi var avgörande för vilka läromedel som användes i undervis-
ningen och för hur de användes.36 I såväl Juhlin Svenssons studie liksom i en tidigare 
studie av pedagogen Lars Naeslund är lärarnas undervisningsstrategier lika olika som 
deras läromedelsanvändning.37 

I min pilotstudie syntes tydligt hur strategin påverkade läromedelsanvändningen. 
Den källkritiske fl erperspektivisten använde som många olika typer av material såväl 
källtexter, olika artiklar som fi lmer för att belysa olika perspektiv och träna käll-
kritiken.38 I den narrativa historiens förfi ning utnyttjades t ex bilder och berättelser 
för att förstärka det narrativa. Herman Lindqvist visades på video och för att träna 
källkritiken användes läromedel med källtexter.39 I den tredje strategin, den narrativa 
samhällsvetenskapliga historien, skapades egna epoköversikter för att belysa likheter 

35  Carlgren (1996) s. 115
36  Juhlin Svensson (2000) bilaga 2, s. 27-36
37  Naeslund (1991) s. 92-107; Juhlin Svensson (2000) bilaga 2, s. 27-36
38  Nygren (2005) s. 25-26
39  Nygren (2005) s. 31-32
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och skillnader i samhällens utveckling, och detta skedde innan det blev en del av 
läromedlen från förlagen.40 

Valet av läromedel såsom: lärobok, stenciler, artiklar, egenproducerat material, 
Internet, videofi lmer mm samt hur de används avgörs alltså av lärarnas strategier 
enligt dessa studier likväl som enligt internationella studier.41

Förändring och utveckling
Refl ektion och variation har pedagogen Donald Schön lyft fram som vitala delar i 
den professionella praktikerns kunskap. Erfarenheten och eftertanken utvecklar prak-
tikerns kunskap och i mötet med nya situationer varierar experten sina val inom det 
som jag kallar undervisningsstrategi. Problem som inte kan hanteras inom strategin 
synliggör enligt Schön den ofta tysta kunskapen samtidigt som den utvecklar och 
omskapar undervisningsstrategin.42 Även Uljens menar att utvecklingen av en egen 
yrkesteori framträder om läraren tar sig utrymme att refl ektera över sin yrkespraktik. 
Men han betonar också att detta kräver vetenskapsteori eller ett vetenskapsteoretiskt 
tänkande. Lärare kan visserligen arbeta utan vetenskapsteoretiska inslag och djupare 
refl ektion kring sitt handlande i förhållande till andra lärare och undervisningsteorier 
”allt från en timme till två decennier”. Förr eller senare uppkommer dock ett behov 
av att fundera över sin yrkespraktik och inta en problematiserande attityd. Enligt 
Uljens är det ofta negativa upplevelser som tvingar läraren att omvärdera sig själv 
och sin undervisning. Omvärderingen sker i huvudsak genom att jämföra med andra 
lärares yrkesteori eller befi ntliga alternativa undervisningsteorier som kan förändra 
lärarens undervisningsstrategi.43 Om de befi ntliga alternativen inte är tillräckliga 
menar Uljens att läraren genom distans och avskildhet, i kombination med veten-
skapsteoretisk analys, kan skapa en autonom didaktisk teori.44

 Hur oförklarliga fenomen driver vetenskapen framåt mot nya synsätt och för-
klaringsmodeller åskådliggjordes på 60-talet vetenskapsfi losofi skt genom Thomas 
S. Kuhns teori om de vetenskapliga revolutionernas struktur. Han defi nierade och 
utarbetade en vetenskapsteori kring paradigm och paradigmskiften. Kuhns defi ni-
tion av paradigm som lyder: ”[...] de allmänt erkända vetenskapliga landvinningar 
som för en tid står modeller för problem och lösningar för ett speciellt vetenskapligt 
samfund”45. Detta är också den defi nition som Kuhn själv anger som grund för sitt 

40  Nygren (2005) s. 35-36
41  Juhlin Svensson (2000) bilaga 2, s. 27-36; Naeslund (1991) s. 92-107; Wilson (2001) s. 531; Grant (2003) 

s. 29-53
42  Schön (1987)
43  Uljens (2002) s. 190
44  Uljens (2002) s. 189-193
45  Kuhn (1992) s. 11
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arbete46. Shulman anser som sagt att ämnesdidaktiken hamnat utanför den forskning 
som bedrivs om skolan och kallar detta för skolforskningens missing paradigm.47

Enligt Kuhn har ett paradigmskifte skett när en ny ”sanning” som står i motsats till 
tidigare övertygelse slagit igenom. Övergången till ett nytt paradigm är allt annat än 
oproblematisk. De nya tankar och idéer som uppkommer (Kuhn kallar dem för ano-
malier) står i strid med tidigare paradigm, övertygelse och de ignoreras inledningsvis. 
Anomalierna visar på ett nytt betraktelsesätt för hur man kan se på de osäkerheter som 
alltid fi nns inom vetenskaper. Det som går inlemmas i det existerande paradigmet. När 
detta blir ohållbart så uppkommer en strid mellan paradigmen. ”Liksom valet mellan 
två tävlande politiska institutioner visar sig valet mellan två tävlande paradigmer vara 
ett val mellan två oförenliga sätt att leva och arbeta tillsammans.”48 Ett nytt paradigm 
blir efter ett tag gällande och en vetenskaplig revolution har skett. ”Styrda av ett nytt 
paradigm skaffar sig forskarna nya instrument och börjar titta på nya områden. Ännu 
viktigare är att under vetenskapliga revolutioner ser forskarna nya och annorlunda ting 
med välkända instrument inom områden som de tidigare undersökt.”49

Kuhns teorier är genom deras uppbyggnad och exemplifi ering möjliga att använda inom 
olika områden. I Uljens modell för det didaktiska tänkandets olika nivåer och Schöns teori 
är det ofta anomalier som tvingar läraren att inta den problematiserande attityden och 
genom en ny teori, kanske ett nytt paradigm, förändra sin förståelse för undervisningen. 

Carlgren har beskrivit lärarens situation som utsatt för stort förändringstryck under 
ett århundrade av allt tätare reformer i ett föränderligt samhälle via nya huvudmän 
och läroplaner. Varje enskild reform innebär inte enligt Carlgren nödvändigtvis ett 
paradigmskifte men däremot en förändring av lärares yrkesroll. Lärares yrkespraktik 
värderas sedan av betraktaren utifrån rådande paradigm där vissa undervisningsstra-
tegier döms ut utifrån teoretiska bilder av hur det borde vara.50 

Svante Nordin har hävdat att för humanvetenskaperna kan inte Kuhns paradigm-
begrepp användas eftersom de har en annan karaktär än naturvetenskaperna. Nya 
landvinningar kullkastar sällan tidigare ”sanningar” inom humanvetenskaperna utan 
de ger snarare nya perspektiv som kan berika förståelsen:

I alla händelser kan inga aldrig så stora mängder material undanröja den historiska 
verklighetens fundamentala mångtydighet och låta en enda tolkning framstå som 
den enda rimliga tolkningen51

46  Kuhn (1992) s. 11
47  Shulman (1986) s. 6;
48  Kuhn (1992) s. 82
49  Kuhn (1992) s. 96
50  Carlgren (1996) s. 115-123; Carlgren (1999) s. 223-233
51  Nordin (1981) s. 102
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Ytterligare en syn på förändring ger Ingela Thylefors uttryck för då hon gör åtskill-
nad mellan utveckling och förändring. Den paradigmatiska förändringen innebär 
att man förkastar den tidigare övertygelser och ersätter dem med en ny uppsättning 
av ”sanningar”. Thylefors menar att det man i många fall bör sträva efter är snarare 
utveckling, utifrån hennes defi nition av utveckling kontra förändring.

Utveckling bygger vidare på och förstärker det som redan fungerar medan förändring 
river ned gamla strukturer i avsikt att bygga upp något nytt [...] Alla verksamheter 
har haft och har positiva sidor. Risken fi nns att dessa överges när nyheter förs in 
[...] Förkastas det förfl utna upphör sökandet efter redan befi ntliga lösningar [...] 
Mycket förändringsarbete idag inleds med att man förkastar det förfl utna och 
förklarar det i det närmaste värdelöst. Detta skapar inget självförtroende och det 
är dessutom sällan sant.52

Liksom Thylefors menar jag utifrån mina kunskaper om skolans förändringsarbete 
att mycket av arbetet har inneburit förkastandet av det gamla utan att dra lärdom 
av det som fungerat bra utan ingående utvärderingar av vad som fungerat bra inom 
respektive ämne. Detta utesluter inte paradigmskiften men det ger en mer efter-
tänksam och undersökande attityd till hur man behandlar behovet av förändringar. 
En gedigen genomgång av kunskaper och erfarenheter kan hjälpa utvecklingen av 
människoorienterade organisationer såsom skolan. 

I min förstudie som utgick från erfarna lärares undervisningsstrategier var det 
uppenbart att de under sin lärarkarriär utvecklade sina strategier. Utvecklingen av 
undervisningsstrategierna var mycket olika till sin karaktär och handlade just om 
utveckling och inte paradigmatiska förändringar eller förändringar där man förkastat 
allt det man tidigare gjort. Den källkritiske fl erperspektivisten var den som närmast 
följt läroplan, kursplan och historieforskning i utvecklingen av sin undervisnings-
strategi och detta utifrån eget intresse. Den narrativa historiens förfi ning utvecklades 
under lång tid, från tidig barndom fram till idag, och hade inte påverkats särskilt 
mycket av förändringar inom pedagogik och historiedidaktik. Den narrative häv-
dade bestämt att läroplan och kursplan inte hade betydelse för hur han utvecklade 
sin undervisning. Den narrativa samhällsvetenskapliga historikern tvingades initialt 
att på egen hand anpassa kunskaperna från universitetsämnena till undervisningen 
och utarbetade sedan sin undervisningsstrategi mycket utifrån sin egen personliga 
väg. Basen var hennes intresse för och kunskap i samhällsvetenskapliga ämnen i 
såväl hemmet som statsvetenskapliga studier inom utbildningen.53 Utvecklingen av 

52  Thylefors (1996) s. 171-172
53  Nygren (2005) s. 51
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strategierna för undervisning och dess ursprung visade sig vara olika för lärarna i min 
studie och vilket även andra studier av historieundervisningen påvisat.54 

Handlingsutrymme
Pedagogen Gerhard Arwedson har hävdat att antalet faktorer som påverkar yrkes-
utövningen är många och starka. Många faktorer faller utanför lärarens kontroll tex 
skolpolitiken, lokalsamhällets kultur, elevgruppernas storlek osv. Detta gör enligt 
Arfwedson att lärares handlingsfrihet är mycket begränsad. 55 Pedagogerna Gunnar 
Berg och Erik Wallin har å andra sidan hävdat att trots de begränsningar som fi nns 
innebär läraryrket stora möjligheter att handla, påverka, skapa och tänka självständigt. 
Således råder en stor handlingsfrihet i yrket inte minst vad gäller det dagliga arbetet i 
klassrummet. De menar att handlingsutrymmet inom skolverksamheten skulle vara 
större än det utrymme som faktiskt utnyttjas.56 I USA har Catherine Cornbleth i 
sin forskningsgenomgång funnit stora begränsningar i handlingsfriheten för lärares 
undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen. Det som hon kallade skolklimatet 
innebar avsevärda begränsningar om: det lades allt för stor vikt vid upprätthållande 
av ordning och byråkrati, socialisationen i lärarlaget var konservativ, självcensur 
användes för att inte väcka debatt, eleverna ansågs ha problematisk bakgrund och 
vara mindre begåvade samt om skolan hade en allt för stor fokusering vid nationella 
prov och skolranking. Dessa faktorer fann Cornbleth vara allvarliga begränsningar 
om man eftersträvar en större frihet för lärarna och framför allt vill utveckla elevernas 
kritiska tänkande och samhällvetenskapliga analysförmåga utifrån fl era perspektiv.57 
Cornbleths bild av lärarens handlingsfrihet stämmer således väl med Arfwedsons, 
men hon konstaterar samtidigt att de faktorer hon funnit vara begränsande kan 
förändras och den enskilde läraren kan trots begränsningarna skapa en meningsfull, 
kritisk och fl erperspektivistisk undervisning.58 Även Uljens lägger i sin skolteori vikt 
vid yttre påverkansfaktorer, men navet utgörs av mötet mellan läraren och eleven där 
intentionalitet och samhandlande skapar lärande och strategier för framtiden.59

Genom att undersöka hur olika lärares historiedidaktiska val vid olika tider sett 
ut kan en praktikstudie visa hur handlingsutrymmet har utnyttjats. Sociologen 
Pierre Bourdieu har hävdat att kulturskapande påverkas starkt av det sociala fältet 
och individens habitus60. Genom antagonism med det gamla skapas det nya under 

54  se tex Evans (1990) och Wineburg & Wilson (1991)
55  Arfwedson & Arfwedson (1994) s. 46
56  Berg & Wallin (1983) s. 38-50
57  Cornbleth (2001) s. 73-95
58  Cornbleth (2001) s. 92
59  Uljens (2002) s. 174-184
60  habitus innebär enligt Bourdieu det system av varaktiga och överförbara dispositioner som integrerar individens tidiga-

re erfarenheter och bestämmer hennes sätt att uppfatta, värdera, välja och handla. Bourdieu (1994) s. 18-19, 56-63
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påverkan utifrån, även om viss frihet fi nns enligt Bourdieu.61 Idéhistorikern Michel 
Foucault hävdade i motsats till detta en större möjlighet till autonomi vad gäller 
perception och värderingar i skapandet av strategier. Praktikstudien kan ge en inblick 
i det som Foucault kallat fältet med strategiska möjligheter eller visa hur påverkade de 
varit av habitus.62 Hur fria lärarna har upplevt sig vara och vad de anser ha påverkat 
undervisningen i historia är emot denna bakgrund av stort intresse vilket kan un-
dersökas genom intervjuer och tydliggöras genom att de olika strategierna ställs i 
förhållande till varandra. Olika strategier visar hur olika handlingsutrymmet kan ha 
och har utnyttjats enligt praktiker. 

Handlingsfriheten för de tre lärarna i förstudien verkar ha varit stor för att själv 
utarbeta sin undervisningsstrategi och verka utifrån denna. Kurs- och läroplanernas 
betydelse verkar ha varit liten och lärarna förefaller ha följt dess anvisningar i de 
delar som varit relevanta för deras undervisning utifrån deras egna tolkningar. Den 
främsta påverkan verkar ha varit den minskade tiden för undervisningen i ämnet 
som har hanterats på olika sätt.63 

Metod för en praktikstudie av undervisningsstrategier i historia
De ämnesdidaktiska frågorna: vad?, hur? och varför?, kan och har hanterats på olika 
sätt av olika lärare och givit upphov till olika strategier för undervisning i historia. 
Dessa strategier behöver kartläggas ytterligare och analyseras för att kunna dra nytta 
av de erfarenheter som gjorts inom undervisningen i historia, det som Shulman och 
Hawkins kallat wisdom of practice.64 För att uppnå detta avser jag att djupintervjua 
ytterligare minst nio gymnasielärare i historia med olika ämneskombinationer, av 
bägge könen och verksamma på olika typer av gymnasieskolor på olika stora orter i 
landet. De alla skall ha minst fem års erfarenhet av undervisning i historia.

Med utgångspunkt i mina resultat från förstudien och den internationella forsk-
ning som jag kommit i kontakt med efter min förstudie är grounded theory, utifrån 
samhälls- och beteendevetarna Anselm Strauss och Juliet Corbins mer fl exibla 
defi nition, fortfarande en bra metod för att beskriva, kategorisera och teoretisera 
undervisningsstrategier i historia.65 Kartläggningen av praktikernas tänkande är 
en pågående process där den ursprungliga allmänt hållna frågeställningen blivit 
allt mer precis och datainsamling, kategorisering och analys pågår parallellt. Jag 
fi nner det mycket relevant att i likhet med Strauss & Corbin och även pedagogen 
Judy Sebba ta hänsyn till tidigare forskning i ämnet för att bygga vidare på tidigare 

61  Bourdieu (1994) s. 50-67
62  Foucault (1968) s. 28-29
63  Nygren (2005) s. 52
64  Shulman (2004) s. 257
65  Strauss & Corbin (1998) s. 3-26
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kunskap och för att stärka resultaten.66 Tidigare forskning och inte minst min pi-
lotstudie67 har givit mig en god grund att bygga vidare på med relevanta begrepp, 
stimulans för förbättrade frågeställningar, en bättre grund för urval, ökad känslighet 
för tankeströmningar inom historiedidaktiken och som validitet för mina initiala 
slutsatser, eftersom dessa resultat i stort går i linje med mina första resultat.68 Fler 
intervjuer med syfte att lyfta fram olika versioner utan att fördöma för att få fram 
olika subjektiva verkligheter och fi nna nya perspektiv kommer att genomföras. Efter 
djupintervjuerna avser jag att åter lyfta blicken och sätta dessa nya data i förhållande 
till tidigare resultat. Att synliggöra olika strategier och deras utveckling över tid ökar 
kunskapen inom historiedidaktiken och förbättrar förutsättningarna för verksamma 
och blivande lärare att se alternativa framkomliga vägar för undervisning i historia. 
Genom närhet och distans kan verklighetsförankrade teorier genom sina förenklingar 
göra undervisningens komplexitet mer tillgänglig. 
De tydliggjorda strategierna kan sedan följas upp av studier utifrån mottagarper-
spektiv. Hur de olika strategierna slår igenom i undervisningen är av vikt att i nästa 
steg uppmärksamma och analysera med stöd av denna nya praktiknära teori. Genom 
intervjuer med elever kan deras historieuppfattning synliggöras. Att strategin har 
betydelse har visat sig i amerikanska studier och även i en liten svensk studie men 
här krävs mer forskning för att kunna säkerställa perceptionen av olika undervis-
ningsstrategier i historia.69 Observationer av lektioner som läraren vet fungerar bra är 
ytterligare en framkomlig väg liksom att mer kvantitativt kartlägga strategier genom 
enkäter när väl kategorierna är säkerställda.

Slutsatser
En studie av undervisningsstrategiernas variationer gör att ämnets olika värden och 
gestaltningsformer blir tillgängliga för vetenskapen och inte minst för den refl ek-
terande praktikern eftersom konstruktiva exempel på hur handlingsutrymmet kan 
utnyttjas blir synliga. Forskningen blir mer relevant för de yrkesverksamma samtidigt 
som ny kunskap tillförs akademin. Avståndet mellan teori och verklighet krymper 
till gagn för framtidens kunskapsutveckling och undervisning på alla nivåer.

66  Sebba (2004) s. 36-37; Strauss & Corbin (1998) s. 78-85
67  Strauss & Corbin (1998) s. 205
68  Strauss & Corbin (1998)s. 78-85
69  Evans (1994); Brophy & VanSledright (1997); Lundh (2006) 
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Muntliga källor
Intervju med intervjuperson A 2004 02 01 och 2004 02 04
Bandupptagningar och anteckningar i författarens förvar

Intervju med intervjuperson B 2004 02 18
Bandupptagningar och anteckningar i författarens förvar

Intervju med intervjuperson C 2004 02 25
Anteckningar i författarens förvar
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Abstract
The pre-school is the fi rst step in the Swedish educational system and as such it 
is supposed to be laying the foundation of a life-long learning. Although it shares 
its organization and basic values with those of the compulsory school some dif-
ferences become distinct when they are studied from a researcher’s point of view. 
The main focus for the pre-school is the child, its well-being and its development 
but as important is its function in helping families organizing their everyday-lives. 
The impact of these different functions on the development of pre-school activity 
is basically dependant on the pedagogues performing their work and on what 
means they have to do it. According to its curriculum one important object of 
pre-school activity is to show the children the values of a cultural diversity. The 
aim of my research is to examine what importance different factors in pre-school 
have in the process of constructing cultural diversity.  

Att arbeta som lärare kräver ett starkt engagemang och en medveten närvaro. Detta 
engagemang och denna närvaro som är så viktiga för att man ska kunna utföra sitt 
arbete på ett tillfredsställande sätt kan dock understundom göra det lite svårt att 
se sin verksamhet utifrån ett annat perspektiv. Under mer än tjugo år som jag har 
arbetat som förskollärare har ett behov växt sig allt starkare hos mig att ta ett steg 
åt sidan just för att få ett annat perspektiv på den verksamhet jag har varit så djupt 
inblandad i under så lång tid.

Min möjlighet att ta detta steg uppenbarade sig i och med att Umeå kommun i 
samarbete med lärarutbildningen vid Umeå universitet startade ett Lär- och Forsk-
ningscentrum (LoF) kring tre av skolan i Umeå prioriterade områden: matematik och 
naturvetenskap, jämställdhet, mångfald och integration. I samband med att detta LoF 
tillskapades beslöts också att inrätta tre kommunala doktorandtjänster, en för varje 
prioriterat område, som skulle tillsättas med pedagoger från skolan. Dessa tre skulle få 
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sin forskarutbildning vid fakulteten för Lärarutbildning inom disciplinen Pedagogiskt 
arbete. Jag fi ck doktorandtjänsten inom området mångfald och integration och har 
valt att rikta in mitt forskningsarbete på kulturell mångfald i förskolan.

Från förskollärare till forskarstuderande
Knappt ett år har gått sedan jag påbörjade min forskarutbildning och de kurser jag 
hittills har deltagit i har huvudsakligen behandlat disciplinen pedagogiskt arbete, 
grundläggande metod och forskning i praktiken. Allt eftersom kurser och litteratur 
har avverkats har mina funderingar kring vad som är utmärkande för förskolan pockat 
på allt större uppmärksamhet. Som förskollärare kan jag ibland känna mig lite vilsen 
i litteratur och diskussion kring fenomen och begrepp som har en uppenbar plats i 
skolans verksamhet men som inte är lika tydliga i förskolan. Förskollärare genomför 
en del av sin utbildning gemensamt med övriga lärarkategorier, förskolan är en del 
av utbildningssystemet och läroplanerna för förskolan och grundskolan har stora 
likheter i struktur och formuleringar. Icke desto mindre fi nns det skillnader mellan 
förskola och skola som har betydelse när man står inför att forska i praktiken. 

I mitt forskningsarbete kommer jag att studera kulturell mångfald i förskolan 
och jag inleder min artikel med att kort beskriva studiens bakgrund och syfte. 
Eftersom frågeställningarna på det området fortfarande är i sin linda kommer jag 
dock i denna artikel främst att fokusera på skillnaden mellan förskola och skola för 
att därigenom komma fram till hur forskning i praktiken skulle kunna leda till en 
utveckling av förskolan.

I vissa delar av praktiken är skillnaderna mellan förskola och skola tydliga. I 
denna artikel tar jag upp skillnaderna i fråga om mål, kunskapssyn, funktion och 
lärandemiljö. Under rubriken Evidensbaserad praktik funderar jag kring innebörden 
av en sådan; huruvida och i så fall på vilket sätt evidens skulle kunna bidra till att 
utveckla förskolepraktiken.

Som ett exempel på hur olika två liknande situationer kan genomföras i förskolan 
berättar jag sedan om två avdelningars frukostätande och avslutar min artikel med 
att refl ektera över hur de olika arbetssätten ger upphov till frågor som i sin tur skulle 
kunna utgöra steg i riktning mot att utveckla praktiken. 

Kulturell mångfald i förskolan

Bakgrund och syfte
Sedan 1940-talets mitt har invandringen till Sverige varit stadigt ökande och år 2006 
var ett rekordår. Enligt preliminära siffror från SCB invandrade 96 800 personer förra 
året vilket är 48 % mer än året innan. (2006-12-20) Sverige är med andra ord ett i 
ökande grad mångkulturellt land, ett faktum som naturligtvis sätter sin prägel på för-
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skolan liksom på skolan och övriga institutioner i samhället. I läroplan för förskolan, 
Lpfö -98 (Skolverket 2006) beskrivs under rubriken Förskolans uppdrag:

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och 
förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet 
om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen 
utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och 
barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en fl erkulturell tillhörighet. 
(Skolverket 2006 s.5)

Dessa ord lägger ett stort ansvar på ledare och pedagoger i förskolan men de lämnar 
också stort utrymme för tolkning. Vad som ligger i begrepp som t.ex. ”kulturell 
mångfald”, ”kulturell mötesplats” och ”fl erkulturell tillhörighet” är långtifrån själv-
klart och det blir därför varje enskild förskolas ansvar att göra en tolkning och arbeta 
i enlighet med den. Därför kan arbete med mångfald se väldigt olika ut vid olika 
förskolor. Jag tolkar formuleringen i Lpfö 98 som att ”kulturell mångfald” i försko-
lan är något positivt och önskvärt och att förskolan därför bör arbeta med att lyfta 
fram den. Tidigare forskning har visat att ambitionen att ge alla barn de verktyg de 
behöver för att klara sig bra i det svenska samhället kan innebära att förskolepersonal 
ganska orefl ekterat åstadkommer en ”försvenskning” hos de barn som har ett annat 
etniskt ursprung. (Ronström, Runfors et al. 1998) Syftet med min forskning är att 
beskriva, analysera och försöka förstå de processer i förskolans praktik som bidrar 
till konstruktionen av kulturell mångfald. 

Skillnader mellan förskola och skola

Mål
I förskolan talas det ogärna om undervisning; det fi nns en rädsla för att förskolan 
skall efterlikna skolan i alltför hög grad och därigenom komma för långt från 
det centrala i förskolan, leken. Mia Maria Rosenqvist (2000) har gjort en studie 
där hon intervjuat blivande förskollärare om deras sätt att se på undervisning i 
förskolan. Hon kommer där fram till att de använder begrepp som ”lärande” och 
”handledning” när de talar om sitt blivande yrke men att ”undervisning” anses ha 
en för stark auktoritär laddning. Kan denna rädsla för att undervisa medföra att 
mångfalden osynliggörs på så vis att de barn, som p.g.a. brister i svenska språket 
inte ”tar till sig” av den vardagliga förskolepedagogiken, inte heller är med och 
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påverkar hur en situation utvecklas? De får alltså inte möjlighet att lämna sitt 
bidrag till verksamheten. 

 Förskolans och skolans olika sätt att förhålla sig till det pedagogiska uppdraget 
kommer också till uttryck i respektive verksamhets läroplan (Skolverket 2006) I 
kapitlet Mål och riktlinjer, är avsnitt 2.2 i Läroplan för förskolan (Lpfö 98) rubri-
cerat Utveckling och lärande medan samma avsnitt i Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo 94) bär rubriken Kunskaper. För förskolans del tycks målet 
handla om en process medan det för skolans del uttrycks som en produkt. Ett mål 
som beskrivs som en process ger större frihet åt den som ska förverkliga målet men 
också en större osäkerhet. För pedagoger i förskolan handlar vardagen därför om 
att utveckla ett förhållningssätt där de kan ta vara på den frihet som fi nns i arbetet 
utan att låta osäkerheten i relation till målformuleringen göra dem handlingsförla-
made. Den personliga insatsen får på så vis en mycket stor betydelse för en förskolas 
kvalitet. Målen för skolans del är tydligare uttryckta och kan därför säkert upplevas 
som en press av lärare men kan kanske också ge en större vägledning och bidra till 
en likvärdig kvalitet vid olika skolor. 

Johannes Lunneblad har i en etnografi sk studie följt två förskoleavdelningar un-
der ett år i deras arbete i barngruppen och som observatör vid personalkonferenser 
(2006). Han konstaterar att pedagogerna upplevde en stor osäkerhet i fråga om 
förskolans mål för arbetet med mångfald. Trots att pedagogerna på den enskilda 
förskoleavdelningen själva formulerade en målsättning för detta arbete upplevde de 
att de inte riktigt hade klart för sig hur de defi nierade begreppen eller hur de skulle 
omsätta målen i det praktiska arbetet.

Ett resultat som detta väcker naturligtvis frågor, bland annat om i vilken mån de 
mål som uttrycks för mångfald i läroplanen diskuteras och bearbetas vid den enskilda 
förskolan. Hur förhåller man sig till det faktum att det fi nns begrepp i läroplanen 
som inte förekommer i det dagliga samtalet pedagogerna emellan men ändå hittar 
sin väg in i de verksamhetsplaner pedagogerna själva formulerar?

Kunskap
Även om man i förskolan i allra högsta grad arbetar med barns kunskapsutveckling 
är den kunskap man betonar i förskolan inte alltid densamma man eftersträvar att ge 
barnen i skolan. Bernt Gustavsson redogör i sin bok Kunskapsfi losofi  (2000) för tre 
kunskapsformer som har sitt ursprung i Aristoteles etik: episteme, techne och fronesis 
där episteme är den form som inrymmer den vetenskapliga kunskapen, techne är den 
mer hantverksmässiga kunskapen och fronesis innehåller den kunskap vi behöver för 
att kunna fungera som goda medborgare i samspel med varandra. 

När jag utifrån dessa tre begrepp funderar över vilken sorts kunskap vi uppmunt-
rar och värdesätter i förskolan och skolan idag slår det mig att en skillnad mellan 
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förskolan och skolan kanske är just den att de olika kunskapsformerna har motsatt 
prioritetsordning i resp. verksamhet. De år barnen vistas i förskolan läggs den största 
tonvikten på att de ska få en god självkänsla, utveckla sin empatiska förmåga och 
lära sig de sociala spelreglerna. Mer faktamässig kunskap ägnar man sig åt i den mån 
barn väcker frågor som föranleder ett sökande efter den typen av kunskap. Med min 
erfarenhet från förskolan skulle jag vilja hävda att den kunskapsform som värderas 
högst i arbetet med de minsta barnen i utbildningssystemet är fronesis medan verk-
samheten efter förskolan alltmer orienterar sig mot att sätta kunskap som mer hör 
hemma i episteme i fokus för barnens inlärning.

I skolan delas kunskapen upp i småbitar (Britzman 1991) och förmedlas till 
eleverna utifrån ämnestillhörighet medan kunskapsförmedling i förskolepedagogi-
ken snarare utgår från vardagen eller från temaområden och försiggår i alla typer 
av aktiviteter i verksamheten, såväl rutinsituationer som i t.ex. åldershomogena 
gruppaktiviteter. 

Arbetet med det som i läroplanerna kallas värdegrund (Skolverket 2006) ges ett 
förhållandevis stort utrymme i förskolan men de mål som uttrycks under rubriken 
Normer och värden är inte mål som barn förväntas uppnå under sin tid i förskolan 
och de är heller inte mätbara. Snarare tycks dessa mål peka mot ett idealsamhälle 
som förskolan förväntas vara delaktig i att skapa.

Funktion
Såväl skola som förskola har – i olika tidsepoker – formats av ett samhälleligt behov 
av att överföra kunskap, värderingar, moral till nästa generation. Det socialise-
ringsansvar som förut låg på den närmaste familjen har i allt större utsträckning 
institutionaliserats. I denna process har dock förskolan också haft andra roller att 
fylla. Den stora utbyggnaden under 70-talet hade också arbetsmarknadspolitiska och 
jämställdhetspolitiska syften. Syftet med förskolan har ända sedan förra seklets början 
varit att den skulle vara ett komplement till hemmet. Parallellt med denna tanke 
har dock också idén om hemmets och familjens grundläggande ansvar för barnet 
varit stark. Detta kombinerat med de politiska målen kan förklara varför den största 
delen av förskolans utbyggnad har genomförts för att lösa ett tillsynsproblem. Den 
pedagogiska utvecklingen har hamnat i bakgrunden när mycket resurser har lagts på 
att tillgodose den kvantitativa utvecklingen (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994). För-
skolans utveckling har under hela 1900-talet präglats av denna dubbla funktion och 
gör så än idag. Den samhälleliga funktionen beslutar t.ex. att ”förtäta” barngrupperna 
på det sätt som gjordes från mitten av 80-talet, därför att många fl er föräldrar var i 
behov av barnomsorgsplats än vad det fanns utrymme för i den barngruppstorlek 
som var den då rådande. Samtidigt är det förskolans pedagogiska funktion som driver 
fram t.ex. läroplaner och kvalitetsredovisningar. På individnivå upplevs dessa olika 
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funktioner väldigt konkret hos pedagogen vars pedagogiska ambition krockar med 
den krassa verklighetens stora barngrupper och hos föräldern som egentligen tycker 
att hennes barn är för litet för att ha utbyte av förskolepedagogiken men som inte 
ser sig ha något annat val än att ändå placera barnet i förskolan.

Utöver förskolans pedagogiska och samhälleliga funktion förväntas den också 
bidra till sociala framsteg och till att gynna den samhälleliga utvecklingen i stort 
(Dahlberg, Moss et al. 2001). I det citat jag angav ovan från Lpfö 98 om förskolans 
uppdrag tycker jag att denna funktion är tydlig. 

 Ann-Marie Markström kommer i sin avhandling fram till att förskolan av föräldrar 
och personal betraktas som en självklarhet, ja t.o.m. en nödvändighet för de yngre 
barnen (2005). Argumenten för detta står att fi nna i såväl politiska, ideologiska som 
vetenskapliga diskurser. Förskolan förvandlas till en samhällsfråga då den möjliggör för 
föräldrar att förvärvsarbeta. Den ses också som en familjefråga – att vistas i förskolan 
blir barnets sätt att indirekt bidra till familjens försörjning. Genom att bidra till att 
göra det möjligt för båda föräldrarna att ägna sig åt arbete och karriär blir förskolan 
också en föräldrafråga och, vilket enligt Markström tidigare forskning visat, även en 
kvinnofråga. Genom att förskolan ses som nödvändig för barnets egen skull görs den 
också till en barn- och barndomsfråga. Förskolan som en fostrans- utbildningsfråga 
innebär att barnen ”förbereds och anpassas till en skoldiskurs redan från tidig ålder”. 
Det Markström upplevde som centralt i de förskolor som ingick i hennes studie var det 
sociala uppdraget. Hon drar därför slutsatsen att förskolans sociala och socialpedagogiska 
funktioner är tydliga (Markström 2005).

Lärandemiljö
Förskolan har alltsedan den första barnkrubban etablerades, varit starkt kvinnodomi-
nerad. (Tallberg Broman 2002). Kanske är det detta, i kombination med betoningen 
på förskolan som komplement till hemmet, som har bidragit till att förskoleinstitu-
tioner fram till 80-talet uppvisade en miljö som i mångt och mycket påminde om det 
typiska svenska hemmet. Detta har successivt förändrats. I takt med att förskolans 
roll i utbildningssystemet har blivit starkare har också miljön i förskolorna föränd-
rats till att bli mer en institution med fokus på att stimulera barns utveckling och 
mindre av ett andra hem för barnen (och pedagogerna?). Vilken betydelse kan en 
sådan mer pedagogiskt förankrad miljö få i konstruktionen av mångfald i förskolan? 
Speglar den förändrade miljön i förskolan en förändrad inställning hos pedagogerna 
gentemot sitt uppdrag? 

•
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Evidensbaserad praktik
Sedan ett tiotal år tillbaka har det förts en diskussion kring möjligheterna och 
nyttan av att använda sig av en evidensbaserad praktik inom det pedagogiska 
verksamhetsfältet liknande den som den medicinska praktiken har utvecklat. 
Inom förskolans praktik är begreppet tyst kunskap, som myntades av Michael 
Polanyi (Gustavsson 2000), mycket levande. Syftet med att utveckla en evidens-
baserad praktik är bland annat att sätta ord på den tysta kunskapen men också att 
genom försök med olika åtgärder slå fast vilka metoder inom pedagogiken som 
kan betecknas som effektiva. Meningarna är dock delade om vad som ska kunna 
betraktas som evidens (Thomas 2004). I den internationella organisationen The 
Campbell Collaboration ägnar man sig åt att göra systematiska litteraturöversik-
ter där man granskar, utvärderar och sprider resultat av forskning inom bland 
annat utbildningsområdet. Syftet är att sprida de metoder som kan ses som mest 
effektiva i det pedagogiska arbetet (Davies 2004). De varmaste förespråkarna för 
evidensbaserad praktik menar att man genom randomiserade kontrollerade tester 
skulle kunna komma fram till vilka metoder som är mest effektiva i det pedagogiska 
arbetet. ”What works” är ett vedertaget begrepp som i all sin enkelhet uttrycker 
själva syftet med verksamheten. 

Martyn Hammersley (2004) är starkt kritisk till att på detta sätt försöka ”slå 
fast” vad som fungerar. Han menar att ingen forskning är ofelbar, att den har en 
tendens att generalisera och att den rena sakkunskapen inte räcker till för att skapa 
en god praktiker. Enligt Hammersley har på senare tid många av den evidensbase-
rade praktikens tillskyndare mjukat upp uttrycket en del och pratar nu hellre om 
evidensinformerad praktik (2004). 

En av dem som använder begreppet evidensinformerad praktik är Judy Sebba 
(2004). Hon förespråkar bland annat ett användande av ”misslyckanden” inom 
praktiken som något man kan dra lärdom och förbättras av istället för att förneka 
att de förekommer. Jag tycker dock att Sebbas viktigaste bidrag till resonemanget om 
evidensbaserad praktik är hennes beskrivning (och här refererar hon till Hargreaves 
1996) av hur vetenskapliga rön kan betraktas av praktiker. Hon menar att misstron 
mot forskningsresultat är djupt rotad i lärarkulturen. En lärare som i ett samtal med 
kollegorna hänvisar till forskning antas av arbetskamraterna antingen vara inbegri-
pen i en vidareutbildning av något slag eller bara intresserad av att skryta om sina 
kunskaper för de andra. Trots talet om att utveckla praktiken är det många inom 
lärarkåren som är starka motståndare till förändring (Sebba 2004). 

Min erfarenhet är att diskussionen bland förskolans praktiker präglas av ett tydligt 
konsensustänkande och rädslan för konfl ikter är en starkt bidragande orsak till att det 
är svårt att få gehör för en kritisk granskning av den egna verksamheten. Jantelagen 
är stark inom förskolan något som ibland innebär att man i konfl ikter hellre söker 
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minsta gemensamma nämnare än att positivt bejaka den komplexitet som fi nns i 
mångfalden (Dahlberg, Moss et al. 2001). 

 Personligen är jag skeptisk till att inom pedagogisk verksamhet i allmänhet och 
förskola i synnerhet utgå från evidens av det rigorösa slaget. Det skulle vara väldigt 
svårt att bygga upp någon generell kunskap om fungerande metoder eftersom, menar 
jag, varje situation i en pedagogisk verksamhet är unik. För att dessutom kunna slå 
fast att något ”fungerar” måste man såvitt jag förstår ha klart för sig vad det är man 
vill uppnå. Inte minst med tanke på det tidigare förda resonemanget om förskolans 
olika funktioner hävdar jag att det skulle vara svårt att göra det i förskolans praktik. 
Min erfarenhet säger mig att en situation i förskolan mycket väl kan ”fungera” utan 
att man ens närmar sig de mål som är förknippade med den specifi ka situationen. 
För att illustrera detta vill jag ge ett exempel på hur ett ”problem” och dess ”lösning” 
kan se ut i förskolan.

Om en frukost
Vid en förskola fanns två avdelningar. De hade – naturligtvis – samma rektor, samma 
läroplan, samma lokala arbetsplan. De två avdelningarna hade också utformat varsin 
verksamhetsplan. I båda talades det om vikten av att visa varandra respekt, att ge 
barnen positiv bekräftelse och att stärka deras självkänsla och deras empatiska förmåga. 
Eftersom förskolan hade många barn med ett annat språk än svenska i familjen hade 
man också särskilt skrivit in i sina verksamhetsplaner att man arbetade med barnens 
språkutveckling. Varje morgon klockan åtta åts frukost och jag ska nu beskriva hur 
en typisk frukost kunde se ut på de två avdelningarna. 

På den ena avdelningen, vi kan kalla den Svampen, satt ett tiotal barn vid frukost-
borden varje morgon. Den pedagog som satt med samtalade med barnen samtidigt 
som hon uppmuntrade dem att ta för sig själva av maten, skicka till sin bordsgranne 
och be att någon skickade sådant som stod för långt bort. Hon frågade barnen om 
de hade ätit något hemma, hur mycket de trodde att de ville äta, om de kanske bara 
orkade en smörgås eller en frukt. Dessa samtal syftade till att barnen skulle uppleva 
att det var de själva som bestämde om de skulle äta, av vad och hur mycket och att 
de skulle få möjlighet att verbalisera sina tankar och upplevelser. Mitt i detta disku-
terande kring maten avhandlades också ämnen som barnprogram, nattsömn, besök 
hos mormor eller annat som var av intresse för de barn som befann sig just där, just 
då. Frukosten fi ck ta tid och den gjorde det. 

Den andra pedagogen som fanns på avdelningen tog emot andra barn som 
kom under tiden, förberedde för utgång i hallen och pysslade med andra praktiska 
göromål. Efter frukost och efter att de fl esta barnen hade gått ut och ytterligare en 
pedagog hade kommit till avdelningen kunde den pedagog som hade varit först på 
avdelningen på morgonen eventuellt ta en förmiddagsrast. 

•
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På den andra avdelningen, som vi kan kalla Blåbäret, brukade som mest två barn 
komma och äta frukost. Ytterligare ett eller två barn brukade dyka upp vid åttatiden 
men de hade enligt egen utsago ätit hemma och fi ck vara för sig själva i ett angräns-
ande rum under tiden frukosten pågick. Eftersom det var så få barn på avdelningen 
tog en av de två närvarande pedagogerna rast. Den som var kvar på avdelningen 
slog på radion och placerade sedan de två barnen vid bordet. Hon portionerade ut 
gröt, sylt och mjölk till barnen varpå hon ställde sig vid diskbänken och skalade 
frukt. Barnen åt under tystnad, men ibland utbröt någon dialog med de barn som 
befann sig i rummet bredvid. Någon gång, ibland medan frukosten pågick, kom det 
ännu ett barn till avdelningen. Han/hon fi ck då gå in i det angränsande rummet. 
När pedagogen hade skalat frukten satte hon sig hos barnen vid bordet med något 
skrivarbete hon behövde göra. Nu och då uppmanade hon barnen att äta eller vara 
tysta eller både och. När pedagogen tyckte att tillräcklig tid hade gått tog hon bort 
barnens tallrikar och gav dem en halv frukt var. Ungefär vid den tidpunkten kom den 
andra pedagogen från rasten och tog plats vid matbordet medan den som tidigare 
suttit där gick till personalrummet för att ta sin förmiddagsrast.

 Efter en tid påbörjades en diskussion på förskolan om hur man skulle kunna 
göra för att sprida morgonens arbetsbörda lite jämnare mellan avdelningarna. Man 
bestämde att eftersom det var så få barn som kom till frukosten på Blåbäret kunde 
det passa bra att de två avdelningarna åt frukost tillsammans. På det viset skulle två 
pedagoger kunna sitta med barnen och alla skulle hinna ha rast på förmiddagen. 
Den nya ordningen infördes på försök. 

Allteftersom tiden gick kom allt fl er av Blåbärets barn till frukost. De som inte 
hade velat äta förut satt nu med vid bordet och tuggade på en frukt inbegripna i de 
intensiva samtal som pågick runt borden. 

Skillnaderna mellan de båda avdelningarnas arbetssätt blev väldigt tydliga och 
ledde nästan till konfl ikter i personalgruppen. Efter nästan ett år med detta försök 
var det så många barn som åt frukost att det inte längre var möjligt att samla alla 
på en avdelning. Man bestämde sig för att gå tillbaka till den gamla ordningen och 
försöket föll snart i glömska.

Fungerar – fungerar inte?
Ovanstående är ett exempel på olika sätt att se på vad som fungerar i förskolans 
verksamhet. Avdelningen Blåbärets frukost fungerade på så sätt att de barn som 
ville äta fi ck göra det och den planering man hade gjort för förmiddagen kunde 
hållas medan avdelningen Svampens frukost nog kunde sägas ha en högre grad av 
måluppfyllelse utifrån de mål man hade när det gällde barnens lärande. Men just 
det faktum att man hade siktet inställt på detta mål var det också det som ledde 
till att den sammanslagna frukosten inte fungerade. Eller gjorde den kanske det? 
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Fungerade den för bra? Alltfl er föräldrar lämnade sina barn till frukost. Barnen 
satt gärna med vid bordet och samtalade och åt med god aptit. Men eftersom det 
i pedagogernas schema inte fanns utrymme för denna plötsliga frukosthausse såg 
man sig tvungna att återgå till en modell som fungerade med tanke på pedagogernas 
arbetstid, raster, schema och planeringen för dagen. Frågan om hur situationen 
fungerade i relation till målen kom överhuvudtaget inte upp på bordet. Kanske 
hade man i en sådan diskussion kommit fram till att det är förskolans samhälleliga 
funktion som styr verksamheten och kanske skulle en sådan insikt innebära ett 
ifrågasättande av den pedagogiska funktionen och därmed av den pedagogiskt 
utbildade personalen? 

Forskning i förskolepraktiken
I detta exempel fi nns det många uppslag som man skulle kunna utgå ifrån om man 
vid en förskola vore intresserad av att utveckla sin verksamhet. Liksom Sebba skulle 
man kunna säga att man borde dra lärdom av sitt misslyckande. I detta misslyckade 
försök till förändring fanns kanske frön till en sorts forskning som på sikt skulle 
kunna leda till en faktisk förbättring av praktiken; en evidensbaserad förbättring av 
praktiken rentav. 

Med mitt intresse för mångfald i förskolan ser jag naturligtvis att situationer som 
denna öppnar upp för många intressanta frågeställningar. Hur används språket i 
arbetet med mångfald? Hur tas barnens erfarenheter tillvara? Hur ser kommunika-
tionen med föräldrar ut? Detta är en del av de frågor som jag kommer att ha med 
mig i min fortsatta forskning. 

I 1993 års högskolereform slås det fast att all högskoleutbildning – dit ju lärar-
utbildningen hör sedan 1977 – skall vila på vetenskaplig/konstnärlig grund och 
beprövad erfarenhet. Ingela Josefsson menar dock att den beprövade erfarenheten 
inte har spelat någon framträdande roll i utbildningen (2005). Enligt henne borde 
utbildningar i större utsträckning ta vara på den kunskap som fi nns bland studerande 
med yrkeserfarenhet. 

Min uppfattning är att det även fi nns ett intresse att ta vara på de erfarenheter 
lärarstudenter har av att ha varit barn i förskola och skola. Under mina år som förskol-
lärare har jag hunnit vara handledare åt ett fl ertal studenter från lärarutbildningen 
och av dem jag träffat på de senaste åren har alltfl er själva tillbringat sina första år på 
dagis. Många intressanta diskussioner har uppstått och jag har fått lära mig mycket 
om hur det kan vara att vara barn i förskolan. Detta har för mig blivit en form av 
evidens som jag har haft med mig när jag utformat mitt arbete. Inte minst för mitt 
forskningsområde – kulturell mångfald i förskolan – tror jag det är viktigt att ta vara 
på erfarenheter från såväl föräldrar i förskolan som från unga vuxna som har egen 
erfarenhet av det jag vill studera. 

•
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Kenneth T Henson (1996) menar att för att forskning i pedagogisk praktik 
verkligen ska ha någon möjlighet att bidra till utvecklingen av verksamheten måste 
praktikerna själva vara involverade i den. Jag tror att han har rätt i detta påstående. 
Att forska i den praktik man också arbetar i kräver dock att det också fi nns tid till 
det. Enligt Donald Schön (1987) utvecklas den gode praktikern genom refl exionen. 
Utifrån det frukostexempel jag nämnde ovan, skulle säkert en utveckling ha kunnat 
komma till stånd bara genom att prata om vad det var som hände. Att bara refl ektera 
över sin praktik, såväl de lyckade som de misslyckade delarna av den, tror jag skulle 
kunna leda långt. Men även refl exion förutsätter att det fi nns tid.

Som ett led i att anpassa Sveriges lärarutbildning till det europeiska samarbetet 
har den svenska regeringen lagt ett förslag om förändringar som kan komma att 
träda i kraft den 1 juli 2007 (Engström 2007-01-15). Bland annat föreslår man olika 
nivåer i lärarutbildningen där de pedagoger som arbetar med de yngsta barnen skulle 
få en utbildning som innebär att de inte kvalifi cerar sig för forskarutbildning. En 
sådan reform skulle betyda ett stort steg tillbaka såväl för pedagogerna själva som 
för förskolan och dess utvecklingsmöjligheter.

Henson framhåller också betydelsen av forskning för att öka motivationen för yrket 
hos pedagogerna (1996). Han hävdar t.o.m. att det motverkar utbränning. Såsom 
illustrerades i frukostexemplet ovan kan samma arbetsuppgift i förskolan göras på 
väldigt olika sätt. Eftersom det inom verksamheten fi nns en stor tolerans för detta 
kan arbetet läggas på en ”lägsta acceptabel nivå”, som i längden blir passiviserande. 
Jobbet kan genomföras även om man står på ”intellektuell sparlåga”. Att då få en 
möjlighet att delta i ett forskningsprojekt tror jag skulle kunna bidra till att vända 
en nedåtgående spiral. 

Som jag nämnt förut är tillräcklig tid en viktig faktor för att en utveckling inom 
förskolan ska komma till stånd. Även här spelar konfl ikten mellan förskolans olika 
funktioner in. Förskolan är en personalintensiv verksamhet och det schema man 
arbetar efter är lagt efter barnens närvaro. Detta medför att pedagoger i förskolan har 
ytterst lite tid avsatt för att planera, dokumentera och utvärdera sitt arbete. I bästa 
fall fyra timmar i veckan. Sådana arbetsvillkor sänder onekligen signaler som kan 
uppfattas som att den pedagogiska funktionen är av underordnad betydelse. 

Judy Sebba (2004) skriver om vikten av att skapa infrastrukturer av organisa-
tioner och nätverk som kan samla och förmedla forskningsresultat. Kanske kan 
Umeå kommuns och lärarutbildningens Lär- och forskningscentrum fylla en sådan 
funktion. Men hon skriver också att det är viktigt att pedagogerna verkligen har en 
realistisk möjlighet att ta del av forskningen. Det, och att råda bot på den misstro 
och motvilja gentemot forskning som bland andra Sebba (2004) och Dahlberg, 
Moss et al. (2001) beskriver tror jag är den stora utmaningen för forskningen i den 
pedagogiska praktiken.
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Behövs lärarnas erfarenheter 
i forskning om skolan?

Helena Persson

Abstract
Do we need teacher experience in school research? In this paper I discuss the 
signifi cance of teacher experience required for PhD-studies in “Educational work” 
(Pedagogiskt arbete). I also discuss methods to be used and the importance of 
theory as a dividing line between development work and research. My study 
about integrated science is an example of how a question in practice develops 
into research about school practice.

Inledning
I studieplanen för forskarutbildning i Pedagogiskt arbetet vid Umeå universitet 
(2000) anses antagningskravet, förutom 120 poängs lärarutbildning med 10 poängs 
examensarbete, en yrkeserfarenhet på minst 2 år. Den pedagogiska forskningen har 
bland annat kritiserats för att den inte behandlat skolans inre verksamhet i tillräcklig 
omfattning men också att den inte känns tillräckligt angelägen för dem som vill ut-
veckla den pedagogiska praktiken och använda sig av forskning som stöd (Vinterek 
2002). Erixon Arreman (2002) skriver att kravet på yrkeserfarenhet i Pedagogiskt 
arbete ger den forskarstuderande en legitimitet som tillsammans med metoder och 
teorier ska bidra med att utveckla förståelse för skolans verksamhet. Hellsten (2002) 
menar att Pedagogiskt arbete tillåter lärarna att utifrån sin verksamhet i klassrum-
met utveckla pedagogiska teorier och sitt yrkeskunnande. Vinterek (2004) visar att 
de forskningsprojekt som pågår i Pedagogiskt arbete är kopplade till skolsektorn. 
Endast nio av totalt femtiofem avhandlingsprojekt hamnade i kategorin ramfaktorer, 
det vill säga faktorer som ligger utanför skolans praktik men som växelverkar med 
den pedagogiska praktiken. Detta visar att Pedagogiskt arbete har en koppling till 
praktikernas verklighet. 

Möjligheten att kunna forska som lärare har tidigare varit liten. Det har inneburit 
att den forskningsintresserade läraren först fått lov att komplettera med 60 poäng 
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pedagogik för att först därefter kunna påbörja en forskarutbildning (Erixon Arreman 
2002). De verksamma lärare som velat forska har fortsatt i den forskningstraditionen 
som funnits inom ämnet pedagogik. Den mediadebatt om läraryrket de senaste 
åren visar på läraryrkets låga status. Det är för mig inte konstigt att läraryrket idag 
har låg status då den erfarenhet och kunskap som läraren bär med sig inte tidigare 
har värdesatts inom akademin. Genom att inrätta Pedagogiskt arbete med krav på 
yrkeserfarenhet ges lärare möjlighet att forska på verksamhetsrelaterade frågeställ-
ningar och yrkets status kan öka då kravet på två års erfarenhet visar att den kunskap 
läraren bär med sig värdesätts. Vinterek (2002) ser dock en fara i att utvecklingen av 
Pedagogiskt arbete som eget fält och kravet på oberoende forskning kan komma i 
konfl ikt med kravet från kommunerna och de yrkesverksamma pedagogernas intres-
sen i det nära samarbete som utvecklas. Samtidigt ligger denna relation till grund för 
de yrkesverksamma lärarnas förtroende för att forskningsfältet Pedagogiskt arbete 
skall kunna utveckla en praktiknära forskning. 

För den lärare som är intresserad av att påbörja forskarutbildning fi nns tre olika 
inriktningar: pedagogik, ämnesdidaktik eller Pedagogiskt arbete. Vid Umeå univer-
sitet är Pedagogiskt arbete det forskningsämne som tillhör Fakulteten för lärarut-
bildningen. Forskningsämnet Pedagogiskt arbete fi nns också Linköping. Pedagogiskt 
arbete i Umeå och Linköping utgörs båda av ett tvärvetenskapligt forskningsfält 
med fokus på det praktiknära (Erixon Arreman 2002; Vinterek 2004; Hultman and 
Martinsson 2005) men en viktig skillnad är att Linköping saknar kravet på yrkeser-
farenhet. Yrkeserfarenheten är ur min synvinkel viktigt för legitimiteten gentemot 
skolans verksamma pedagoger. 

Jag kommer i den fortsatta texten att presentera mina tankar kring relationen mel-
lan val av metod och forskningsfrågor samt praktiknära forskning. Därefter beskriver 
jag min egen påbörjade studie och val av metod för att genomföra denna.

Hur kan skolpraktiken undersökas?
Vad är naturvetenskap? Sjøberg (2005) skriver att naturvetenskapens mål är 

att kunna beskriva och förklara både den biotiska och den abiotiska verkligheten. 
Naturvetenskapen måste sträva efter att vara systematisk. Om ett påstående ska 
anses vara sant måste det kunna observeras i verkligheten. Överfl ödiga antaganden 
plockas bort och de beskrivningar som görs ska ha enklast möjliga karaktär, i den 
bemärkelsen att gjorda antaganden ska vara så grundläggande som möjligt. Den 
komplexa verkligheten förenklas och delarna studeras enskilt. Detta krav på enkel-
het leder till gemensamma begrepp. Sjøberg (2005) fortsätter sitt resonemang med 
att denna vetenskapliga beskrivning av naturen görs genom observationer som på 
så sätt kan förklara olika naturvetenskapliga fenomen. Naturvetenskapen handlar 
inte bara om de teoretiska kunskaperna som fås genom olika typer observationer 
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utan även om de metoder, arbetssätt och processer som används (Sjøberg 2005). 
Naturvetenskapen har en gammal och lång tradition där observationerna har varit 
av objektiv karaktär med syfte att generalisera. Den erhållna empirin bearbetas med 
kvantitativa metoder. Analyser och experiment ska vara upprepningsbara, där resul-
tatet ska bli detsamma oavsett vem som upprepar försöket under samma betingelser. 
När jag utbildade mig som molekylärbiolog togs den kvantitativa utgångspunkten 
för givet. Det är med intresse jag nu i forskningsområdet Pedagogiskt arbete gör 
ett gränsöverskridande och tar mig an en forskning nära praktiken med metoder 
som räknas till de kvalitativa.

Josefsson (2005) skriver att all praxis syftar till att vara gränsöverskridande. Pedago-
giskt arbete ger möjlighet till gränsöverskridande genom att det är ett tvärvetenskapligt 
forskningsämne med praktiknära forskning. Forskningsfrågan är det som vanligtvis 
får avgöra metoden. Debatten om kvalitativ eller kvantitativ metod i forskning kring 
undervisning har funnits sedan 1980-talet då kvalitativ metod blev populär i denna 
typ av forskning (Lee and Yarger 1996). Åsberg (2001) anser dock att det inte fi nns 
kvalitativa eller kvantitativa metoder utan att distinktionen kvalitativ-kvantitativ 
endast kan göras på datanivå. Forskningsfrågans formulering blir därmed avgörande 
för metodvalet och om bearbetningen samt analys ska ske i numerisk eller verbal 
form (Patel and Davidson 2003). Genom att använda sig av fl era olika metoder, så 
kallad triangulering, kan eventuella validitetsproblem minskas. Som doktorand med 
inblick i både kvalitativ och kvantitativ metod konstaterar jag att det handlar mycket 
om den kontext forskningsfrågan befi nner sig i och vad det är som ska beforskas. De 
kvantitativa frågorna är snävare. Stora mängder numeriska data analyseras utifrån de 
valda parametrarna med krav på replikering och generalisering. Ett exempel på detta 
kan vara att studera hur olika abiotiska faktorer som temperatur och fukt påverkar en 
specifi k genotyp hos bananfl ugan, Drosophila melanogaster. De abiotiska faktorerna 
är de parametrar som är föränderliga och resultatet kan studeras utifrån exempelvis 
fenotyp, mängden avkomma, reproduceringscykelns längd. Ett stort antal av dessa 
individer studeras och resultatet kan sedan ge en generalisering om hur bananfl ugan 
påverkas av yttre miljöförändringar. De kvalitativa forskningsfrågorna har en annan 
utgångspunkt. Här är forskningsunderlaget i antal färre men varje objekt studeras 
i sin komplexitet och djupet fås genom bland annat observationer och intervjuer. 
Metoderna tränger längre ner i materialet och ger ett bredare perspektiv. Syftet är 
inte att generalisera utan visa på hur det ser ut i en eller några specifi ka grupper. Det 
kan exempelvis handla om en studie om hur elever löser ett matematiskt problem, 
deras tankegångar och var problemen uppstår. Resultaten som fås ger då kunskap 
som är värdefulla vid lärande av den typen av matematiska uppgifter.

Kritik mot praktiknära forskning handlar ofta om objektivitetsfrågorna; att 
forskaren inte väljer rätt linser till sina glasögon då forskning bedrivs ute i sko-
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lorna. Därför är det också viktigt att göra forskningen transparent, det vill säga att 
val, ställningsstagande och skeende presenteras och diskuteras. Att som lärare och 
forskare bedriva praktiknära skolforskning kan å andra sidan ses som en fördel i det 
avseendet att den kunskap och kultur som fi nns är känd och inget som forskaren 
behöver börja med att lära sig. För att ge forskaren möjlighet att studera fältet med 
nya ögon så bör insamlingsmetod och analysmetod väljas så att detta blir möjligt 
(Sjöberg 2006). Han lät sig inspireras av Grounded Theory för att öka distansen 
till materialet och därmed öka objektiviteten inom ett annat fält som han sedan 
länge varit förtrogen med samtidigt som metoden möjliggjorde en närhet till ma-
terialet och för att metoden kunde kombinera kvalitativa- och kvantitativa data. 
Hartman (2001) beskriver Grounded Theory som en metod som kan användas vid 
både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Det är en induktiv metod där 
deduktiva delar förs in så att det blir en gyllene medelväg mellan de två metoderna. 
I Grounded Theory ställs en öppen forskningsfråga som är föränderlig under hela 
forskningsprocessen (Hartman 2001; Patel and Davidson 2003). Patel och Davidson 
(2003) beskriver att i Grounded Theory väljer forskaren istället för att utgå från en 
teori att börja med empirin förutsättningslöst där syftet är att skapa en lokal teori. 
Parallellt med datainsamlandet sker teoribildandet. Hartman (2001) skriver att de 
kriterier som fi nns i Grounded Theory är att teorin ska vara relevant i det avseendet 
att den verkligen beskriver det som var tänkt att beskrivas, fungerar i praktiken, 
är modifi erbar utifrån nya data och förändrad verklighet samt reproducerbar och 
generaliserbar. 

I aktionsforskning väljer forskaren att ta vara på erfarenheterna istället för att 
distansera sig från det område man har erfarenhet av. Rönnerman (2004) beskriver 
aktionsforskning som en ansats som tar sin utgångspunkt i praktiken. Det handlar 
om att genom samarbetet mellan forskare och praktiker utveckla och förändra 
verksamheten samt att få kunskap om de processer som sker i denna handling. 
Praktikerns egna frågeställningar tas tillvara i ett så kallat ”bottom-up”-perspektiv. I 
aktionsforskning är den delaktige praktikern viktig genom hela processen. Praktikern 
är den som har kunskap om den lokala kontext som beforskas och är därmed den 
som kan avgöra vad som är generellt eller specifi kt. De karaktärsdrag aktionsforskning 
har är att vara cyklisk och systematisk, refl ekterande och aktiv samt deltagande och 
frigörande (Bergendahl 2003). Det innebär att systematiskt arbeta sig fram genom 
att planera, agera, observera och refl ektera där de funna resultaten leder till ett nytt 
planerande, agerande, observerande och refl ekterande där forskaren tillsammans med 
praktikern erhåller ny kunskap. För att det ska kunna kallas aktionsforskning måste 
detta förlopp ske mer än en gång.

Den etnografi ska metoden beskriver Yarger & Lee (1996) som fältarbetesforskning. 
Etnografi sk forskning studerar de fenomen som uppstår i det sociala samspelet mellan 
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människor i en kulturell kontext. För att förstå det som händer i den studerade grup-
pen lever forskaren nära gruppen under en tidsperiod. Forskaren är huvudinstrument 
genom sitt deltagande som medlem i gruppen. Genom bland annat observationer 
och intervjuer framträder gruppens kultur. För att undersökningsprocessen och re-
sultatet ska bli begripligt krävs en förståelse av kulturen genom de erfarenheter som 
forskaren får som medlem i gruppen (Lee and Yarger 1996). Med hjälp av teorier 
kan processer och resultat förklaras. För att behålla både distansen och närheten, likt 
Grounded Theory, måste forskarens egna uppfattningar och förväntningar ständigt 
testas och verifi eras. 

Forskning är en process som med hjälp av underliggande teorier ger kunskap. 
Ju mer praktiknära forskningen blir, desto svårare blir gränsdragningen mellan 
utvecklingsarbete och forskning. Andersson & Herr (1999) diskuterar svårigheter 
för de pedagoger som vill forska i sin praktik. De redogör för fem olika validitetskri-
terier som bör gälla för denna typ av forskning. Första kriteriet är resultatsvaliditet 
vilket handlar om i vilken utsträckning som den studerade handlingen leder till 
en lösning av problemet. Det andra kriteriet är så kallad processvaliditet som stäl-
ler frågan om i vilken utsträckning problemet ramas in och löses under pågående 
lärande hos individen eller i systemet. Demokratisk validitet är det tredje kriteriet. 
Detta kriterium refererar till i vilken omfattning forskningen är gjord i samarbete 
med alla de som gjort en insats i undersökningen. Fjärde kriteriet handlar om i 
vilken grad forskningsprocessen påverkar deltagarna att omorientera, fokusera och 
stimuleras att omvandla kunskapen i verkligheten, så kallad katalytisk validitet. Det 
sista validitetskriteriet handlar om en modell för kritisk granskning, peer review, där 
grupper av praktiker som forskar i sin vardag ger varandra synpunkter och debatterar 
resultaten, dialogvaliditet.

Carlgren (2005) menar att hur frågor är det som dominerar ett utvecklingsarbete 
medan praktiknära forskning istället lägger fokus på vad och varförfrågorna. Inom 
den naturvetenskapliga ämnesdidaktiken är de grundläggande frågorna för forskning 
Vad?, Varför?, Hur? med tillägget För vem? (Sjøberg 2005). Marton (2005) anser att 
det är teori som ska ligga till grund för den praxisnära forskning som bedrivs. Teorin 
får, enligt honom, en vägledande funktion att visa vad man ska leta efter i termer av 
vad som varierar och vad som är oförändrat. Teorin ska inte ge anvisningar om vad 
som bör upptäckas. Praktiknära forskning, precis som all forskning, har en viktig 
funktion genom att med bakomliggande teorier belysa frågor som fi nns i praktiken. 
Resultatet blir ny kunskap som kan utveckla och ge lärdomar om praktiken. Vad är det 
för fenomen som ska undersökas? Varför ser fenomenet ut som det gör? Hur påverkar 
fenomenet vardagen i skolan? För vem är det viktigt att fenomenet studeras?

Den teoretiska utgångspunkten påverkar också den forskningsfråga som ska 
studeras och resultatet. Even och Schwarz (2003) har i sin studie valt att analysera 
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en lektion som baserar sig på ett matematikproblem utifrån två olika perspektiv: det 
kognitiva perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Det kognitiva perspek-
tivet lägger fokus på processer och lösningar medan det sociokulturella perspektivet 
studerar den sociala kontext som individen befi nner sig i och tidigare erfarenheter 
för att förstå individens motiv. Even och Schwarz (2003) visar att om perspektivet 
man utgår ifrån ändras så ändras också forskningsfrågan. Enligt dem fokuserade 
den kognitiva analysen den komplicerade kognitiva process som initierade över-
gången från en matematisk framställning till en annan och tog inte hänsyn till de 
sociokulturella aspekterna av studenternas deltagande under lektionen. Den socio-
kulturella analysen å andra sidan tog inte hänsyn till de kognitiva svårigheterna i de 
matematiska övergångarna utan fokuserade endast på de sociokulturella aspekterna. 
Deras slutsats är att ett undervisningstillfälle är en komplex situation som inte går 
att beskriva enbart utifrån ett perspektiv; fl era perspektiv behövs för att vi ska få en 
så fullständig bild som möjligt. 

Ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning
Undervisningen i skolan handlar både om kunskapsmässigt och socialt lärande. Hur 
denna undervisning sker för att skapa en lärandemiljö kring detta utgår från traditio-
ner, erfarenheter, kunskap och visioner. Nyutbildade lärare har många idéer om vad 
och hur de vill arbeta men ganska snart faller de fl esta nya lärare in i den tradition, 
vare sig man vill eller inte, som fi nns på den aktuella skolan. Några pedagoger har 
ständigt nya idéer under hela sin yrkesverksamma tid men för andra faller idéerna 
bort. De traditioner som fi nns inom en yrkesgrupp, vare sig det handlar om lärare 
eller andra yrken är starka och bygger på erfarenhet. Linde (2006) har sammanfattat 
de faktorer som påverkar undervisningen i skolan. Dessa faktorer är läroböckernas 
styrande inverkan, ämnets traditioner, läraren som individ, själva undervisningspro-
cessen, den potentiella repertoar läraren har med utifrån exempelvis sin bakgrund 
och erfarenhet samt det gemensamma i lärarens professionella kultur.

För fl era år sedan ställdes jag själv inför en utmaning i en naturkunskapsklass på 
komvux. Det var en utmaning som jag inte från början visste hur jag skulle förhålla 
mig till. Först reagerade jag med direkt avståndstagande och med inställningen att det 
inte kommer att fungera. Det blir en omöjlig uppgift. Efter en tids funderande ställde 
jag mig neutral. Jag insåg att jag egentligen inte hade någon uppfattning vad det skulle 
innebära. Därefter befann jag mig i min tredje fas då jag förstod vilka möjligheter 
detta gav mig. Den traditionella undervisningen handlar om lektionstillfällen med 
40- till 80 minuters pass, en till några tillfällen i veckan. Jag ställdes inför uppgiften att 
undervisa kurserna naturkunskap A och B på en termin, under en hela dag i veckan. 
Det var en omställning ur fl er avseenden, inte bara tidsaspekten utan även när det 
gäller ämnesinnehållet. Den traditionella undervisningen handlar om att undervisa 
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ett ämne i taget. I gymnasiekursen naturkunskap ingår alla skolans naturvetenskapliga 
ämnen. Det handlade även om hur jag skulle planera ämnet i sig. 

När jag hamnade i fas tre hade ivern gripit tag i mig och jag insåg att jag kunde 
få göra något jag inte prövat förut. Jag var relativt ny i läraryrket men med egen lång 
skolerfarenhet: först universitetsutbildning till molekylärbiolog och därefter till lärare. 
Under dessa år inskolades jag i det traditionella undervisningssättet. För mig blev det 
en revolutionerande upptäckt då jag kom underfund med att de naturvetenskapliga 
ämnena kunde undervisas som ett gemensamt ämne, ämnesintegrerat. Några år 
senare fortsatte jag med att undervisa högstadiets NO-ämnen integrerat, parallellt 
med traditionellt uppdelad NO-undervisning. Detta medförde många frågor och 
funderingar kring ämnesintegrerad naturvetenskaplig

Genom att svara på min forskningsfråga ”Vad betyder olika former av ämnesinte-
grerad NO-undervisning ur ett elev- respektive ett lärarperspektiv?” vill jag ge en bild 
av hur elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena i skolår 7-9 påverkas av 
ämnesintegrerad undervisning och vad lärarna vill med denna undervisning. Detta 
kommer jag att göra genom att intervjua elever och lärare samt genomföra klass-
rumsobservationer. Min forskningsfråga har växt fram i min pedagogiska praktik och 
med hjälp av teorier och tidigare forskning som grund får jag möjlighet att belysa 
ett aktuellt ämne, som förekommer i skolan idag.

Problem och möjligheter.
Ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning är ett begrepp som betyder olika 
saker för olika pedagoger. Andra begrepp som används i skolan är tematisk och 
ämnesövergripande undervisning. När det gäller ämnesintegrerad, tematisk och 
ämnesövergripande undervisning fi nns det skillnader med avseende på syftet med un-
dervisningen, vilka ämnen som ingår och schematekniskt. Inom fältet naturvetenskap 
– matematik fi nns en del forskning gjord kring ämnesintegrering, ämnesövergripande 
och tematisk undervisning men enligt Czerniak et al. (1999) används fl era begrepp 
synonymt med varandra då det saknas en riktig defi nition av begreppet integrerad 
undervisning. Kortfattat skulle man kunna förklara integrerad undervisning som en 
undervisning som binder ämnena samman till en helhet och att fakta, kunskap och 
processer sätts i ett sammanhang (Sjøberg 2005). 

Enligt Sjøberg (2005) fi nns det tre typer av argument som används i diskus-
sionen för och emot integrerad naturvetenskaplig undervisning. Första typen av 
argument handlar om kunskap och vetenskapens natur. Förespråkarna menar att 
ämnesuppdelad undervisning leder till fragmentering och splittring och att skolan 
bör ge eleverna sammanhang och förmedla en helhetssyn. Detta kan ses mot den 
naturvetenskapliga synen om enkelhet. Motståndare till ämnesintegrering anser 
tvärtemot att det blir en urvattnad naturvetenskaplig undervisning. Ett annat skäl 
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handlar om de gemensamma likheter i metod och innehåll som fi nns i mellan ämnen 
i naturvetenskap. Den andra typen av argument är av pedagogisk karaktär och handlar 
om betingelser för barns lärande: att basera undervisningen på teman som barnen 
stöter på i samhället och på uppfattningen att barn lär sig bäst när de arbetar med 
helheter. Det tredje argumentet är av mer praktisk natur: hur schemat ska läggas och 
de administrativa uppgifterna. Ordet integration, enligt Sjøberg (2005), betyder att 
samordna och sätta i förbindelse, vilket innebär att fakta, kunskaper och processer 
sätts i ett sammanhang. Han menar att det vid ämnesintegration inte räcker med 
att kemi, biologi och fysik hamnar i en gemensam lärobok eller är ett på ett schema, 
utan måste undervisas och presenteras som en helhet. 

Den identitet och lojalitet som en lärare med hög utbildning inom ett ämne 
får: ligger i paritet till ämnet som universitetsdisciplin. Grupptillhörigheten inom 
ämnesdisciplinen gör att den får utgöra lärarens referens. För de som undervisar 
naturvetenskap ämnesintegrerat fi nns där inget eget universitetsämne som ryggrad. 
Det gör att ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning därmed saknar den 
tyngd som ”rena” discipliner har (Sjøberg 2005). Han fortsätter sitt resonemang med 
att lärare med svagare ämnestillhörighet har sin lojalitet till lärareprofessionen och 
pedagogiken istället för det ämnesmässiga innehållet och har därmed lättare för att 
se de vinster som kan erhållas av en integrering. Ett annat problem som uppstår är 
kravet på ändrade arbetsformer som därmed bryter mot det läraren är van vid från 
sin universitetsutbildning. Det kräver också att läraren har ämneskunskaper i alla 
de ämnen som ingår i integrationen.

Den traditionella naturvetenskapliga undervisningen har i både nationell (Lindahl 
2003) och internationell forskning (Lyons 2006) visat att eleverna upplever skolans 
naturvetenskapliga undervisning som ointressant och inte relevant för deras vardag. 
Eleverna efterfrågar en mer verklighetsnära undervisning (Lindahl 2003). Samma 
studie visar att eleverna är intresserade av de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan 
men inte lika intresserade som av de andra skolämnena. Det är framförallt själva 
undervisningen som gör NO-ämnet ointressantare där de önskar mer variation och 
möjlighet att få mer infl ytande, inte innehållet. Den naturvetenskap som presenteras i 
media gör eleverna mer intresserade av naturvetenskap. Det eleverna tyckte gjorde den 
naturvetenskapliga undervisningen intressant i skolan var de laborativa momenten. 
Detta även om de inte alltid förstod syftet med dem (Lindahl 2003). Tidigare forsk-
ning kring naturvetenskaplig undervisning visar att pojkarna i större utsträckning än 
fl ickorna väljer de laborativa momenten. Detta kan kopplas till pojkar och fl ickors 
fritidssysselsättningar samt att den naturvetenskapliga undervisningen i grundskolan 
är anpassad efter pojkarna (Staberg 1992). Staberg (1992) visar också att det fi nns 
en koppling mellan föräldrarnas utbildning, men framförallt hög utbildningsnivå 
hos pappan och valet av naturvetenskaplig utbildning.
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Undersökningen PISA 2003 (Skolverket 2004) visar att när det gäller resultaten 
i naturvetenskap är det ingen större skillnad mellan fl ickor och pojkar. Länder som 
Finland, Korea och Japan ligger högt resultatmässigt. Dessa länder har en mycket 
traditionell undervisning i förhållande till Sverige där eleverna i hög grad får lära sig 
att fi nna sin egen kunskap. Frågan är om Sveriges relativt låga placering i förhållandet 
till grannlandet Finland beror på undervisningsformerna? 

Klassrumsforskning 
Insamlandet av data för att få kunskap om det fält jag har för syfte att studera kommer 
i huvudsak att ske med hjälp av intervjuer och klassrumsobservationer. I den studie 
jag för närvarande gör sker datainsamlandet genom intervjuer med lärare för att få 
kunskap om deras syn på den ämnesintegrerade undervisning som de bedriver. Den 
datainsamlingen har just avslutats så jag kan ännu inte presentera några resultat.

All forskning kräver etiska överväganden. Kvale (1997) skriver att etiska protokoll 
bör göras innan datainsamlandet sker via intervjuer. Detta kan vara på sin plats även 
vid klassrumsobservationer. Det är viktigt att tänka igenom vilka konsekvenser den 
planerade uppläggningen medför och hur jag som forskare ska förhålla mig till pro-
blemen redan innan de eventuellt dyker upp (Patel and Davidson 2003). Lifmark 
(2005) har i en artikel studerat tre olika avhandlingar där klassrumsobservationer 
använts för datainsamling. Den studien tydliggör vikten av att tänka igenom de etiska 
dilemman som forskare i klassrums- och skolmiljö kan träffa på. Det är viktigt för 
mig att redan innan studien bestämma sig för hur jag ska reagera och hantera olika 
situationer. Etisk problematik är ofrånkomlig samtidigt som det fi nns svårigheter 
att förutse allt som kan inträffa. Etiken är viktig och ska sättas främst under hela 
forskningsstudien. De etiska aspekterna handlar bland annat om informerat samtycke, 
frivillighet och skydda informanternas identitet (Garpelin 1997). 

Undervisning och lärande är komplexa situationer. I klassrumsobservationer kan 
fl era olika datainsamlingsmetoder användas, så kallad triangulering. Styrkan i klass-
rumsobservations som metod är också dess svaghet, det vill säga att göra det familjära 
okänt och det okända familjärt (Lee and Yarger 1996). Det innebär att distansera 
sig samtidigt som ett närmande sker till det studerade. Det är en utmaning då jag 
är väl förtrogen med den miljö jag ska studera. 

Avslutning
Pedagogiskt arbete som forskningsämne ger lärare möjlighet att gå vidare med sina 
funderingar som tidigare stannade som utvecklingsfrågor, till en praktiknära forskning 
med stöd i teori. Lärarens erfarenhet tas tillvara genom att forskningen blir aktuell 
och kopplas till det som faktiskt sker ute i förskolor och skolor. Mitt intresse för 
ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning är ett typiskt exempel på ett område 
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som vuxit fram i praktiken och utifrån mina erfarenheter som lärare. Jag anser att 
erfarenheterna berikar skolforskningen.
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”Det handlar om att kunna 
lämna ifrån sig ansvar”

Elevers infl ytande och demokratiska fostran

Maria Rönnlund

Abstract
To foster democratic citizens is a central task for Swedish compulsory school. 
Two research studies about how democracy tasks are put into practice in schools 
are discussed. The studies, aiming to develop knowledge about democratic fos-
tering in Swedish secondary school, are both conducted from inside the school 
organisation and exemplify research about pedagogical practice. By describing 
the aims of the research and the research design, how the studies are planned 
and conducted, a learning process appears in which the questions how, what and 
why are central. The learning process is particularly valid to the work with the 
two studies, but has also relevance to general learning processes among teachers 
and school administrators.   

Infl ytande och ansvar i skolan
Sverige har ett av världens mest decentraliserade utbildningssystem. Under de 
inledande åren på 1990-talet genomfördes skolpolitiska reformer som delegerade 
en stor del av den politiska styrningen och fi nansieringen av skolan från statlig till 
kommunal och lokal nivå. 1994 infördes även en mål- och resultatstyrd läroplan 
(Lundahl, 2002). Dessa skolpolitiska förändringar ledde till att kommuner, enskilda 
skolor och arbetslag idag har stort infl ytande över och ansvar för skolans verksamhet. 
Det gäller till exempel uppdraget att förmedla kunskaper om och i demokrati.

Decentralisering och målformulerade styrdokument innebär att arbetet med 
att förmedla kunskaper om demokratiska värden skiljer sig åt mellan olika skolor, 
liksom arbetet med att ge alla elever reellt infl ytande över arbetssätt, arbetsformer 
och undervisningsinnehåll. Det innebär också stort infl ytande över och ansvar för 
skolans framtida verksamhet, något som ställer ökade krav på kunskaps- och kom-
petensutveckling på alla nivåer i skolan. 
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Den här artikeln tar sin utgångspunkt i två forskningsstudier med målsättning 
att utveckla kunskap om elevers infl ytande och demokratiska fostran. Studierna, en 
avslutad och en nyligen påbörjad, behandlar hur demokratiuppdraget omsätts i prak-
tisk handling ute på skolor. De exemplifi erar forskning om pedagogisk praktik; vad 
som styr utformningen av forskningsstudier och vad forskningen syftar till. Genom 
att beskriva bakgrunden till studiernas tillkomst och deras utformning framträder 
en kunskapsprocess i vilken frågorna HUR, VAD och VARFÖR är centrala. Den 
kunskapsprocessen gäller specifi kt arbetet med de två studierna, men har även relevans 
för skolans lärande i stort. 

En avslutad studie 

Syfte och metod
I slutet av 1990-talet arbetade jag på en skola som deltog i ett nationellt skolutveck-
lingsprojekt kring elevinfl ytande. I slutrapporteringen av projektet framkom att lärare, 
särskilt nyutexaminerade lärare, kände sig osäkra och saknade kunskap om hur de 
ska gå tillväga för att uppnå elevinfl ytande (Danell, 1999, s 55).

Osäkerhet kring hur läroplanens mål gällande elevinfl ytande uppnås var en 
anledning till att jag för några år sedan genomförde en mindre studie kring detta. 
Den utfördes inom ramen för en 10-poängsuppsats vid Lärarutbildningen vid Umeå 
Universitet (Rönnlund, 2004). Syftet var att, mot bakgrund av läroplanens direk-
tiv, undersöka hur lärare gör för att uppnå elevinfl ytande i undervisningen. Finns 
det några metoder eller arbetssätt som fungerar bra? Vilka faktorer försvårar eller 
förenklar lärares strävan att uppnå elevinfl ytande? Ett underliggande och personligt 
syfte var att i egenskap av en av dessa ”osäkra” lärare, lära mig genom att ta del av 
hur andra lärare gör. 

I studien intervjuades 15 lärare på min dåvarande arbetsplats. Den genomför-
des enligt metoden/analysmetoden grounded theory. En av grundtankarna med 
metoden är att forskaren ska inleda datainsamlings- och databearbetningsarbetet 
förutsättningslöst och med minsta möjliga teoretiska förförståelse. Datainsamling och 
databearbetning sker upprepade gånger. Databearbetningen, som följer en detaljerad 
analysmodell bestående av kodning och omkodning, genererar så småningom en 
teori  (Starrin & Svensson, 1996, s 106-115). Valet av metod kan tyckas besynnerligt 
då grounded theory  brukar beskrivas som en både komplicerad och tidskrävande 
metod. Valet grundade sig inte på ontologiska och epistemologiska överväganden 
utan mer på det som Håkansson kallar känsla och nyfi kenhet (2005). I huvudsak 
var det avsaknad av teoretiskt perspektiv och den öppna frågeställningen som ledde 
fram till grounded theory. Jag ville undersöka hur lärare uppnår elevinfl ytande genom 
att låta dem själva defi niera detta. 
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Resultat
Studien visade att det fi nns många olika sätt att i undervisningssituationer främja ele-
vinfl ytande. Ingen av de intervjuade lärarna arbetade efter någon speciell arbetsmetod 
för att uppnå elevinfl ytande, däremot hade de utvecklat vissa medvetna strategier. 
Att ”lära upp” elever som går i sjuan var en sådan medveten strategi.  Det innebar att 
lära eleverna grunderna i det aktuella ämnet och låta dem prova på så många olika 
arbetssätt som möjligt. På det sättet skapade man goda förutsättningar för elevinfl y-
tanderik undervisning i högre årskurser. En annan strategi var att arbeta aktivt med 
att tydliggöra målen för eleverna, eftersom man ansåg att elever som är väl förtrogna 
med målen har bättre förutsättningar för att ta eget ansvar och utöva infl ytande. Det 
som hindrade lärarna i deras strävanden efter elevinfl ytande var bland annat vissa 
elevers attityd och uppförande. Att lyckas med elevinfl ytanderik undervisning i vad 
som benämndes ”stökiga” grupper ansågs svårt, eftersom ”stökiga” elever hade svårt 
att ta eget ansvar. Elevers och elevgruppers ringa erfarenhet av elevinfl ytande ansågs 
också utgöra ett hinder, liksom vissa särskilda undervisningsämnen. Samtliga lärare 
som ingick i studien framhöll att deras förhållningssätt till eleverna hade en avgörande 
betydelse för i vilken utsträckning elevinfl ytande uppnåddes, eller som en av lärarna 
uttryckte det; ”Det handlar om att kunna lämna ifrån sig ansvar”.

Avstamp inför en ny studie

Refl ektioner 
Arbetet med 10-poängsuppsatsen fi ck mig att fundera över möjliga orsaker bakom 
elevers och lärares förhållningssätt gentemot varandra och huruvida förhållningssätt 
kan avspeglas på andra nivåer i skolan än i interaktionen mellan lärare och elev. Kan 
man tala om förhållningssätt på skolnivå? Påverkas elevers och lärares förhållningssätt 
av skolans sociala strukturer och institutionella ramar? Vilken betydelse har skolans 
formella organisation för elevers infl ytande? Studien ledde till ett fördjupat intresse 
för ämnet, och en önskan att arbeta vidare med frågor som rör elevers delaktighet 
och infl ytande. Inom ramen för Umeå kommuns Lär- och forskningscentrum, ett 
samverkansorgan med Lärarutbildningsfakulteten vid Umeå universitet, går jag nu 
en forskarutbildning i Pedagogiskt arbete, och har därmed möjlighet att arbeta vidare 
med frågor som rör elevers infl ytande, delaktighet och medbestämmande. Det är 
särskilt verksamheten inom ramen för skolors formella organisation kring infl ytande 
som min kommande studie kommer att handla om.

Skolans demokratiuppdrag
Värdegrundsfrågorna är centrala för skolan, och demokratin den fråga som av 
många anses vara den viktigaste. Demokratiuppdraget riktar sig både till skolan som 
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institution och organisation. Det institutionella uppdraget går ut på att utveckla 
elevernas demokratiska kompetens genom att förmedla kunskap om demokrati och 
demokratiska värden så att elever tillägnar sig ett demokratiskt förhållningssätt och 
kan delta i demokratiska processer. Det organisatoriska uppdraget gäller det orga-
nisatoriska sammanhang som eleverna befi nner sig i. Skolan ska vara demokratiskt 
organiserad och erbjuda demokratiska arbetsformer för eleverna (Lpo, 1994, 1kap 
§2; Skolverket, 2001). Det kan till exempel ske genom elevråd, klassråd och  skolkon-
ferenser. Det kan också ske i mindre organiserad form, i form av regler och ramverk 
som styr elevernas möjligheter till infl ytande liksom skolans allmänna inställning 
till elevdeltagande (Almgren, 2006, s 42). 

Utvecklingstendenser
I den nuvarande läroplanen betonas att skolan ska fungera som demokratisk miljö 
(Ekholm & Lindvall, 1991; Forsberg, 2000, kap 1). Elever ska ges infl ytande över 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningsinnehåll (Lpo, 1994). De organisatoriska 
formerna för detta framgår ej lika tydligt som i den förra läroplanen. Ett exempel på 
detta är att elevrådsverksamhet ej längre föreskrivs i styrdokument för grundskolan.  
Den mest konkreta formuleringen av organisatorisk art anger att varje klass/under-
visningsgrupp ska ges tillfälle att tillsammans med lärare behandla frågor som är av 
gemensamt intresse för eleverna (§ 6, Grundskoleförordningen). Jag tolkar skillna-
derna mellan formuleringarna i de två läroplanerna som att formerna för elevers 
infl ytande inte tillskrivs lika stor betydelse längre. 

Kanske som en följd av detta har kollektivt beslutsfattande minskat och ersatts 
av informella direktdemokratiska beslutsvägar (Danell, 1999, s 33-46). Till exempel 
har formella beslutsformer på klassnivå förändrats. På en del skolor ersätts kollektivt 
beslutsfattande i klassråd med informella överenskommelser mellan lärare och en-
skild elev på mentorstid. Det informella infl ytandet är mer individuellt betonat än 
det formella  (Skolverket, 2001). Det är den enskilde elevens intressen och dennes 
möjligheter att påverka sin framtid som betonas alltmer (Carleheden, 2002). Politiska 
ideal som kollektiv jämlikhet har tonats ned till förmån för mer individuellt inriktade 
värden. Den demokratiska kompetens som ges allt större betydelse är kommunikativ 
kompetens, att kunna argumentera för sin åsikt och därigenom påverka. Elevers 
infl ytande i skolan har därför alltmer blivit en individuell angelägenhet (Englund, 
2003). Det är den enskilde elevens intressen, ansvar, valfrihet och infl ytande över 
frågor som just rör han/henne som lyfts fram i styrdokument.

Formellt elevinfl ytande i skolan
Trots att styrdokumenten framhåller ett individualiserat och informellt infl ytande är 
klassråd och elevråd och annan rådsverksamhet vanligt förekommande på svenska 

•



115

Maria Rönnlund

skolor i vilka ett formaliserat organiserat kollektivt elevinfl ytande bedrivs. En enkät-
undersökning av 138 svenska grundskolor från 2001 visar att det på i stort sett alla 
skolor fi nns ett representativt system för elevinfl ytande i form av elevråd (Skolverket, 
2001, s 11). Denna form av representativt infl ytande är uttryck för ett valdemokratiskt 
synsätt (Skolverket, 2001, s 66).

 Sveriges elevrådsorganisation SVEA, som arbetar för att förbättra skolan och 
göra den mer demokratisk, lyfter på sin hemsida fram klassråd och elevråd som bra 
exempel på hur skoldemokrati och elevinfl ytande kan fungera (2006). Den andra 
nationella elevrådsorganisationen i Sverige, Elevorganisationen, skriver i ett policydo-
kument på organisationens hemsida att elevrådsverksamhet ger elever möjlighet att 
medverka i en representativ demokrati och att en väl fungerande verksamhet bidrar 
till ungdomars förtroende för demokratin. Man menar även att elevrådsverksam-
heten är en viktig del i fostrandet av Sveriges framtida ledare och entreprenörer 
(Elevorganisationen, 2007).

Skolverksrapporter från 1990-talet och framåt visar dock att svenska grundskole- 
och gymnasieelever anser att rådsverksamheten har liten betydelse för deras infl ytande. 
Elever har t ex liten tilltro till elevrådet. Det är svårt att få representanter som ställer 
upp i olika råd, och de elever som trots allt engagerar sig upplever att de har litet 
reellt infl ytande. En allmän uppfattning verkar vara att elevrådets verksamhet gäller 
sådana frågor som ligger utanför skolans huvuduppgift kunskapsförmedling och 
fostran (Danell, 1999; Skolverket, 2001). 

Infl ytandets gränser?
Ett sätt att se på formellt elevinfl ytande, till exempel verksamheten i representativa 
råd, är att den ska ge eleverna träning i demokratiska beslutsprocesser och ett annat 
sätt att den ska ge elever reellt infl ytande över skolvardagen. Synsättet, att se verk-
samheten som ett medel för att uppnå något annat eller som ett mål i sig självt, har 
betydelse för hur verksamheten och dess resultat uppfattas. Skolor betraktar vanligtvis 
elevdemokrati som ett medel för att uppfylla läroplans- och kursplanemål medan 
skolverket anser att det borde betraktas som både medel och mål (Skolverket, 2001). 
Mål-medel-diskussionen kan relateras till elevdemokratins grundförutsättningar och 
den aktualiserar frågor om gränserna för elevers makt i skolan; var går egentligen 
gränsen för elevers infl ytande? Elevdemokrati betraktas vanligtvis inte som medbe-
stämmande i samhällsdemokratisk mening, utan som medinfl ytande, eller begränsat 
medbestämmande över vissa defi nierade områden. Lundström (1999) framför i en 
artikel om infl ytande, ansvar och demokrati i relation till skolstyrelser med elevma-
joritet att skolan lägger för stor vikt vid att vara demokratisk när dess främsta uppgift 
är lärande och fostran. Demokratifostran utesluter inte elevmakt men den ska vara 
villkorlig och begränsad eftersom den nationella demokratin är överordnad. 
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Oavsett syfte och på vilket sätt verksamheten organiseras och bedrivs har den 
betydelse för elevers syn på ansvar, delaktighet och infl ytande i skolan och som fram-
tida samhällsmedborgare. Som Elevorganisationen skriver i sin verksamhetspolicy så 
kan ett väl fungerande elevråd ge ungdomar förtroende för demokratin (2007). En 
välfungerande elevinfl ytandeverksamhet leder till förståelse för samhällets demokra-
tiska struktur och hur man som individ kan vara med och påverka. Motsatsen, en 
ickefungerande verksamhet, minskar elevernas förtroende för demokratin.    

Jämlikt infl ytande?
Det fi nns också jämlikhetsaspekter att begrunda när det gäller skolors arbete med 
elevdemokrati. När infl ytandet övergår till att bli mer informellt och individualiserat 
får sociala och kulturella faktorer allt större betydelse. Könstillhörighet och social 
bakgrund har till exempel betydelse för tilltron till skolan som demokratisk orga-
nisation. Flickor som ska gå studieförberedande linje har störst tilltro, och det är 
också de som försöker påverka i störst utsträckning. Det är också resursstarka elever 
som anser sig kunna använda de informella vägarna. Särskilt studiemotiverade elever 
och särskilt fl ickor vill diskutera och vara med och påverka. De anser också att de 
blir lyssnade till och att deras åsikter bemöts på ett positivt sätt i högre utsträckning 
än andra elevgrupper. De upplever även samtalsklimatet i klassrummet mer positivt 
än andra (Skolverket, 2001, s 61-66). Kön och social bakgrund visar sig också ha 
betydelse för kunskapstester om demokrati. Flickor och elever med föräldrar med 
hög utbildningsbakgrund når bäst resultat på kunskapstesterna, som även inklude-
rar frågor om jämlikhet/jämställdhet/mänskliga rättigheter. En slutsats som dras av 
detta är att faktorer som kön, hembakgrund och etnicitet har betydelse för att förstå 
demokratins principer (Skolverket, 2001). 

Svenska rapporter och studier visar också att fl ickor i allmänhet är mer aktiva i 
rådsverksamhet än pojkar (Danell, 1999, 68-69; Wiklund, 1998, s 93), och utövar 
alltså i högre grad än pojkar infl ytande i organ som tycks ha liten betydelse för reellt 
infl ytande. Forskare har även uppmärksammat skillnader när gäller kunskap om de-
mokrati och demokratisk kompetens (Almgren, 2006). Skillnaderna kopplas särskilt 
till elevers deltagardemokratiska och samtalsdemokratiska egenskaper. Deltagande 
och kommunikativa egenskaper är relaterade till engagemang, ork och kompetens, 
vilka i sin tur är relaterade till socioekonomisk bakgrund. Berg skiljer på anpassade 
och mindre anpassade/missanpassade elever och relaterar elevernas anpassningsför-
måga och engagemang till skolans institutionella roll och skolplikten. Elever som 
av olika anledningar är mer anpassade upplever skolan som en rättighet och det är 
förmodligen bland dessa elever man fi nner en vilja att arbeta med elevinfl ytande 
(Berg, 2003). 
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Det föreligger alltså en risk att kön och social bakgrund avgör i vilken grad elever 
deltar i beslutsprocesser för att påverka sin skolsituation, samt vilken demokratisk 
kompetens de utvecklar. Vilka konsekvenser har det på sikt? Att åstadkomma en 
demokratisk organisation där elever ges lika villkor till makt och infl ytande och 
likvärdig demokratisk fostran är därför en viktig pedagogisk fråga.

Vad konstruerar en forskningsstudie? 

Forskaren och forskningsmiljön 
Personlig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och personliga intressen har tillsam-
mans med den sociala kontext i vilken forskaren befi nner sig betydelse för kon-
struktionen av forskningsstudier (Lee & Yarger, 1996). Den avslutade studien och 
den som just påbörjats  utgår ifrån samma erfarenheter, och frågorna som ligger till 
grund för studierna har delvis formulerats i samma miljö, på den skola jag arbetade. 
Jag arbetar inte längre kvar på den aktuella skolan och utformningen av den andra 
studien sker inom ramen för en forskarutbildning i Pedagogiskt arbete. Det är starkt 
bidragande till att studierna kommer att skilja sig åt i fl era avseenden. En del av 
skillnaderna har naturligtvis att göra med omfång och tidsaspekter, men skillnaderna 
i ansats tror jag är ett resultat av den specifi ka forskningsmiljö jag befi nner mig i; de 
teoretiska perspektiv som utmärker forskningsämnet och de doktorander, forskare 
och verksamma pedagoger som är knutna till utbildningen. 

Som doktorand vid en Lärarutbildningsfakultet befi nner jag mig i en miljö och 
individuell kunskapsprocess där teorier kring undervisning, lärande och fostran är 
centrala. Forskarämnet Pedagogiskt arbete utgår ifrån den pedagogiska yrkesverksam-
hetens teori och praktik (Umeå universitet, 2000). Teoretiskt tar det sin utgångspunkt 
i sociokulturell teoribildning (Erixon & Weiner, 2002) som lyfter fram skolan som 
en social och kulturell mötesplats och placerar in verksamheten i en samhällelig social 
och historisk kontext. Sociokulturella teorier i vilka genus, social bakgrund och etni-
citet är centrala, är användbara för att uppmärksamma relationen mellan individers 
handlingar och den sociala, historiska och samhälleliga kontext handlingarna utförs 
i. I arbetet med avhandlingen är elevers infl ytande och demokratifostran i relation 
till skolans sociala maktstrukturer en viktig utgångspunkt.

Teoriers roll i forskningsprocessen
Teorier utgör den ansats eller det perspektiv med vilket ett problem belyses vilket 
innebär att de har betydelse för vilka problem som uppfattas, hur de uppfattas och 
hur frågeställningar formuleras (Schön, 1987). Med olika perspektiv följer olika 
frågeställningar och därmed olika resultat. Even och Schwarz (2003) visar på detta 
beroendeförhållande genom att anlägga olika perspektiv på en undervisningssituation 
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rörande en specifi k matematikuppgift. Syftet i båda studierna var att avgöra huru-
vida den specifi ka matematikuppgiften utvecklar det matematiska tänkande den är 
ämnad att göra. Even och Scwarz anlägger både ett kognitivt och ett sociokulturellt 
perspektiv på undervisningssituationen. Med ett kognitiva perspektiv var ett av 
resultaten att läraren har stor betydelse för elevernas förståelse. Med ett sociokul-
turellt perspektiv uppmärksammades elevernas bakgrund och andra kontextuella 
faktorer, och ett resultat var att lärare och elever hade olika motiv med den aktuella 
matematiklektionen.

Avhandlingsarbetet kommer initialt att ha en tydligare teoretisk förankring än 
C-uppsatsen som genomfördes enligt grounded theory. Datainsamlingsmetoder 
och studiens upplägg kommer att vara etnografi skt inspirerade. Renodlat etnogra-
fi ska studier bygger visserligen upp teorier grundade på data på liknande sätt som 
grounded theory, men upplägget i min kommande studie kommer inte att vara 
lika induktivt som en ”typisk” etnografi sk studie. Teorier kommer att fi nnas med 
genom hela forskningsprocessen. De ska, utan att vara styrande, ge riktning och 
systematik i arbetet.

Vad är syftet med forskning om pedagogiskt arbete?

Kunskap som process
Det fi nns fördelar och positiva effekter med att forska om och i sin egen praktik. 
För lärare leder egen forskning till ökad handlingsberedskap och ökad motivation. 
De stärks i sin lärarroll, och forskningen kan leda till ”nytändning” och minskad 
risk för utbrändhet (Henson, 1996). Den första studien genomfördes samtidigt som 
jag arbetade som lärare på skolan. Huruvida jag stärktes i min lärarroll låter jag vara 
osagt, däremot ökade min kunskap om elevinfl ytande i allmänhet och lärares arbete 
med att uppnå elevinfl ytande i synnerhet. 

Arbetet gav även kunskaper utanför det specifi ka ämnesområdet. Redan i studiens 
inledningsskede, i formulerandet av syfte och problemställningar, påbörjades en  
kunskapsprocess som är utvecklande för det pedagogiska arbetet. 

Vad, varför och hur? 
Ett underliggande syfte med den första studien var att utveckla ”användbar” kun-
skap, kunskap att omsätta i handling i den pedagogiska vardagen. Då studiens 
resultat inte utmynnade i en särskild metod kom de förhoppningarna till en början 
på skam. Resultatet visade sig vara svårt att omsätta i praktiken: Hur defi nieras ett 
elevinfl ytandevänligt förhållningssätt? När den första besvikelsen lagt sig insåg jag 
att resultatdelen innehöll en mängd exempel på elevinfl ytelserika lärandeprocesser, 
att använda som goda exempel. 
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 Min önskan att utveckla kunskap att omsätta i handling är en vanlig uppfattning 
bland lärare menar Carlgren (2005). I utvärderingen av ett skolutvecklingsprojekt 
angående nya arbetsformer i skolan, fann hon att lärare är orienterade mot att för-
ändra/förbättra verksamheten konkret och därför syftar deras utvecklingsarbeten 
främst mot att hitta lösningar på HUR verksamheten ska organiseras. Utvecklings-
arbeten grundar sig sällan på en strävan efter att veta eller förstå ett skeende, d v s på 
frågorna VAD och VARFÖR. Skolors utvecklingsarbeten har sällan tillräcklig teoretisk 
grund för att kallas forskning, enligt Carlgren. Forskning kräver ett kunskapsobjekt, 
ett objekt som är teoretiserat eller ”tankemässigt formulerat” för att slutsatserna ska 
bidra till kunskapsutveckling. Först när man formulerat det objekt man ämnar få 
kunskap om tankemässigt, kan man dra slutsatser av resultaten.  Det går visserligen 
att utveckla skolans verksamhet utan kunskapsobjekt, men det går inte att tolka de 
erfarenheter man gör. För att erfarenheterna ska kunna bidra till kunskapsutveckling 
måste man därför ställa  frågor som VAD som pågår och VARFÖR det sker. Med 
VAD- och VARFÖR-frågor förstås praktiken i relation till en samhällelig kontext 
och samhälleliga förändringsprocesser.

Praxisnära forskning
Hur förhåller det sig då med den forskning som bedrivs inom ramen för ämnet Pe-
dagogiskt arbete? Vilken eller vilka frågor styr den forskningen? Den frågan låter sig 
inte lätt besvaras då forskning i Pedagogiskt arbete har många olika infallsvinklar och 
spänner över ett brett fält. Ämnet tar sin utgångspunkt i den pedagogiska praktiken 
(Umeå universitet, 2000) och en genomgång av de avhandlingsprojekt som hittills 
bedrivits inom Pedagogiskt arbete visar att de behandlar den pedagogiska praktikens 
innehåll, form och ramfaktorer, samt att de fl esta har en mycket tydlig koppling till 
skolan (Vinterek, 2004). 

Enligt Marton är en vanlig uppfattning att grundforskning drivs av en strävan att 
öka vårt vetande och praxisnära forskning av en strävan att förbättra praxis (2005). 
Marton vill komma bort från denna dikotomi och argumenterar för det han kallar 
praxisnära grundforskning. Praxisnära grundforskning bidrar, menar han, både till 
teoretisk förståelse/kunskap och till att en konkret praktik utvecklas till det bättre. 
Som exempel för han fram ”Learning study” där lärare i grupp praktiskt utvecklar 
undervisningsmetoder för att uppnå ett teoretiskt förankrat och överenskommet 
lärandemål. En del av den forskning som bedrivs i Pedagogiskt arbete kanske kan 
defi nieras som praxisnära grundforskning. Utan tvivel handlar det om praxisnära 
forskning; forskning nära knuten till en specifi k praktik, i vilken många olika typer 
av frågor ställs. 
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Vad representerar forskningsresultat 
och vad ska de användas till?
Det fi nns en inbyggd problematik i den nära kopplingen mellan praktik och forsk-
ning. Vinterek (2002) drar paralleller till omvårdnadsämnet och dess starka band till 
en specifi k yrkeskår. En nära koppling till lärarkåren och kommunala företrädare för 
skolverksamheten kan medföra krav på forskningen som äventyrar en oberoende och 
fristående forskning.  En annan problematik som följer med praxisnära forskning är 
de effektivitetskrav som på olika sätt och med olika emfas förs fram. Bakom dessa 
fi nns en tro på att forskningsresultat leder förhållanden i bevis. Mot detta effektivi-
tetstänkande kring skolforskning framförs  validitetsargument, samt varningar för 
en alltför stor tilltro till forskningsresultats applicerbarhet. Forskningsresultat är en 
produkt av en arbetsprocess som inbegriper många led. Resultaten har tillkommit i 
en särskilt kontext. För att förstå och ha användning för forskningsresultat krävs att 
man sätter sig in i hela forskningsstudien, och inte bara tar del av forskningsresultaten 
(Hammersley, 2004, s 146). Olika typer av aktionsforskning överbryggar klyftan 
mellan praktik och forskning, vilket underlättar forskningsresultats applicerbarhet/
användbarhet. En praktiker och forskare i samma person, eller en praktiker i nära 
samarbete med forskare har inga svårigheter att sätta in forskningsresultaten i sitt 
sammanhang. Praktikern i ett aktionsforskningsprojekt är skapare/medskapare av/i 
forskningsprocessen, vars uttalade mål är en förändrad praktik (Torrance, 2004). 

Kunskap i ett större perspektiv
I dagens skola där infl ytande och delaktighet för elever såväl som lärare, skolledare 
och kommunala företrädare betonas i allt större grad är kunskapsprocesser på olika 
nivåer i skolans organisation viktiga. Skolan är en lärande organisation. Forsknings-
ämnet Pedagogiskt arbete har som mål att utveckla teorier och forskningsmetoder 
så att yrkesverksamma pedagoger själva kan undersöka och problematisera den egna 
verksamheten (Umeå universitet, 2000). Ansvaret för skolverksamhetens forsknings-
anknytning ligger i första hand hos skolledare och kommunala skolföreträdare. 
Genom att bedriva och ta del av forskning om pedagogiskt arbete problematiseras 
den egna verksamheten, och skolan utvecklas som lärande organisation. 

De båda studier som behandlats här syftar till att utveckla kunskap om skolans 
demokratifostran. Den första studien var i huvudsak inriktad på HUR-frågan; Hur 
uppnår lärare elevinfl ytande?  Den andra studien kommer i större utsträckning att 
handla om VAD som pågår i skolans formella elevinfl ytandeorgan och VARFÖR. 
Båda kan bidra till kunskap om hur skolans praktik kan utvecklas. I den just påbör-
jade studien ställs frågor kring skolans formella organisation av elevers infl ytande. 
Den demokratiska kompetens eleverna tillägnar sig beror till stor del på hur skolan 
fungerar som demokratisk institution. Därför är det min förhoppning att kunskap 
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om underliggande strukturer, förhållanden och relationer rörande infl ytande, delak-
tighet och medbestämmande bidrar till att utveckla arbetet med elevers infl ytande 
och skolans demokratifostran. Om forskningsresultaten förstås i sitt sammanhang, 
och relateras till det sammanhang som den egna praktiken utgör, bidrar de till sko-
lans lärande. Då förbättras också förutsättningarna för att utveckla enskilda skolors 
elevdemokratiarbete.
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Multimedialt lärande – ett 
postmodernt lärande?

Manfred Scheid

Abstract
Modern communication technology makes it possible to integrate sounds, ima-
ges and text, to distribute and edit these according to personal preferences, in 
ways that were not imaginable earlier. It creates new perspectives of describing, 
modelling and designing our world and our understanding of the same. In this 
way not only the written word is complemented by sounds and images, but even 
cognitive structures by associative and none- linear thinking, in other words our 
production of knowledge and knowledge development.

Conceptions such as the rise of the information society and globalisation 
have enabled an interdisciplinary fi eld of research, such as media – and youth 
culture studies. Even educational research has been infl uenced by theories and 
concepts from interdisciplinary research, which are added to more traditional 
forms of studying activities in school. In this article I advocate an extended use 
of various forms of mediation in education, and emphasize the importance for 
teacher students to get extended and media specifi c knowledge within their 
teacher training programs.

Utbildningsvetenskaplig forskning idag
Det utbildningsvetenskapliga området har tidigare beforskats framför allt utifrån 
ett neo-positivistisk synsätt. Carlgren (2005) menar att den vetenskapliga synen 
som representeras inom denna utbildningsforskning emanerat ur den sociala in-
genjörskonstens guldålder, där forskningen, även på mänskliga praktiker, bedrevs i 
laboratorier (Carlgren, 2005). Utmärkande drag i denna forskning, som jag ser det, 
var kravet på verifi ering/falsifi ering och generaliserbarhet. För att uppnå detta skapas 
distans mellan forskaren och det som skall beforskas. Forskaren blev ett objektivt 
subjekt och det som skulle beforskas blev ett objekt. Detta förhållningssätt kan 
äga relevans när vi beforskar objekt som stenar och svampar, men när vi beforskar 
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människor, sociala relationer och lärande blir det vanskligare. Problemet innebär 
dels att människor objektifi eras. De blir inte längre mänskliga och äger inte längre 
mänskliga egenskaper som identitet, känslor, initiativförmåga, kreativitet, förmåga 
att kommunicera och lära. Dels rycker vi upp dem ur deras naturliga omgivning, 
deras livsvärld, den kontext som ger dem mening och innehåll, och sätter in dem i 
konstlade laboratoriemiljöer. 

På senare tid har synsättet förändrats på vad forskning inom det utbildningsve-
tenskapliga området både bör och skall innehålla. Övergripande har denna föränd-
ring öppnat för en mer mång- och tvärvetenskaplig forskning av den pedagogiska 
yrkesverksamheten. Det är viktigt att välja rätt forskningsmetod, kvalitativ och/eller 
kvantitativ, i relation till aktuella forskningsfrågor eftersom metoderna är inskrivna 
i sina traditioner (Shulman, 2004). Detta har lett till att generaliserbarheten av 
forskningsresultat idag inte endast utgår från matematisk-statistiska kriterier utan 
även utifrån det enskilda exemplet, bl a det så kallade ”goda exemplet”. Det inne-
bär även att denna forskning har fl yttat ut från laboratorierna till den pedagogiska 
verksamheten, företrädesvis skolor. 

Ett exempel på detta är Ingela Josefson som forskar om hur praktikern, läraren, 
refl ekterar över sina erfarenheter. Hon ser införandet av den nya högskolereformen 
1993 som ett viktigt steg i ett förändringsarbete av kunskapsbegreppen. I denna 
framskrivs att högskolans utbildning skall vila på vetenskaplig/konstnärlig grund 
och beprövad erfarenhet. Därmed skapas möjligheter till nytt tänkande i högskolan 
som inte enbart ser traditionell vetenskap som central kunskapsform. Konstnärlig 
grund likställs med vetenskaplig grund och erhålls genom beprövad erfarenhet 
(Josefson, 2005). 

Beprövad erfarenhet kan ses som en erfarenhet som har utsatts för kritisk prövning 
med hjälp av teoretisk refl ektion (aa, 2005:32). 

Ference Marton fokuserar på lärandets objekt, dvs. det som skall läras. Att lära sig 
innebär, enligt honom, att på ett kvalitativt annorlunda sätt uppfatta ett fenomen 
än tidigare. Detta sker genom två principer; byggandet av relevansstrukturer och 
variation i lärandet. Relevansstrukturer relaterar till elevers tidigare erfarenheter och 
variation innebär att synliggöra lärandets objekt i förhållande till andra fenomen, 
dvs. vad som ligger i för- respektive bakgrund (Marton & Booth, 1997). Effekten 
av lärandet, och därmed kvaliteten i lärandet, delar han grovt in i två kategorier 
som han benämner ytinlärning och djupinlärning. Djupinlärning står, till skillnad 
mot ytinlärning, för en djupare förståelse av grundläggande strukturer av lärandets 
objekt vilket möjliggör att applicera centrala begrepp och funktioner av lärandets 
objekt i nya sammanhang och situationer. I sin forskning studerar han hur olika 
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lärandestrategier och lärandemiljöer skapar förutsättningar för djup– respektive 
ytinlärning (Marton, 2005). 

Kring det sociala spelet och relationen mellan aktörerna i detta spel använder Ann-
Carita Evaldsson Erving Goffmans socialpsykologiska teorier och begrepp. I korthet 
innebär Goffmans ”Det presenterade jaget” att identitetskonstruktionen sker i speciella 
kontexter, inom vilken individen, situationen och en eller fl era framträdande observa-
törer (publik) möts och producerar en rad karakteristiska som särskiljer jaget från den 
andra. Detta ”skapade jaget” blir det så kallade ”presenterade jaget” – det som hela 
tiden måste bekräftas av andra. Det ”interna jaget” kan inte särskiljas från det ”externa 
jaget” eftersom de påverkar varandra. Hans tankar leder till att det fi nns ett jag inom 
varje människa men att detta jag är föränderligt (Evaldsson, 2005). Detta teoretiska 
ramverk använder Evaldsson i sin forskning av verksamheten i skolans tidigare åldrar. 
Poängen med Evaldssons forskning är, som jag ser det, att belysa vikten av det sociala 
spelet i skolan där elevernas identitetskonstruktion sker genom att de positionerar sig 
i förhållande till varandra, till läraren och indirekt till lärandets objekt. 

Carolina Liberg anlägger ett kulturellt perspektiv på lärande och på praxisnära 
forskning. Hon delar upp läsande och skrivande samt inkorporerar andra gestalt-
ningsformer i sina teorier. Dessa sätter hon in i ett sociokulturellt perspektiv där 
bruket av medieringsformer hjälper oss att positionera oss och utveckla vår identitet. 
Hon ställer frågan hur vi skapar läroprocesser i kommunikativa rum som ger elever 
möjlighet att bli ett med olika former av medieringar och skapa meningsskapande 
aktiviteter (Liberg, 2005). För att skapa aktiva och verksamma ”textkulturer” ser 
hon det positivt att arbete över traditionella ämnesgränser, vilket bland annat görs i 
inom litracy- och mediacy. I sin teoretiska ståndpunkt införlivar Liberg Vygotskijs 
begrepp proximal, som syftar på vad som är möjligt att uppnå utifrån den fantasi 
man har och de kunskaper och resurser man äger, det vill säga den kreativitet som 
är möjlig. I korthet menar Vygotskij att alla livets föremål är kristalliserad fantasi, 
som utgår från fantasi och utvecklas med erfarenhet och kunskap. Detta benämner 
han kreativitet (Vygotskij, 1995). 

Litracybegreppet, dvs. hur utvecklingen av medier och medieteknologi inverkar på 
elevers ”texter” och berättelser, har Margaret Mackey studerat inom skolan. Dagens 
”texter” kan vara tryckta, ljudande på cd eller kommer via mobiltelefon eller dator. 
Bilder, foton eller fi lm, kan förstärka, motsäga, eller ersätta ord. I många fall så sker 
en kommunikativ process där det verbala språket utvecklas parallellt med andra 
medieringsformer. Gränsen mellan att passivt ta emot och att aktivt skapa ”texter” 
smälter samman. Elever kombinerar erfarenheter från fl era medier där de använder 
stereotyper, som humor, ironi eller frustration, för att uttrycka sig, och där lek och 
spel ingår. Fokus ligger inte på tekniken utan på de aktiviteter som möjliggörs där 
strategier lånas och importeras över mediegränser (Mackey, 2003). 
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Det var tydligt att eleverna i hennes undersökning med lätthet rörde sig mellan olika 
komplexa ”texter”, medieringsformer, där de nästintill nonchalant anpassade sig efter 
växlande krav. De kollade in berättelsen i det aktuella mediet för att se vad det kunde 
tillföra dem samt vägde det mot hur lätt eller svårt det var att få access till den världen. 
T ex när eleverna spelade datorspel, eller tittade på fi lm eller tv, så rörde de sig in och 
ut ur handlingarna utan att lämna berättelsen. Eleverna hade svårt att favorisera vissa 
”texter”, medieringsformer, utan värderade dem utifrån det sammanhang de verkade 
inom. De fördrog multipla möjligheter framför singulara. Eleverna utvecklade fl era 
kriterier för sina val: en ”text” måste innehålla en bra berättelse som utnyttjar mediets 
fulla modalitet. Ett ensamt medium var inte lika intressant som kombinerade medier. 
Eleverna lever i en värld där utbudet av ”texter” är stort och varierat och där de har 
möjlighet att välja det som de anser vara intressant för dem. 

Övergripande, som jag ser det, berör ovanstående författare elevers lärandestrategier 
vilket innefattar hur elever positionerar sig i en föränderlig värld och hur de konstru-
erar sin identitet. En viktig del i detta är medieteknologins utveckling och ungdomars 
mediebruk, där ungdomar aktivt använder olika medier utifrån egna intentioner. 
Utmärkande för mediebruket är dess tillgänglighet och dess estetisering där allt mer i 
allt högre grad estetiseras (Persson, 2003). Inom ungdomskulturforskning så studeras 
både konsumtion och produktion av symboler i medier. En tänkbar anledning till 
att musik, dans, bild, teater och den egna kroppen hamnar i centrum för ungdomar 
är att de inte följer diskursivt språklig logik utan att dessa estetiska uttrycksformer 
bättre företräder ungdomars önskningar och tankar (Sernhede, 1996). 

Medier
När Marchall McLuhan 1964 proklamerade mediet = budskapet så relaterade han 
till sin tids tekniska innovationer, fi lm och tv. Det insiktsfulla i hans uttalande lig-
ger i att det inte går att separera innehåll och form i medier. Ändras formen och 
formspråket i mediet så påverkas innehållet (McLuhan, 1999). Därmed fokuseras 
mediets modalitet, vad som är möjligt att förmedla genom ett specifi kt medium, 
och dess formspråk. Något förenklat innebär det att temporalitet förmedlas bra 
textbaserat, rumslighet inom bildmediet och känslor/stämningar med musik. Det 
fi nns en inneboende linjär struktur i textbaserade medier; att bygga från del till 
helhet i en bestämd följd, som inom musik och bild kan vara både linjär och icke 
linjär, referera helhet till del och helhet till helhet. T ex kan en valfri ”snutt” i ett 
musikstycke eller en skymt av en bild omedelbart skapa ett helhetsintryck. Bild och 
musik är mer associativa och emotionella än texter. Associativa texter refererar ofta 
till upplevelser medan bild och musik är dessa upplevelser.

 Dagens medielandskap, där massmedier ingår, har utvecklats ur tidigare kom-
munikationskulturer som var för sig ramas in av ekonomiska och teknologiska för-
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hållanden. Olika medieformer skapar olika villkor i kommunikationskedjan sändare 
– budskap – mottagare. Vi kan se mediebruk som överföring av ett budskap, transmis-
sion, men vi kan även se mediebruk som transformation; att mottagaren utan hänsyn 
till sändarens intentioner tolkar mediet utifrån sina behov. I modern medieanalys ser 
man mediebruk som ritualer som ger deltagarna gemensamma upplevelser 

Medierna gör det möjligt för publiken att förstå sig själva i ett socialt, historiskt 
eller kan hända existentiellt perspektiv. Kioskromanen och TV-serien, teaterföre-
ställningen och konstutställningen är alla former för kommunikation, de blir till 
kultur i mötet med publiken och det omgivande samhället. (Drotner, 1996:14)

Varje medium har sin karakteristik, dvs. vad som utmärker just det mediet. Ett 
sätt att analysera olika medier är att studera hur de förhåller sig till kriterierna 
reproduktion, separation av tid och rum, samt interaktion. Det handlar om rela-
tionen mellan avsändare och mottagare, deras möjligheter att påverka innehåll- 
utformande- och tolkningen av ett budskap, samt hur och i vilken grad det kan 
spridas. Ytterst handlar det om makt över kunskap att uttrycka sig, till både 
innehåll och form. Över tid har mottagarens betydelse i kommunikationskedjan 
stärkts så att han/hon inte bara har tolkningsföreträde utan även kan ändra och 
sprida budskap och kunskap, där ungdomar är snabba att svara på, använda och 
utnyttja, moderna tendenser. 

I den muntliga kulturen traderades kollektiva kunskaper muntligt. Med skriftkul-
turen fanns möjligheten att ”frysa” ett meddelande och transportera det i både tid och 
rum, men interaktionen var begränsad. I den tryckta kulturen kunde kommunikation 
massreproduceras. Visserligen stärkte boktryckarkonsten makthavarnas möjlighet att 
utöva makt och kontroll, men samtidigt ökade förutsättningarna för medborgare att 
med samma medel kritisera makten genom satirer, pamfl etter och manifest. Man 
kan säga att den tryckta kulturen ökade enskilda människors förutsättningar att 
kontrollera och beskriva sin omvärld. Under 1900-talet utvecklades den audiovisuella 
kulturen där fotografi , fi lm, radio, TV och dator kompletterar de tryckta medierna. 
Nu förändrades förhållandet till tid och rum, t ex kan ett OS evenemang upplevas 
samtidigt över hela jorden, eller som repris. Dagens multimediekultur utmärks av att 
olika medier och deras modaliteter var för sig förstärker sinnesintryck, vilket leder 
till att vi utvidgar och utvecklar våra möjligheter till upplevelser. Med multimedia så 
fi nns det möjlighet att ständigt omforma produktionen av budskap, integrera och/eller 
separera tid och rum samt öka interaktion mellan sändare och mottagare. Det som 
skiljer multimediekultur från den audiovisuella kulturen är att processen inte bara 
tar sin plats i producenternas och mottagarnas huvuden, utan i själva mediets form 
och innehåll (Drotner, 1996). 
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Ungdomskultur
Inom ungdomskulturforskning sätter man in ungdomars medieanvändande i en 
kontext och intresserar sig för den mening som aktiviteter ger ungdomar och de livs-
stilsval som relateras till aktiviteten och dess uttrycksformer. En del av ungdomskul-
turforskningen relaterar till populärkultur, ett begrepp som rymmer både produkter 
och processer. Det är produkter som producerats av en masskulturindustri men även 
populärkultur som process, något som skapas när (unga)människor använder mass-
producerade kulturella produkter, skivor, böcker, fi lmer, TV- program, vilka delvis 
återanvänds i nya former utifrån ungdomarnas egna syften och sammanhang. Drotner 
menar att populärkultur kan knytas till mediebruk som ofta tematiseras i termer av 
motstånd, mening, njutning och identitet. Hon menar att det är musik, bild och 
kroppen som i första hand upptar ungdomars intresse när de utvecklar sin identitet 
genom estetiska medel. Estetiska produktioner leder till att nya perspektiv på de 
yttre gränserna produceras, vilket leder till att vidga de inre gränserna och möjliggör 
att kunna se sig själv i nytt ljus. Detta beskriver Drotner i tre nivåer: En individuell 
nivå där individen genom estetiska aktiviteter experimenterar med sin identitet och 
förhållandet mellan ”jag och mig”. Den sociala nivån beskriver förhållandet mellan 
individer och grupper, ”jag och du”. Det handlar om den estetiska processen och 
den sociala samvaron. Den kulturella nivån handlar om ”jag och världen”. På denna 
nivå kommunicerar ungdomar med estetiska aktiviteter och produkter, utifrån 
erfarenheter som känns igen av alla som har kunskapen och kompetensen att tolka 
dessa symboler och koder (Drotner, 2004). 

De moderniseringar, den förändring, som Thomas Ziehe avser innehåller en 
kulturell dimension och är inte bara samhälleliga moderniseringar inom vissa 
strukturområden som t ex teknik. De innefattar även modernisering av livsformer, 
meningsskapande och betydelser. En av dessa är estetiseringen, där estetiseringen står 
för ett postmodernt förhållningssätt att handskas med tristess och leda. Genom att dels 
skapa och uppfatta världen av mig som konstlad kan jag göra den till min. Livet blir 
ett estetiskt projekt där oskrivna lagar är kända endast för de invigda (Ziehe, 1994). 
”Sådana moderniseringar förändrar inte bara den objektiva verkligheten utan även 
den subjektiva samt den inre verkligheten genom vilken vi upplever realiteten” (aa, 
s 112). Sin kreativitet använder ungdomar i ungdomskulturen till att skapa (nya) 
stilar. Att de har vuxit upp under moderna förhållanden medför att de i sina inre 
psykiska strukturer har andra förutsättningar än vuxna att hantera moderniteten. Det 
är inte bara påverkan ”uppifrån” (i nuet, t ex genom institutioner och traditioner) 
utan även nerifrån (genom barndomens uppväxtvillkor). Vad omgivningen har att 
tillföra mig beror på hur jag kommunicerar med den, såväl utifrån vad jag förväntar 
mig som andras förväntningar. En förutsättning för att individer skall kunna ut-
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trycka sig är att de behärskar tekniker. ”Om man t ex skall skriva, spela gitarr eller 
trycka något måste man behärska tekniker” (aa, 1993:100). Uttrycksförmågan och 
intensiteten utvecklas med det praktiska handhavandet, utförandet. Han menar att 
det är viktigt att inte fångas i klichéer vilket leder till att man upprepar sig. För att 
utvecklas kreativt enligt Ziehe är det viktigt att behärska olika tekniker och inte låta 
sig ”dresseras” till färdigheter. 

Musik
Musik som meningsbärande för att känna gemenskap och utveckla sin identitet i 
medierad form betonar Even Ruud (1996). Det meningsbärande i musik förstås 
genom att betrakta relationen mellan musik och samhälle, alltså genom att studera 
de sammanhang som musiken uppträder i. Den klingande musiken, det som ljuder 
i våra öron, symboliserar viktiga teman i kulturen och massmedierna har möjliggjort 
spridandet av dessa. Musiken har blivit en råvara i produktionen av symboler som 
individer använder för att positionera sig i den samtida kulturen, dvs en möjlighet 
att markera skillnader, positioner och tillhörighet, och sin identitet (Ruud, 1996). 
Fornäs (1990) lyfter fram rockmusik, dataspel och musikvideo som uttryck för nya 
typer av symboler, där musik står för ”känslans språk”, en expressiv uttrycksform. 
Han menar att musik ger kontrast och komplement till det verbala och textbase-
rade språk som härskar i skolan och i den samhälleliga offentligheten. Just genom 
mediernas förmedlande roll utformas ungdomars identitet där realkultur, deras 
livsvillkor, och mediekultur är oupplösligt sammanvävda (Fornäs, 1990). Eftersom 
massmediers kommunikationsform i så stor grad låter sig tolkas i termer av musik, 
blir de musikaliska kunskaperna helt avgörande för den kulturella gemenskapen i 
medier (Klempe, 1994). Klempe hävdar att man måste ha musikalisk kompetens för 
att ta del av massmediernas kommunikation. Denna kompetens är inte i första hand 
bundet till spelfärdigheter eller bestämda kunskaper, utan är en intuitiv förståelse av 
de estetiska uttryck som medierna representerar. 

Musik, medier och ungdomskultur
Genom mediebruket kan ungdomar pröva olika livsstilsval och positionera sig. Inom 
musik har medieteknikens utveckling möjliggjort att spela in och distribuera musik 
över hela världen med god kvalitet till en rimlig kostnad. Samtidigt så kan musik-
grupper idag marknadsföra sig på egna hemsidor där den estetiska kompetensen och 
medieteknikkunskaper är viktiga (Scheid, 2005). Inom extremsporter så integreras ny 
teknik med livsfi losofi , musik och estetik. I dataspel utvecklas avancerade rollspel i 
varierande miljöer, fi gurer som kan röra sig i (åtminstone) 3- dimensioner, sprängskis-
ser av olika föremål som dessutom går att rotera och zooma in. Gemensamt för musik, 
extremsporter och dataspel är den betydelse som det estetiska utformandet ges. 
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Det är viktigt att förstå att de estetiska ämnena är mediespecifi ka, dvs. att de utgår 
direkt från mediet, musik, bild, fi lm, text, dans och dess modalitet. Bild utgår från 
den iakttagna bilden och musik från den klingande musiken. Om vi transformerar 
ett medium till ett annat så kommer innehåll och form att ändras och budskapet att 
förvanskas. Det kan bli som att ” slå in fyrkanter i runda hål”. Att prata och skriva om 
musik placerar musiken i dåtid och berövar musik dess mediespecifi ka egenskaper. 
Integration mellan medier kan däremot utveckla nya kunskapsrepresentationer, t ex 
att integrera musik och bild, det talade ordet och musik eller datorspel och musik. 

Den tekniska utvecklingen av medier har möjliggjort att vi kan beskriva olika 
fenomen och händelser på mer varierande sätt än tidigare. Vid en medieproduktion 
fi nns både större frihet som krav att göra den unik, dvs. produktionen blir mer 
personlig. Detta görs genom att kombinera medier på nya sätt, samt att utforma 
dem estetiskt tilltalande. Resultatet blir att när budskapet editeras och estetiseras så 
processas det till ny kunskap utifrån personliga referensramar. Enligt Ference Martons 
terminologi (1997) så skapas referensramar och variation vilket möjliggör ett lärande, 
dvs. att kvalitativt förstå något på ett annorlunda sätt. Detta menar jag sker när man 
integrerar olika medietekniker, musik, bild, fi lm, text, vilket inbegriper editering 
och estetisering. Arbete i olika medier kräver kunskaper både om materialet och om 
handhavandet, både i praktik och teori, både kognitivt och emotionellt. 

Det mediespecifi ka i lärarutbildningen
Att utveckla elevers kunnande och handhavande av olika medier, mediets modali-
tet och inneboende estetik, görs företrädesvis inom de estetiska ämnena i skolan. 
Det innefattar såväl materialkännedom, hantverkskunskaper som att vara insatt i 
teoretiska perspektiv som används inom estetiska ämnen. Jag menar att studenter i 
dagens lärarutbildning bör få arbeta med lärarutbildare med ämnes- och mediespe-
cifi ka kunskaper i alla ämnen. Därmed möjliggörs samarbete och integration mellan 
olika ämnesdiscipliner utifrån jämbördiga förhållanden. Det fi nns ett föråldrat icke 
produktivt synsätt som innebär att se estetiska ämnen som ”hjälpgummor” till andra 
ämnen, en metod, eller som ett uppiggande och roligt inslag vid sidan av den ”riktiga” 
skolverksamheten. Lika kontraproduktivt är det när estetiska ämnen blir koloniserade, 
det vill säga de utnyttjas i andra syften utan någon kunskap och förståelse för estetiska 
teorier och hantverkskunnande. Med sådana synsätt reduceras det mediespecifi ka i 
estetiska ämnen till något medieneutralt (Marner & Örtegren, 2003). Det mediespe-
cifi ka inkluderar såväl teoretiska som praktiska kunskaper relaterade till olika mediers 
specifi ka innehåll och form, bl a deras modalitet. Medieneutralt är att betrakta alla 
estetiska ämnen lika, att teorier, det praktiska handhavandet, materialkännedomen
och kunskaper i t ex bild är samma som för musik, alltså att produkter och processer 
samt innehåll och form i bild och musik är lika eller kan används likvärdigt. 
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Det är viktigt att det fi nns en progression för elever, såväl inom de estetiska som 
i andra skolämnen, så att de kan gestalta lärandet på varierande och insiktsfulla sätt, 
och att de får möjlighet att utveckla dessa under sin obligatoriska skolgång. Att i 
dagens kommunikationssamhälle, som estetiseras i allt ökande grad, som lärarstudent 
endast ha utvecklat textbaserat, panlingvistiskt, lärande ser jag som problematiskt. 
Jag tror att det i framtiden kommer att krävas ökade kunskaper i användande av 
olika medier, deras estetik och modalitet i lärandemiljöer och kunskapsutveckling. 
Om elever ges möjligheter att processa information till personligt lärande och kan 
gestalta det i kommunikation med andra, kommer det att resultera i kvalitativt nya 
sätt att utveckla lärande och kunskap. Det innebär att eleven kan positionera sig 
och sin identitet i en ständigt föränderlig värld. Multimedialt lärande ser jag som ett 
begrepp för denna form av lärande som utformas utifrån postmoderna förhållanden 
och som beskrivs med postmoderna teorier. 

I ovanstående text har jag utgått från litteratur med forskningsperspektiv på 
utbildningsvetenskap i allmänhet samt medier och musik i synnerhet. Inom 
högskolan, och i lärarutbildningen, fi nns det olika traditioner och tankar om hur 
denna forskning skall bedrivas, vem som skall göra det och utifrån vilka perspektiv. 
Det handlar om vilka perspektiv som har företräde framför andra, ytterst om makt 
(Bourdieu, 1992, 1994; Ehn & Löfgren, 2004; Weiner, 2005). Samhället förändras 
vilket innebär att den verksamhet som bedrivs i skolan påverkas, och därmed vad 
och hur utbildningen av kommande lärare skall formas. En nyexaminerad lärare idag 
kommer att vara verksam i c:a 30-40 år, och det är viktigt att dessa lärare erhåller ett 
professionellt förhållningssätt att möta framtida förändringar och krav. Inriktningen 
av lärarutbildningen och forskning styrs av politiska ambitioner och vidhängande 
ekonomiska ramar. I följande avsnitt är min ambition att lyfta en av de diskussioner 
som är aktuella i dagspressen om skolan och lärarutbildningen, utifrån begreppet 
multimedialt lärande. 

Refl ektioner inför framtiden
Att alla högskoleutbildningar skall vara knutna till forskning framhölls redan 1977 
av dåvarande regering, vilket även formellt gällde för lärarutbildning. På 1990-talet 
påtalades att det saknades forskningsstrukturer i lärarutbildningen, vilka skulle öka 
”lärarnas professionalism” och karriärmöjligheter (Arreman, 2005). Det underströks 
att forskning relaterad till lärarutbildning måste breddas och ges en tydligare koppling 
till skola och lärarutbildning, i skolan och om skolan. Samtidigt etablerades inom den 
decentraliserade högskolan, sedan lärarutbildningsreformen 2001, olika strukturer 
för lärarutbildning och forskningen utifrån lokala tolkningar vid olika lärosäten. 
Det innebär att det idag fi nns olika vägar till forskning och forskningsinriktningar 
inom lärarutbildning i Sverige. 
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Lärarutbildningen och verksamheten i skolan har återkommande debatterats i 
dagspressen. Högskoleverkets chef Sigbritt Franke m.fl  (Franke, 2006-11-28) menar 
att det fi nns kvalitetsbrister i lärarutbildningen. Dessa brister består av dålig forsk-
ningsanknytning, låga krav på studenterna och svagheter i examinationsförfarandet. 
Argumenten i debattinlägget emanerar ur tre forskarstudier som kommer att ligga 
till grund för framtida utvärderingar. Ingemar Wedman, professor i pedagogik vid 
Idrottshögskolan i Stockholm, föreslår att examinationen förbättras genom att olika 
typer av kunskap examineras på olika sätt. Kunskaper som handlar om fakta, begrepp 
och teorier skall examineras genom skriftliga individuella examinationer, medan 
kunskaper som relaterar till förståelse, färdighet och tillämpning skall examineras 
genom tillämpningsövningar. Grundtanken är att den första typen av kunskap ses 
som en förutsättning för att nå den andra typen av kunskap, alltså en tillämpning av 
Blooms taxonomi. Ulf P Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, 
menar att forskningsanknytning, teoretisk medvetenhet, relationen mellan teori och 
empiri är undermålig inom lärarutbildningen, men även inom företagsekonomi och 
psykologi. Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, 
framhåller att det är kopplingen till forskning som ger akademisk undervisning dess 
värde och särprägel. När det gäller lärarutbildning har den ännu inte tydligt identi-
fi erat sin vetenskapliga bas och forskningsanknytning. I lärarutbildningen handlar 
forskningsanknytningen, enligt Säljö, om att blivande lärare lär sig forska om sin 
egen praktik, till skillnad mot andra professioner där forskning innebär att tillämpa 
forskningsresultat, t ex inom medicin och sjukvård. 

 Den ovan refererade artikeln fi ck en uppföljning dagen efter i Dagens Nyheter. 
Den nya borgerliga regeringens skolminister Jan Björklund (Björklund, 2006-11-29) 
menar att resultaten i den svenska skolan sjunkit, något som visat sig i att många 
elever inte lärt sig grundläggande kunskaper, med vilka han menar läsning, skrivning 
och matematik. Björklund frågar sig vad som gått fel när målstyrning lett till sämre 
resultat än när skolan var detaljstyrd. Därför vill han införa fl er prov i tidigare åldrar, 
bl. a. nationella prov i årskurs tre, så att man tidigt kan identifi era de elever som inte 
når målen. Det skall vara tydlig mål- och resultatstyrning i grundskolans tidigaste 
fas, de tre första årskurserna. När Björklund pratar om skolan så är det kunskapsmål 
som eftersträvas vilka skall vara distinkta och tydliga och de består av läsa, skriva och 
räkna. Han pratar inte om andra skolämnen som de estetiska, samhällorienterade, 
gymnastik och dans/rörelse, medieproduktioner eller begrepp som demokrati, jäm-
ställdhet, miljötänkande, kreativitet och välbefi nnande. 

För att relatera svenska elevers resultat till elever resultat i andra länder kan man 
använda OECD’s internationella jämförande studie PISA 2003. OECD är ett organ 
för analys inom alla områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen, främst i 
de 30 medlemsländerna. OECD:s kärnområden är makroekonomisk utveckling samt 
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struktur- och handelspolitik, men verksamheten innefattar i princip alla arbetsområ-
den i Regeringskansliet. När OECD jämför elevers skolförmågor är det utifrån fyra 
kunskapsområden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Hur 
står sig då svenska elever internationellt? I matematik, läsförståelse och naturvetenskap 
så ligger de över OECD’s genomsnitt och vid problemlösning ligger de klart över 
medel, där elever från Finland och Korea toppar. När det gäller likvärdighet så är 
skolsegregationen utifrån socioekonomiska förhållanden i Sverige mycket liten i ett 
internationellt perspektiv (Lundh & Wester, 2003). 

Jag anser att det är viktigt med forskningsanknytning inom lärarutbildningen där 
man binder samman teori och praktik, men frågan är utifrån vilken kunskapssyn, med 
vilken människosyn och utifrån vilka värderingar. Den kunskaps- och människosyn 
som fi nns i Blooms taxonomi, fakta- förståelse- färdighet- förtrogenhet, det vill säga 
att kognitiva färdigheterna kan presenteras hierarkiskt, är väl förankrad i tidigare 
svensk lärarutbildning. Benjamin Bloom, pedagogisk psykolog vid universitetet i 
Chicago, konstruerade på 40-talet sin taxonomi (sitt klassifi ceringssystem) för att 
kunna kategorisera olika nivåer av abstraktioner i lärandet. Detta för att hjälpa elever 
att utveckla sina förmågor att skaffa, behandla och utvärdera information. Det är 
alltså i sin grund ett neo-positivistisk synsätt vars vetenskapliga syn härrör från den 
sociala ingenjörskonstens guldålder som Carlgren (2005) uttrycker det. Det fi nns en 
riktning och en tänkt progression där successionen är bestämd och determinerande, 
dvs. beskriver ett linjärt lärande. Blooms provkonstruktioner är anpassade till sin 
tids kommunikations- och produktionskultur. 

En alternativ kunskaps- och människosyn fi nns i Lars Lindströms bedömnings-
kriterier. Hans bedömningar av elevarbeten utgår från produktkriterier, processkri-
terier och sociala kriterier. Till produktkriterier hör förverkligandet av intentioner, 
formkänsla och hantverksskicklighet. Processkriterier handlar om undersökande 
arbete, uppfi nningsförmåga och att utnyttja förebilder. Sociala kriterier handlar om 
självkännedom och om förmåga att samarbeta med andra (Lindström, 1998, 2001, 
2005a, 2005b). Bedömningen går till så att eleven samlar en portfölj där läraren och 
eleven tillsammans i slutet av en period resonerar om vilka val eleven gjort, samt 
motiv och orsaker till valen. Utifrån detta bedöms elevens arbete. Det handlar alltså 
om ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där Vygoskij är en företrädare. Det kan 
var värt att nämna att Vygoskijs begrepp och teorier om fantasi och kreativitet inte 
emanerat från psykologiska grunder. I en föreläsning förklarades det sociokulturella 
perspektivet i Vygotskijs arbete fram utifrån att han växte upp invid en cirkus (Veresov, 
2003). Det innebar att det var cirkusens miljö och lärande som stod som modell för 
Vygotskijs teorier och begrepp. Han arbetade inom humaniora och fi ck sin input 
genom konst, poesi, fi lm och hade ingen psykologisk utbildning eller akademisk 
utbildning överhuvudtaget. Med ett sociokulturellt perspektiv ser man på lärande 
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som ett samspel mellan fysiska, psykiska och kommunikativa förutsättningar hos 
människor och deras förmåga att skapa olika former av medierade redskap eller 
verktyg att manifestera dessa (Säljö, 2000). Detta samspel sker både kollektivt och 
individuellt, där individer är aktiva och skapande i sin sociala praktik. Individen, 
den sociokulturella praktiken och redskapen bildar tillsammans en odelbar beskriv-
ningsenhet i en sociokulturell förståelse.

Gaby Weiner som förespråkar aktionsforskning, menar att det pågår en kamp 
om vad och vilka som får företräda utbildningsvetenskaplig forskning. Denna kamp 
står enligt henne mellan ett effektivitetsparadigm, som prioriterar värde – mot 
– pengar argument i undervisning, och ett humanitetsparadigm, som poängterar 
lärandets värde av att skapa ett bättre samhälle som inkluderar olika sociala grupper 
(Weiner, 2005). Sedan 40-talet, då Bloom utarbetade sin taxonomi, har det skett 
stora förändringar i samhället. Vi lever i en brytningstid som kännetecknas av en 
alltmer accelererande samhällelig förändringstakt, en intensiv komprimering av 
tid och rum, kulturell mångfald, teknologisk komplexitet, nationell ovisshet och 
en ökad medvetenhet om sanningens relativa natur (Hargreaves, 1998). Denna 
förändring kan beskrivas som att det moderna samhället formerar sig i ett postmo-
dernt (Ericsson, 2001). Skolans uppdrag har bland annat varit att förse industrin 
med arbetskraft och kunskap. I Sverige har det i modern tid, som jag ser det, skett 
två fatala misstag inom industrin när förespråkare för förändringar och nytänkande 
tystats ner. Det ena var när Facit envist höll fast vid sina mekaniska räknesnurror 
istället för att utveckla och integrera dåtidens moderna teknik, elektroniken. Det 
andra var när Ericsson missade att inse att det inte räcker med en mobiltelefon som 
är tekniskt fulländad, det krävs även design och livstilserbjudanden, musik, lek och 
spel, för att sälja den. 

Idag har vi genom den tekniska utvecklingen tillgång till näst intill oändliga 
mängder av information i olika medieringsformer, och vi har stora möjligheter att 
editera, estetisera, bearbeta, redigera och sprida denna information. Dessa nya för-
hållanden skapar nya sätt att erhålla och manifestera kunskap vilket jag benämner 
multimedialt lärande. Genom medieringsformerna och deras modalitet skapas ett 
kvalitativt annorlunda sätt att konstruera kunskap. Multimedia erbjuder ickelinjära 
strukturer och associativa förhållningssätt som kan utformas utifrån personliga 
estetiska preferenser. Det kan ses som ett postmodernt lärande då det rymmer och 
använder både högt och lågt, fi nkultur och populärkultur, kognitivt och associativt, 
instrumentellt och emotionellt, linjärt och icke linjärt, men alltid estetiskt designad 
utifrån sin kontext. Det blir intressant att se hur lärarutbildningen kommer att 
hantera denna förändring.

Den fi nske fi losofen Lars Hertzberg menar att det i västerländsk kultur fi nns 
en djupt rotad tro att kunskap går att fi xera, och det som fi xeras i text är det mest 
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prominenta (Orre, 2005). Han ser kunskap som ett komplext samspel mellan på-
ståenden, färdigheter och förtrogenhet. 

Intrycket är att det centrala är mätbarheten. Att mäta blir lätt viktigare än att 
det man mäter har betydelse för det man strävar efter – eller säger sig sträva efter 
– att åstadkomma. (Intervju med Hertzberg i Orre 2005:166) 

•



137

Manfred Scheid

Litteratur

Arreman, I. E. (2005). Att rubba föreställningar och bryta traditioner. Umeå univer-
sitet, Umeå.

Björklund, J. (2006-11-29). Vi inför nationella prov i årskurs tre. Dagens Nyheter.

Bourdieu, P. (1992). Texter om de intellektuella. Stockholm: Brutus Östling.

Bourdieu, P. (1994). Praktiskt förnuft. Göteborg: Dadalos.

Carlgren, I. (2005). Praxisnära forskning – varför, vad och hur? . In I. Carlgren, 
I. Josefson & C. Liberg (Eds.), Forskning av denna världen 2 – om teorins roll i 
praxisnära forskning. Uppsala: Rapport Vetenskapsrådet 2005:4.

Drotner, K. (1996). Medier och kultur. Lund: Studentlitteratur.

Drotner, K. (2004). At skabe sig selv Ungdom, Æstetik, Pædagogik: Gyldendal.

Ehn, B., & Löfgren, O. (2004). Hur blir man klok på universitet. Lund: Studentlit-
teratur.

Ericsson, C. (2001). Det moderna: ofullbordat projekt eller nederlag för mänskligt 
förnuft. Lund: Musiskhöskolan i Malmö.

Evaldsson, A.-C. (2005). Vardaglig moralisk verksamhet i första klass. In I. Carlgren, 
I. Josefson & C. Liberg (Eds.), Forskning av denna världen 2. Uppsala: Rapport 
från Vetenskapsrådet 2005:4.

Fornäs, J. (1990). Speglingar. In U. Hannerz (Ed.), Medier och kultur: Carlssons 
bokförlag.

Franke, S. (2006-11-28). Var fjärde examinerad lärare borde ha blivit underkänd. 
Dagens Nyheter.

Josefson, I. (2005). Vetenskap och beprövad erfarenhet. In I. Carlgren, I. Josefson 
& C. Liberg (Eds.), Forskning av denna världen 2. Uppsala: Rapport Vetenskaps-
rådet 2005.

Klempe, H. (1994). Musikk som mediefag. In Ø. Varkøy (Ed.), Musikk pedagogiske 
Perspektiver: Ad Notam Gyldendal.

Liberg, C. (2005). Ett album av bilder – teorins roll i praxisnära forskning. In I. 
Carlgren, I. Josefson & C. Liberg (Eds.), Forskning av denna världen 2. Uppsala: 
Rapport Vetenskapsrådet 2005.

Lindström, L. (1998). Portföljvärdering av elevers skapande i bild: Skolverket.

Lindström, L. (2001). Från novis till mästare. En studie av bedömningskriterier i 
slöjd. Stockholm: Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation 
och lärande.

Lindström, L. (2005a). Pedagogisk bedömning. Paper presented at the Lärprocesser 
genom skapande arbete i vetensklig belysning.



138

Multimedialt lärande ett postmodernt lärande?

Lindström, L. (2005b). Portföljmetodik i estetiska ämnen. In L. Llindström & V. 
Lindberg (Eds.), Pedagogisk bedömning. Att dokumentera, bedömma och utveckla 
kunskap. Stockholm: HLS Förlag.

Lundh, S., & Wester, A. (2003). PISA 2003: Skolverket.

Mackey, M. (2003). Playin the text. In M. Mackay (Ed.), Literacies Across Media. 
London and New York: Routledge/Falmer.

Marner, A., & Örtegren, H. (2003). En kulturskola för alla – estetisk ämnen och 
lärandeprocesser i ett mediespecifi kt och medieneutralt perspektiv.: Myndigheten 
för skolutveckling.

Marton, F. (2005). Om praxisnära grundforskning. In I. Carlgren, I. Josefson & C. 
Liberg (Eds.), Forskning av denna världen 2. Uppsala: Rapport Vetenskapsrådet 
2005:4.

Marton, F., & Booth, S. (1997). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.

McLuhan, M. (1999). Media. Falun: Norstedts.

Orre, I. (2005). Nära – men nära vad och hur. In I. Carlgren, I. Josefson & C. 
Liberg (Eds.), Forskning av denna världen 2. Uppsala: Rapport Vetenskapsrådet 
2005:4.

Persson, M. (2003). Marnadsestetiken – vår andra natur? In L. Aulin-Gråhamn 
(Ed.), Skolan och den radikala estetiken. Malmö: Malmö Högskola. Lärarutbild-
ningen.

Ruud, E. (1996). Musikk och verdier. Oslo: Universitetsforlagett AS 

Scheid, M. (Ed.). (2005). Musik, identitet och skolan Vasa: Pedagogiska fakultetet 
vid Åbo Akademi.

Sernhede, o. (1996). Ungdomskulturen och de andra: Daidalos.

Shulman, L. s. (2004). Disciplines of inquiry in education. In S. M. Wilson (Ed.), 
The Wisdom of Practice: Jossey-Bass.

Weiner, G. (2005). Educational action research: Theory, practice and action. In I. 
Carlgren, I. Josefson & C. Liberg (Eds.), Forskning av denna världen 2. Uppsala: 
Rapport Vetenskapsrådet 2005:4.

Veresov, N. (2003). Vygotskij and the soiocultural perspektiv. Towards nonlinear approch 
to learning and development. Paper presented at the LUIS.Kongress, Vasa.

Vygotskij, L. S. (1995). Fantasts och kreativitet i barndomen: Daidalos.

Ziehe, T. (1994). Kultur analyser; Ungdom, utbildning, modernitet (J. Retzlaff, Trans.). 
Stockolm: Brutus Östling.

•



139

Hyfs och fason – i teoretisk praktik 
och praktisk teori

Maria Wester

Abstract
In the Medias in Sweden there is an ongoing discussion about manners and beha-
viour in school. There are arguments for, in my eyes, simple connections between 
grades and behaviour. This debate relates to one of the schools main tasks: to 
foster citizenship. My study connects to this task. I am studying and analyzing 
behavioural norms in ninth grade, through gender, culture and power perspectives. 
This is one example of research-based practice that emanates from school practice 
and hopefully is of interest for teachers, teacher educators, teacher students and 
researchers in the fi eld. In this article I discuss this and the dichotomization of 
concepts like theory versus practice and application versus knowledge. I claim 
that a refl ective attitude can help researchers, teachers and researching teachers 
like my self to handle dichotomies, for example the diffi culties associated with 
researching my previous practice.

Uppförande i skolan och pedagogiskt arbete

För drygt tre år sedan blev jag en pedagogisk arbetare i och med att jag blev forskar-
student. Arbetat med pedagogik har jag i och för sig gjort i över tjugo år, mestadels 
som ämneslärare på gymnasiet. Men jag har alltså fått chansen – eller utsatt mig för 
risken – att forskarutbildas i ett ämne som bland annat defi nieras som praktiknära. 
När jag som verksam gymnasielärare först fi ck höra talas om att det skulle bli möj-
ligt att gå forskarutbildning med en lärarexamen som grund, blev jag intresserad. 
Nära praktiken uppfattade jag som centrala ord och utifrån dem väcktes nya och 
aktualiserades gamla tankar, idéer och frågor. 

Just nu, i januari 2007, diskuteras ordningsbetygets återinförande. Argument 
för och emot handlar om hur elevers uppförande inverkar på studiemiljön. Om, 
och i så fall hur, ett betyg i ordning påverkar elevers uppförande råder det delade 
meningar om. I populärdebatten talas det om hyfs och fason, sunt förnuft och det 
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argumenteras för, i mina ögon, enkla samband mellan betyg och ordning. Vad är 
egentligen ordning och vems defi nition ska råda, frågar jag mig. Detta kopplar jag 
till ett av skolans uppdrag:det komplexa och multifaktoriella fostransuppdraget.1 
Mitt avhandlingsarbete är kopplat till detta uppdrag och handlar om uppförande-
normer. Syftet är att ur ett genus-, makt- och kulturperspektiv studera och analysera 
uppförandenormer i svensk skola för att skapa förståelse för skolans kultur och 
fostransuppdraget. Avhandlingens centrala problemställning blir därför frågan om 
vad som sker i mötet mellan olika tillämpningar av och perspektiv på uppförande-
normer. Mina insamlingsmetoder är observation och intervju och min analys utgår 
från genus-, makt- och kulturperspektiv. Makt utövas och innefattas i kultur. Genus 
innefattas också i kultur och relaterar dessutom till makt.

Uppförandenormer
Normer kan bland annat beskrivas som handlingsregler, direktiv för hur man bör 
handla eller som det accepterade beteendet i ett socialt sammanhang.2 Normer är 
ett begrepp som används i många sammanhang och för att precisera vilken typ av 
normer jag avser, skriver jag uppförandenormer. Enligt pedagogen Kennert Orlenius 
är normer baserade på en värdering, en uppfattning om vilka värden som är goda och 
eftersträvansvärda och vilka som är onda och ska motarbetas. På det sättet fungerar 
de som handlingsaxiom, det vill säga som skrivna eller oskrivna föreskrifter om hur 
människor bör eller inte bör handla. Alla människor bär med sig normer men det 
fi nns en enorm variation i vilka normer som anses ska gälla.3

Makt
Jag ser makt som i huvudsak relationell i enlighet med hur jag förstår fi losofen och 
idéhistorikern Michel Foucault. Makt blir därmed något som utövas i handling 
i förhållande till andra, inte något som innehas. Maktutövandet kan se olika ut 
beroende på situationen och kan, men behöver inte vara avsiktligt. Makt kan vara 
resultatet av manövrer, taktik och mekanismer. Att veta något kan innebära makt, 
exempelvis att veta vilka normer som råder samt vad som ger status i en viss skolkultur. 
Foucault menar att i och med införandet av en standardiserad uppfostran befästs det 
”normala” som tvångsprincip i skolorna. Läroplanen kan ses som ett uttryck för en 
sådan standardisering, och i detta sammanhang blir särskilt värdegrunden intressant. 
Vilken makt utövas i värdegrundens och i de förordade värdenas namn? 4 Sociologen 

1 Utbildningsdepartementet, Läroplaner För Det Obligatoriska Skolväsendet Och De Frivilliga Skolformerna: Lpo 
94: Lpf 94 (Stockholm: Utbildningsdep.: Fritze, 1994).

2  Nationalencyklopedin band 14, 1989, Bra Böcker, Höganäs
3  Kennert Orlenius, Värdegrunden - Finns Den? 1. uppl. ed. (Hässelby: Runa, 2001).
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Vikki Bell menar att maktutövande underlättas av vissa faktiska, fysiska strukturer. 
Detta kan förklaras som en fast, oföränderlig asymmetri i relationen. En formell 
position såsom rektor vid en skola underlättar utövandet av makt, liksom i viss mån 
lärarpositionen.5 Den relationella synen är dock mitt huvudperspektiv på makt. 

Genus
Sociologen R W Connell beskriver genus utifrån  ett konstruktivistiskt perspektiv. 
Genus görs genom social interaktion och konstruerar därmed också konventioner. 
Genom att se genus på detta sätt, kan man se relationerna mellan olika former av 
maskulinitet och feminitet, relationer som bland annat består av allianser, dominans 
och underordning. De relationer där genus konstitueras är dynamiska. Med hjälp 
av genusbegreppet kan man se hur konstruktioner av maskulinitet och feminitet 
organiserar social praktik.6 För att betona att jag inte ser genus som konstruktioner 
vare sig enbart utifrån individer eller utifrån samhällsstrukturer, använder jag också 
fi losofen Linda Alcoffs positionsteori. Genus kan enligt henne förstås som en position. 
Detta innebär att genus som en del av identiteten är en konstruktion, men också en 
utgångspunkt. Den externa situationen defi nierar personens relativa position. Detta 
framhäver att genus inte enbart styrs av externa faktorer, utan att människan själv är 
en del av den historiska rörelsen och därmed själv bidrar till den kultur som hennes 
position kan beskrivas i.7

Kultur
Med kultur menar jag i det här sammanhanget ”de kunskaper och värderingar som 
delas av en grupp människor”8. Etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren menar 
att kultur alltid måste studeras i ett socialt sammanhang. Det sociala sammanhang 
detta arbete gäller är skolan, närmare bestämt klassrummet. Detta kulturbegrepp, som 
jag förstår det och som jag använder det, innebär att kultur är något som individer 
och grupper använder för att förstå och hantera sin tillvaro. Kultur är föränderlig 
samt ständigt oavslutad.

4  Michel Foucault and C. G. Bjurström, Övervakning Och Straff: Fängelsets Födelse, 4., översedda uppl. ed., 
Arkiv Moderna Klassiker, (Lund: Arkiv, 2003).

5  Vikki Bell, Interrogating Incest: Feminism, Foucault and the Law, Sociology of Law and Crime, (London: Rout-
ledge, 1993).

6  R. W. Connell and Åsa Lindén, Maskuliniteter (Göteborg: Daidalos, 1999).
7  Linda Alcoff, ”Cultural Feminism Versus Post-Structuralism,” in The Second Wave. A Reader in Feminist Theory, 

ed. Linda Nicholson (New York: Routledge, 1997).
8  Jonas Frykman, Orvar Löfgren, and Kulturgränser och klassgränser (projekt), Den Kultiverade Människan, 

1. uppl. ed., Skrifter / Utgivna Av Etnologiska Sällskapet I Lund, 11 (Lund: LiberLäromedel, 1979).
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Pedagogiskt arbete

Donald Schön ger i sin bok ”Den refl ekterande praktikern” en lägesbeskrivning för 
yrkeskompetens på akademisk nivå och något som han beskriver som en förtroen-
dekris för professionell kunskap. Han menar att här föreligger ett val, som handlar 
om att lägga tonvikten på den modellbaserade teoretiska nivån eller ge sig i kast med 
de relevanta problemen i det komplexa, vardagliga yrkeslivet. Yrkeslivet är rörigt 
och mer komplext än entydiga, rationella lösningar utifrån teoretiska modeller kan 
indikera. En problematisk situation kan framstå som unik och falla utanför existe-
rande teoriers kategorier. Situationen kanske vare sig fi nns beskriven i litteraturen 
eller stämmer överens med vad man lärt sig. Om yrkesutövaren ska handskas med 
problemet på ett kompetent sätt, kan hon göra en slags improvisation och prova 
egna strategier. En del problematiska situationer innehåller värdekonfl ikter och 
situationer är ofta problematiska på fl era sätt. Det fi nns alltså oklara zoner när det 
gäller hur man ska agera i praktiken och det fi nns inga entydiga direktiv att hämta 
från teoretiska lösningar. Men det är just dessa komplexa, oklara zoner som enligt 
många professionella är de centrala i yrkespraktiken.9 Detta var ett av argumenten 
för inrättandet av Pedagogiskt Arbete som forskningsämne för lärarutbildningsfa-
kulteten i Umeå. Genom att använda ett vetenskapligt förhållningssätt och studera 
den vardagliga skolverksamheten kan läraryrkets professionalisering stärkas. Därmed 
kan forskningsämnet beskrivas som praktiknära.

Praktiknära forskning

Vad är det då praktiken ska vara nära? Innebär det att forskaren ska befi nna sig fysiskt 
nära elever och lärare, eller innebär det en kunskapssyn som anser att kunskapen 
ligger nära praktiken? Det kan också innebära att forskaren ska ligga nära i erfaren-
het, vilket åtminstone delvis är fallet när det gäller Pedagogiskt Arbete, eftersom 
det krävs lärarexamen och lärarerfarenhet för att antas till den forskarutbildningen. 
”Nära” kan också förstås som att forskning ska ligga nära tillämpbarhet och nytta 
i och för läraryrket, för att förbättra praktiken och/eller förstå den bättre. Därmed 
kan praktiknära forskning motiveras såsom varandes nyttig och leda till ökat ve-
tande. Jag förstår då ordet ”nära” som en preposition. Om det istället läses som ett 
verb, kan det betyda att forskningen ska nära, ge näring till, praktiken – eller så kan 
det läsas tvärtom, att praktiken ger näring till forskningen. Associationen kan dras 
vidare till adjektivet närig, alltså snål och sniken. Detta skulle kunna innebära att 
forskningen suger näring ur praxis. I så fall må förhoppningen vara att forskningen 
också ger näring till praktiken. Denna av mig konstruerade motsättning kan också 

9  Donald A. Schön, The Refl ective Practitioner: How Professionals Think in Action (New York: Basic Books, 
1983).
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förstås som att praktiker är näriga och inte vill dela med sig och låta sig beforskas 
eller se den möjliga näring som teori representerar. För mig innebär det praktiknära 
att forskningen utgår från skolverksamheten och, i vid bemärkelse, är av intresse och 
till nytta för densamma i form av exempelvis diskussionsunderlag, ökad kunskap 
och användbarhet för yrkesverksamma lärare, lärarutbildare, lärarstudenter och 
forskare inom fältet.

Teori och praktik

I beskrivningen av ett forskningsämne som praktiknära, ligger dock underförstått 
ett antagande att andra forskningsämnen är teorinära. Uppdelningen av och san-
nolikt också hierarkin mellan teori och praktik kan förstärkas av konstruktionen av 
begreppet praktiknära. I värdering av praktiker – lärare – liksom i uppdelning av olika 
typer av forskning, tenderar teori att överordnas. Det diskuteras exempelvis inte om 
grundforskning är forskning eller utvecklingsarbete, vilket kan bero på den självklara 
relationen till teori. En risk jag ser i detta är att teori och praktik ställs – eller fortsätter 
stå – i motsatta ringhörnor i en föga fruktbar dikotomi. En möjlig förklaring till denna 
dikotomisering är påverkan från Aristoteles och hans uppdelning av kunskap i tre 
kategorier. Hans kunskapsmodell har i och för sig diskuterats, problematiserats och 
nyanserats genom tiderna, men i förenklad form ändå kommit att handla om teori, 
praktik och klokhet, det sistnämnda kallas också ibland sunt förnuft. Bernt Gustavs-
son har aktualiserat begreppen genom att använda dem som utgångspunkt i sin bok 
”Kunskapsfi losofi ”. Han framhåller att hans avsikt är att visa på behovet av alla dessa 
kunskapsformer och motverka den kunskapssyn som sätter teoretisk kunskap främst 
i ledet.10 Den avsikten fi nns det absolut ingen anledning att betvivla. Problemet med 
modeller, system och kategorier är att de riskerar att återskapa det som ska belysas, 
förklaras, systematiseras och eventuellt förändras. Exempelvis medför synliggörandet 
av genus risker att befästa och cementera uppfattningar om manligt och kvinnligt 
och att dikotomisera och därmed slå fast skillnader som en systematisk och generell 
sanning. Med den synliggjorda bilden som förklaringsmodell, kan exempelvis lärare 
hantera pojkar och fl ickor på ett sådant sätt att feminiteter och maskuliniteter åter-
skapas och till och med förstärks. Men om inga modeller tillåts förenkla tillvaron 
för att kunna förklara den, blir samtal för framsteg och utveckling omöjliga att föra. 
Därmed legitimeras behovet av teori som verktyg för förenkling. Förenklingen leder 
till att förklaringar framträder och därmed blir världen lite lättare att förstå. Detta är 
teorins huvudfunktion i forskning, vare sig den beskrivs som praktiknära eller inte. 
På så vis genererar teori kunskap, och systematisering genererar teori. Aristoteles tre 

10 Bernt Gustavsson, Kunskapsfi losofi : Tre Kunskapsformer I Historisk Belysning (Stockholm: Wahlström & Wid-
strand, 2000).
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kunskapsbegrepp kan användas så att synen på kunskap ”trikotomiseras”, och det 
eftersträvade emancipatoriska syftet går förlorat. Men de kan också användas som 
Bernt Gustavsson menar, och som jag instämmer i, så att olika former av kunskap 
befruktar varandra.

Nytta och vetande i en komplex praktik

Att ställa nytta och vetande mot varandra är en annan dikotomisering som också kan 
förekomma när forskning diskuteras. Ference Marton menar att skillnaden mellan 
grundforskning och praktiknära forskning är just skillnaden mellan vetande och nytta, 
men att det optimala är förenandet av dem. Men hur skiljelinjen går mellan dessa två, 
vilket man måste veta för att kunna hävda att man i just sitt forskningsprojekt förenat 
dem, förklarar han egentligen inte. Forskningens nytta och tillämpbarhet är aspekter 
som diskuteras i relation till evidensbaserad forskning. Evidens är ett ”svengelskt” ord 
med fl era möjliga översättningar. Det kan översättas med bland annat bevis, belägg, 
stöd, indicier, påtaglighet och tydlighet. Liksom Gary Thomas skriver i en antologi 
om evidensbaserad praktik inom utbildning, är det knappast någon som förnekar 
vikten av evidens när det gäller att utveckla praktiken.11 Däremot fi nns ett antal 
uppfattningar om hur evidens ska förstås och förklaras. David Gough argumenterar 
i samma antologi för nyttan med att göra forskningsöversikter och att där relatera 
den forskning man gör till vad man redan vet. Om detta görs på ett systematiskt och 
evidensbaserat sätt, ökar nyttan och tillämpbarheten.12 Detta kan jag bara instämma 
i, men också ifrågasätta vad som är nytt i det han förespråkar, eftersom det är gängse 
forskningssed att placera in sina studier i relation till annan forskning. Dock betonar 
han vikten av att inte enbart sammanställa tidigare forskning, utan också göra en 
syntes av denna. Där har han en poäng, anser jag. Martyn Hammersley diskuterar 
riskerna med att okritiskt anamma den enligt honom vanligt förekommande synen 
på sambandet mellan forskningsresultat och en direkt och rak tillämpbarhet i prak-
tiken. Inom utbildning är praktiken mångfacetterad, vilket gör att klara samband 
mellan orsak och verkan inte föreligger.13 Detta är en synpunkt som ligger i linje 
med Donald Schöns resonemang ovan och som jag instämmer i.

Marton hävdar också att skolpraktiken sällan bygger på teoretisk grund, utan 
att han för den skull förklarar vad teoretisk grund är.14 Som nämnts ovan kan teori 

11 Gary Thomas, ”Introduction: Evidence and Practice,” in Evidence-Based Practice in Education, ed. Gary 
Thomas & Richard Pring (Maidenhead: Open University Press, 2004).

12 David Gough, ”Systematic Research Synthesis,” in Evidence-Based Practice in Education, ed. Gary thomas & 
Richard Pring (Maidenhead: Open University Press, 2004).

13 Martyn Hammersley, ”Some Questions About Evidence-Based Practice in Education,” in Evidence-Based 
Practice in Education, ed. Gary Thomas & Richard Pring (Maidenhead: Open University Press, 2004).

14 Ference Marton, ”Om Praxisnära Grundforskning,” in Forskning Av Denna Världen Ii - Om Teorins Roll I 
Praxisnära Forskning, ed. Ingrid Carlgren m fl  (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2005).
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beskrivas som en systematiserad förenkling av komplexa problem. Lärarutbildning, 
och sannolikt därmed också lärarpraktik, bygger i inte ringa omfattning på modeller 
av en generaliserad uppfattning och erfarenhet av skola, elever och undervisning. 
Detta borde kunna defi nieras som teoretisk grund. Argumenten mot detta, är ofta 
att ingen systematisk prövning skett, vilket är ett rimligt argument. Argumenten om 
att beprövad erfarenhet karaktäriseras av avsaknad av teori, alltså en modell för att 
förenkla förklaringen av verksamheten, tycks mig mindre hållbara. 

Forskarrollen

Läraren som forskare
I arbetet med både insamling och analys är en viktig fråga vilken betydelsen är av 
forskarens, i det här fallet jag, förkunskap, förförståelse och värderingar. Jag kommer 
alltså att anlägga både ett genus- och ett maktperspektiv. Jag har tidigare arbetat i 
värdegrundsprojekt med särskilt inriktning på jämställdhet. Bland annat detta har gett 
mig kunskaper och insikter om fl ickors och pojkars olika villkor, såväl i klassrummet 
som under raster. I och med min förkunskap och förförståelse fi nns det en risk att jag 
omedvetet lägger in betydelser och förståelser av kön utifrån denna erfarenhet.

Dessutom har jag, liksom andra människor, uppfattningar om vilka normer som 
bör råda. Vilken betydelse har det att jag har arton års erfarenhet som (huvudsakligen) 
gymnasielärare? Den innebär bland annat att jag vet att det är vanligt med en grund-
nivå av surr och prat i klassrummet, vilket kan göra mig döv för ljudnivån. Den kan 
innebära att jag solidariserar mig med lärare – jag vet att de ska ta många beslut, göra 
prioriteringar och hålla 20–30 elever i vettig aktivitet – och därmed kan jag kanske 
inte förhålla mig distanserad till dem. När jag inledde mina forskarstudier var min 
uppfattning om lärare att de skulle vara tydliga och våga leda, alltså våga vara auk-
toriteter i klassrummet. Detta skulle kunna innebära att jag kunde vara oförstående 
inför andra sätt att vara lärare. Detta hanterar jag genom att jag, innan jag gick ut, 
genom självrefl ektion granskade mina egna preferenser och uppfattningar. Att tro sig 
själv om att vara neutral eller objektiv är sannolikt en större fälla, än att synliggöra 
sina åsikter och genom självrefl ektion hantera dem i analysarbetet. Här har också 
forskningsmiljön betydelse. I seminariebehandling av texter om fältstudien får jag 
andras synpunkter, och därmed ökar allsidigheten i tolkningarna av empirin. 

Ett refl ekterande förhållningssätt 
Jag menar att ett refl ekterande förhållningssätt kan hjälpa mig att hantera min 
forskarroll i förhållande till informanterna och i förhållande till mig själv, och den 
betydelse min bakgrund som lärare kan ha. Donald Schön skiljer mellan olika typer av 
refl ektion och dess koppling till kunskap. Han använder begreppet kunna-i-handling 
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när han menar sådant man gör i intelligent handling och som kan iakttas. Kunnandet 
är därmed i handlingen. Det som Schön kallar refl ektera-i-handling utgår från en 
överraskning. Någonting blir inte som vi väntade oss. Vi gör något i linje med vårt 
kunnande-i-handling, blir överraskade, försöker göra som vi gjort eller negligerar 
överraskningen. Den vanliga responsen skapar alltså en överraskning, men en tredje 
väg är att som praktiker refl ektera över överraskningen och utifrån denna utveckla sitt 
kunnande-i-handling. Denna refl ektion har en viktig, kritisk funktion som ifrågasät-
ter den förutsatta strukturen i kunna-i-handling Refl ektionen kan ske på två sätt. Vi 
kan refl ektera i handling eller över handling. Refl ektion-i-handling sker där och då, 
medan refl ektion-över-handling sker i efterhand.15 I forskningsprocessen handlar det 
som jag ser det till stor del om att refl ektera över handling, men också i handling. 
Dessutom fi nns möjligheten att refl ektera över sitt tänkande Ordet refl ektion har med 
återsken och spegling att göra. Refl ektion kan därmed avse ”tänkandet om sitt eget 
tänkande”.16 Billy Ehn och Barbro Klein menar att självrefl ektionen är en påbörjad 
tankeprocess, ett aldrig färdigt arbete med att förstå sin egen förståelse. Det går inte 
att beskriva andra utan att avslöja sig själv. Frågan är om det ens är eftersträvansvärt 
att vara objektiv och neutral – om det nu vore möjligt. Ett exempel på diskussion om 
objektivitet återfi nns inom den tidiga kvinnoforskningen. Där vände man (sic) sig 
mot den förment objektiva vetenskapen och påvisade hur den vite medelklassman-
nen fungerade som osynlig norm. Skarp kritik riktades mot detta osynliggörande av 
utgångspunkterna och referensramarna för forskningsstudier inom olika discipliner 
och kvinnoforskarna drev att även kvinnors liv och villkor skulle lyftas fram. Därmed 
växte genusvetenskapen fram. Problem med forskarens perspektiv och utgångspunkter 
kvarstår dock, om än i andra former.17 

Jag måste alltså kontinuerligt ställa mig frågan om jag utgår från mig själv som 
normalitet. Som ämneslärare med lång erfarenhet är det, som sagt, troligt att jag utgår 
från att jag tycker mig veta hur en lärare ska vara, tycka och agera. Kanske ställer 
jag frågor, både övergripande forskningsfrågor och intervjufrågor, som orefl ekterat 
utgår från min tolkning av skolans verksamhet och verklighet. För att undvika detta 
har jag låtit observationerna ligga till grund för de tematiseringar av uppförande jag 
gjort, använt mig av öppna intervjuer där intervjuaren fått styra innehållet inom 
ramen för ämnet samt intagit ett refl ekterande förhållningssätt till min forskarroll. 

15 Schön, The Refl ective Practitioner: How Professionals Think in Action.
16 Billy Ehn and Barbro Klein, Från Erfarenhet Till Text: Om Kulturvetenskaplig Refl exivitet (Stockholm: Carlsson, 

1994).
17 Till exempel vänder sig Chandra Talpade Mohanty mot att västerländska feminister utgår från sig själva som 

normalitet. Därmed konstrueras och kategoriseras tredje världens kvinnor utifrån en allmän uppfattning om 
förtryck. Chandra Talpade Mohanty, ”Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses,” 
in Colonial Discourse and Post-Colonial Theory, ed. Patrick Williams & Laura Chrisman (New York: Harvester 
Wheatsheaf, 1993).
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Nedan ger jag ett exempel på hur detta kan gå till.

Refl ektion i forskningsprocessen – ett exempel 

Som en del av min fältstudie har jag intervjuat lärare och elever av båda könen en-
skilt:tio kvinnliga och fem manliga lärare och tolv elever, sex fl ickor och sex pojkar. 
De övriga cirka sjuttio eleverna intervjuades i grupper om fyra till sex elever. När 
jag informerade lärarna och bad om deras tillstånd för intervju och observation, 
talade jag om att jag är lärare därför att mina informanter skulle veta att jag hade 
kunskap om och erfarenhet av skolvardagen. Men eftersom eleverna informerades 
och tillfrågades av sina lärare, vet jag inte vad de sa om mig. Några elever frågade 
mig under observationsperioderna om min bakgrund, men jag är alltså osäker på 
hur många elever som visste att jag är lärare. Att jag genomförde en forskningsstudie 
visste både lärare och elever. 

Att intervjua
En intervjusituation innebär ett möte mellan två människor. Detta kan tyckas som 
en truism, ett enkelt och självklart påstående. Men det är inte ett möte mellan två 
jämbördiga och inte heller ett möte där båda parter har samma syfte. Intervjuaren, i 
det här fallet jag, vill ha information, vill veta informantens åsikter och upplevelser 
och har makten att styra valet av samtalsämne. Jag upplevde också att jag stod i 
tacksamhetsskuld till informanterna eftersom de rimligtvis inte hade något att vinna 
på att bli intervjuade. Samtidigt ställer jag mig frågan varför så många ställde upp 
både på att bli observerade och intervjuade. En av eleverna sa direkt att han ville bli 
intervjuad för att slippa gå på en lektion. När det gäller de övrigas bevekelsegrunder 
för att delta, kan jag bara spekulera. Alla lärare jag frågade, gick med på intervju och 
observation. Alla elever ställde upp på att bli observerade. Två elever sa nej till att 
bli intervjuade, fyra anmälde sig frivilligt och de övriga sa ja när jag frågade dem. 
En förklaring till att informanterna ställde upp kan vara att de kände sig viktiga och 
upplevde att deras åsikter hade betydelse. En annan orsak kan vara att de ställde 
upp av pliktkänsla. 

En aspekt av forskarrollen handlar om vad min lärarerfarenhet innebär för ge-
nomförandet av intervjuer. Ann Phoenix skriver om problem med att informanter 
svarar politiskt korrekt, det vill säga ger svar som de tror att intervjuaren vill höra.18 
Detta föranleder mig att fundera över vad som kan anses politiskt korrekt när det 
handlar om uppförandenormer och ifall elever och lärare har gett mig svar som de 
trott jag velat ha. Jag avslutade varje intervju med att fråga informanterna om de 

18  Ann Phoenix, ”Practising Feminist Research: The Intersection of Gender and ’Race’ in the Research Process,” 
in Feminism and ’Race’, ed. Kum-kum Bhavnani (Oxford: Oxford University Press, 2001).
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ville lägga till något och vad de trott jag skulle fråga om under intervjun. Genom att 
studera några av dessa frågor och svar ska jag refl ektera över forskarrollen i relation 
till informanterna. Jag börjar med två elever.19

Maria: Mm, ja, jag tror att jag har tittat igenom här... Jo, när jag sa att jag ville 
fråga er om uppförande, vad trodde du att jag skulle fråga?
Mårten: Om uppförande?
Maria: Ja, när jag sa så här: jag vill intervjua några av er om vad ni tycker om 
uppförande, vad trodde du att jag skulle fråga?
Mårten: Jag vet inte, jag har inte tänkt på det.
Maria: Nej, men vad tänkte du när du sa du får intervjua mig?
Mårten: Jag vet inte, jag tycker jag kan vara ganska duktig på prata. Och sen 
så, jag tycker, jag vet inte, vissa i klassen dom säger bara orka bry, har ingenting 
att säga tycker jag. Jag har ändå ganska mycket att säga tycker jag om det mesta, 
därför tyckte jag, ja.
Maria: Men du bryr dig om hur man uppför sig?
Mårten: Mm, jag är ju sådan här kamratstödjare, så då. Jag tycker det är viktigt 
hur man uppför sig med andra, respekt och så där.20

Mårten uttrycker en bild av sig själv som innebär att han är en elev som det är bra 
för mig att intervjua. Hans uppfattning tycks vara att jag behöver informanter/elever 
som bryr sig, som har åsikter och är villiga att dela med sig av dem och han är just en 
sådan elev. Kanske speglas också en uppfattning att en forskare behöver ett rejält och 
fylligt material att forska på. Elever som inte bryr sig kan knappast vara intressanta 
för mig och min studie, tycks han mena. I det sista svaret tycker jag mig också se att 
han säger att han har ”bra” och ”riktiga” åsikter och med det kan han mena åsikter 
som stämmer överens med skolans och vuxenvärldens normer. Huruvida Mårten 
anpassar sina åsikter till mig eller inte är en fråga som är omöjlig att besvara, men att 
hans svar kan tolkas som att han anser att det fi nns ”bra” och ”riktiga” åsikter blir i 
relation till normbildning intressanta. Nästa intervju avslutades så här:

Maria: Är det något du vill lägga till?
Monika: Du har inte frågat vad jag tycker om rektorn.21

19  Alla namn är utbytta enligt min kodnyckel
20  Elevintervju 1, Mobilskolan
21  Elevintervju 2, Mobilskolan
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Monika anser uppenbarligen att jag borde fråga efter hennes åsikt om skolans rektor. 
När jag gör det, berättar hon att hon tycker att rektorn borde vara strängare och 
de som missköter sig borde få gå till rektorn och det skulle vara så pass hemskt att 
det skulle hindra elever från att missköta sig. För henne är det viktigt att jag får 
veta hur hon tycker ordningen och uppförandet ska förbättras och upprätthållas 
i skolan. Hon efterlyser en tydlig maktstruktur, hierarkiskt ordnad med rektorn 
i topp. Något i mitt sätt att genomföra intervjun gör att hon vill framhålla detta. 
Min studie ska beskriva olika aspekter och frågeställningar runt uppförandenormer, 
inte vara normativ och diktera villkor för hur det borde fungera i skolan. Monika är 
inte den enda av mina informanter som ger mig förslag på hur det borde se ut och 
hur olika missförhållanden ska rättas till. Med min lärarbakgrund och mångåriga 
erfarenhet av att lösa olika problem i skolpraktiken, intresserar det mig vilka förslag 
som informanterna ger. Jag måste dock refl ektera över detta, så jag inte hamnar i 
problemlösningsfällan – jag har varit lärare så mycket längre än jag varit forskarstudent 
och har därmed sannolikt lättare att tänka i första hand utifrån min lärarerfarenhet. 
Det kritiskt granskande och vetenskapliga förhållningssättet är något som betonas i 
forskarutbildningen. Lärarerfarenheten medför så kallad tyst kunskap och måhända 
en omedveten problemlösningslust som jag måste tygla som forskarstudent. Jag går 
vidare och tittar på två lärares uttryckta förväntningar inför intervjun:

Maria: [...] Är det någonting som du trodde att jag skulle fråga som jag inte har 
frågat, när jag sa att jag skulle prata om uppförande?
Engelsk/musiklärare Markusson: Nej, jag hade inte förväntat mig att du skulle 
börja diskutera kepsar, faktiskt.22

Maria: Ja, då har jag pratat igenom min lista här. När jag bad att få intervjua 
dig om uppförande, vad trodde du att jag skulle fråga?
Engelsklärare Arvidsdotter: Jag tänkte nästan kepsar och språk och sådant.23

Dessa två lärare tar upp samma sak, kepsar, men den ene förväntade sig att jag skulle 
tala om det, den andra att jag inte skulle göra det. ”Keps på” eller ”keps av” har blivit 
en symbol för skoldebatten om uppförande, ordning och regler. Till saken hör att 
arbetsnamnet för min avhandling vid tidpunkten för fältstudien var ”Kepsar, snus 
och allmänt hyfs”, vilket båda dessa lärare blivit informerade om, men inte nödvän-
digtvis refererar till här. Att jag valde det arbetsnamnet har naturligtvis att göra med 
min förförståelse, lärarbakgrund och internaliserade kunskap om skoldiskursen. De 

22  Lärarintervju 5, Mobilskolan
23  Lärarintervju 4, Allenaskolan
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intervjuade lärarna ingår i samma diskurs. Den ena, mannen, uttrycker att om jag 
hade börjat diskutera kepsar, hade jag hamnat fel, medan kvinnan inkluderat både 
kepsar och språk i sina förväntningar inför intervjun. Min tolkning av detta är att 
kepsar antingen kan symbolisera hela debatten tämligen neutralt, eller stå för att 
debatten hamnat på en för låg detaljnivå. Detta kan ses som en motsägelse i skoldis-
kursen eller som att det fi nns utrymme för olika innebörder i begreppet. I det andra 
citatet används kepsar som ett övergripande begrepp, vilket förstärks av att hon säger 
”kepsar och språk och sådant”. Med detta kan hon mena allt sådant som hör till 
området uppförande, där kepsar står för hur elever ser ut, språk för vad de säger och 
genom att lägga till ”sådant” indikerar hon att det fi nns mer inom området. Kepsar 
och språk blir sammanfattande, överordnade begrepp för en omfångsrik fråga. I det 
första citatet syftar troligen läraren på kepsar mer konkret. Det kan förstås som att 
om uppförandediskussioner enbart handlar om huruvida elever har kepsar på sig eller 
inte, bortser man från viktiga, övergripande aspekter. Som lärare har jag många gånger 
diskuterat elevers uppförande. Jag har också deltagit i diskussioner om att tillåta eller 
inte tillåta kepsar i klassrummet. Då såg jag det ofta som en ovidkommande debatt, 
som en sakfråga som var ointressant i sammanhanget. När jag nu läser intervjuerna 
tycker jag mig se att de lärare som förespråkar kepsförbud eller som överhuvudtaget 
diskuterar kepsar, använder kepsen som en symbol kopplad till respekt. De lärare som 
uttrycker att kepsdiskussionen är ovidkommande, använder kepsen som en symbol 
kopplad till debattens fokus. Det jag inte såg som lärare, att begreppet ”keps” kan ha 
dessa två betydelser, ser jag som forskare. Nästa citat handlar om lärares uppgifter: 

Maria: [...] är det, någon fråga du tycker var konstig eller är det något du vill 
lägga till eller som du tycker att jag verkligen borde ha frågat, som du väntade dig 
att jag skulle fråga?
Matematik/NO-lärare Simonsdotter: Nja, men det är ju det här, jag tror att jag 
är, men man har jobbat länge i skolan, och man har, så märker man ju många 
gånger att skoldebatten är ju inte riktigt överensstämmande med verkligheten. 
Och det anser jag med den här kepsdebatten, och då kan jag bli rent anti. Det 
är klart, det där kan man behöva som exempel. Men man måste ju prata om det 
som egentligen, som är, det som jag ser som ett stort bekymmer, det är just det här 
med att de här pojkarna. Vi tillåter så många elever att få misslyckas och det är 
ingen, och jag tror inte, vi måste, att det är alltså inte fult att ställa krav. Både på 
föräldrar och på elever och på lärare.24

24  Lärarintervju 3, Stationsskolan
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Lärarens svar är långt och fortsätter på samma tema, alltså hur det är och hur det 
borde vara i skolan. Hon avger en programförklaring där hon identifi erar och fö-
reslår åtgärder för att hantera olika problem hon ser i skolan. Det hon tar upp är 
delvis sådant jag tagit upp under intervjun, men också annat, som kommunens och 
skolkontorets organisation och lärares arbetssituation. Hon talar på ett sätt som en 
lärare kan tala till en annan lärare, det vill säga, som att hon förutsätter att jag känner 
till dessa saker, vilket jag ju också gör och vilket jag ser som en fördel jag har av min 
lärarerfarenhet. Hennes svar kan förstås som att hon har ett behov av att uttrycka 
sitt engagemang och sina visioner, men även sin kritik av skolan. Det kan vara så att 
läraren upplevde att hennes svar var viktiga för mig och också att hon uppskattade 
att få mycket uppmärksamhet och uppfattade att jag visade intresse för hennes svar. 
Det långa svaret avslutades med att läraren säger:
 

Matematik/NO-lärare Simonsdotter: [...] jag har en ganska klar bild av min, hur 
jag skulle vilja ha min verksamhet. Men jag tycker inte att jag får stöd, och jag 
känner alltså med åren att jag kommer inte att, jag kommer inte att orka driva 
det här på egen hand. Det känner jag redan nu, att jag betalar ett högt pris för 
att försöka upprätthålla den här verksamheten. Och sen skulle jag vilja veta, du 
jobbar ju inte som lärare?25

De avslutande orden, formulerade som en fråga om mitt arbete, kan tolkas på fl era 
sätt. Under intervjun uttryckte sig denna lärare fl era gånger på ett sätt som inklu-
derade mig i lärarkåren. När hon avslutade med att i frågeform påpeka att jag inte 
jobbar som lärare, blev jag paff och kände mig anklagad för att ha svikit lärarkåren 
och vårt gemensamma uppdrag. Här relaterade hon inte till mig som lärarkollega 
utan uttryckte en distans – du är inte en av oss längre. Det kan också vara så att hon 
är intresserad av andra yrkesmöjligheter för lärare, och därför ville höra om vad jag 
gör. Intervjun avslutades, och följdes av ett samtal om forskarutbildning för lärare. 
Min känsla av att ses som en svikare försvann. Slutsatsen blir att hon relaterar till mig 
som lärare under intervjun, men med den avslutande frågan vänder sig till mig som 
forskare och vill ha information. Genom att refl ektera över hennes svar i efterhand, 
inser jag att känslan av att vara en svikare satt hos mig. Jag har ingen anledning att 
tro att hennes avsikt var att anklaga mig.

25  Lärarintervju 3, Stationsskolan
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Sammanfattande kommentar

Enligt min mening innebär beforskandet av komplexa verksamheter bland annat att 
refl ektera över och diskutera riskerna med att skapa, bibehålla och återskapa dikoto-
mier och hierarkier. Detta är en utmanande men nödvändig uppgift som jag behandlat 
i denna text. Jag menar att uppgiften dels handlar om att diskutera begrepp som ibland 
ställs emot varandra, exempelvis teori och praktik samt nytta och vetande, dels om att 
diskutera forskningsresultat och teorier som riskerar att dikotomisera och förstärka 
rådande strukturer, exempelvis maskulinitet och feminitet. Jag hävdar att refl ektion 
är ett verksamt verktyg i detta arbete. Med hjälp av refl ektion har jag visat på olika 
tolkningar av intervjuer och behandlat risker och möjligheter med att undersöka en 
yrkesverksamhet som man själv verkat i. Min uppfattning är att yrkeserfarna lärare 
som forskar, genom refl ektion kan hantera riskerna och därmed ta till vara möjlig-
heterna. Jag vill också betona vikten av en forskningsmiljö, där seminariebehandling 
av texter ger möjlighet att få andra perspektiv på text och tolkning. 

I intervjuerna har jag mött olika typer av informanter. Jag har mött ”den goda 
informanten”, representerad av Mårten, som möjligtvis avger svar som han tror att 
jag vill ha och som han uppger stämmer överens med vuxenvärldens normer. Jag har 
mött ”den handfasta problemlösaren”, representerad av Monika, som rakt på sak talar 
om vad jag missat att fråga om. Jag har mött lärare, som använder samma begrepp 
– keps – men enligt min tolkning gör det med olika innebörd. Jag har också mött 
”programförklararen”, representerad av läraren Simonsdotter, som tar itu med hela 
skolvärldens problematik. Som intervjuare har jag inför informanterna och inför 
mig själv identifi erat mig som vuxen, som lärare och som forskare. Förståelsen för 
kepsbegreppets komplexitet är huvudsakligen en forskarförståelse, medan förståelsen 
för skolkulturen till övervägande del är en lärarförståelse. Detta är ett exempel på 
hur förståelser förvärvade i olika sammanhang befruktar varandra. Refl ektioner över 
balansen och relationen mellan dessa två och hur de ömsesidigt påverkar varandra 
kommer också fortsättningsvis att ingå i mina forskarstudier, som jag menar har stor 
relevans för både praktiker – lärarstudenter och yrkesverksamma lärare – och forskare 
som intresserar sig för pedagogiskt arbete.
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