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Sammanfattning  

Syftet med den här studien är att få ökade kunskaper om lärares relation till forskning. Studien har en kvalitativ ansats 

och grunden för studien är intervjuer med lärare. De forskningsfrågor som ställs handlar om hur lärare kommer i kon-

takt med forskning, hur de använder sig av forskning och vilka faktorer som kan påverka lärares användande av forsk-

ning. Studiens teoretiska utgångspunkt är den nyinstitutionella teorin, som finns med som förklaringsmodell för hur 

skolan som organisation tar emot och använder sig av nya idéer. 

Resultatet visar att lärare har stor tilltro till forskning och de uppger flera olika anledningar till ett forskningsanvän-

dande. De menar dock att det inte alltid är så lätt att ta del av forskning. Det framkommer att det är stora skillnader 

mellan skolorna när det gäller vilka förutsättningar som finns för lärarnas forskningsanvändande. Studiens resultat visar 

att det är viktigt att ta hänsyn till vilka faktorer som kan bidra till lärares möjligheter till att ta del av och använda sig av 

forskning i den pedagogiska verksamheten. Resultatet bidrar också med en insikt om att lärares användning av forsk-

ning är ett mångfacetterat fenomen där flera olika processer och faktorer påverkar vilken forskning som lärare använ-

der sig av och hur forskningsanvändande sedan tar sig uttryck i den lokala praktiken. 
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Förord 

Att skriva denna uppsats har varit en lång, men samtidigt spännande och lärorik resa. Arbetet 

har inneburit nya kunskaper, som gett svar på frågor. Men det har också lett till nya frågor och 

funderingar och inte minst en insikt i att lärares forskningsanvändande är en komplex process.  

Det finns många i min närhet som tålmodigt har lyssnat och stöttat mig i mitt arbete under denna 

tid och jag vill tacka er alla, ingen nämnd och ingen glömd.   

Jag vill också tacka er lärare som ställde upp och lät er intervjuas. Utan er medverkan hade inte 

denna studie kunnat genomföras. 

Ett särskilt stort tack vill jag rikta till min handledare, Ann-Sofi Wedin, för ditt stöd och 

engagemang. Du har, med dina alltid lika värdefulla synpunkter, varit en betydelsefull guide 

under den här resan. 

 

Ann Skrak 

Växjö 2018-05-12  
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Inledning     
 

Forskning - process som genom systematiskt arbete 
kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande. 
(Nationalencyklopedin, 2018)  

 

Forskning är ett begrepp som många kan relatera till och har en uppfattning om. Inom den 

medicinska sektorn ses forskning som en naturlig del av verksamheten där en självklarhet finns 

att medicinsk behandling ska utgå från forskning.  När det gäller lärare och skolans förhållande 

till forskning har det inte funnits en lika självklar koppling. Skolforskningens inflytande över 

skolans praktik har varierat. Historiskt sätt har kopplingen mellan forskning och skola varit 

relativt svag (Skolverket, 2013, 2018a). I dagens skolpolitik finns emellertid en tydlig tanke om 

behovet av ett ökat forskningsanvändande inom skolan och i skollagen, som trädde i kraft 2011 

(SFS 2010:800), finns formulerat att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfa-

renhet.  

Vad innebär då skollagens skrivning för skolan och för lärarnas vardagliga yrkespraktik? Under 

mina studier på masterprogrammet i pedagogiskt arbete, har ett intresse väckts för skolforsk-

ning och hur lärare förhåller sig till forskning i sin praktik. Att skollagen ställer krav på en 

vetenskaplighet i skolans verksamhet är tydligt, men vilka förutsättningar finns för att lärare 

och skolan ska kunna realisera detta krav? Utifrån egen erfarenhet som mellanstadielärare sedan 

många år, ser jag att ett medvetet forskningsanvändande inte alltid har haft en självklar roll i 

min yrkespraktik. Jag tror även att jag delar denna upplevelse med många lärare. Men vilka 

faktorer kan påverka lärares forskningsanvändande?  

Ett användande av forskningsbaserad kunskap kan ses ha en viktig roll i lärares kunskapsbild-

ning, men det måste dock ses som en del i ett sammanhang där såväl teoretiska som praktiska 

kunskaper vävs samman och utgör lärarens kunskapsbas. Lärarens vardag innehåller många 

olika uppgifter och måsten. Hur förhåller sig lärare till alla dessa måsten och hur kommer ett 

forskningsanvändande in i denna vardagliga praktik? En viktig utgångspunkt är således vilka 

möjligheter som finns för lärare att ta del av forskning.  

En grundläggande förutsättning är att lärare får tillgång till forskning. Synen på forskningsan-

vändande har länge präglats av ett linjärt hierarkisk tankesätt, vilket innebär att bara det sker en 

spridning av forskning till lärare, så sker också sedan ett forskningsanvändande.  
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Denna syn har emellertid börjat förändras och en ökad förståelse har vuxit fram för att det är 

flera faktorer som påverkar lärares användning av forskning och att det behövs en mer nyanse-

rad bild av hur lärare tar del av forskning och hur forskning kommer till användning (Levinsson, 

2013; Sundberg & Adolfsson, 2015).  

Min förhoppning är att denna studie ska bidra till ytterligare en nyans när det gäller bilden av 

skolforskning och dess användning.  

 

Bakgrund  

När den nya skollagen trädde i kraft, 2011 innebar det ett tydligt uttalat krav på skolan när det 

gäller vetenskaplighet. I lagen står att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprö-

vad erfarenhet” (SFS 2010:800 kap. 1, 5§). Skolverket (2018a) menar att skollagens formule-

ring innebär att hela skolans verksamhet ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt 

både till innehåll och form. 

Utifrån skollagens formulering är begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evi-

dens centrala i en forskningsbasering av skolan. Jag kommer därför i detta avsnitt belysa dem 

från olika perspektiv och även beskriva vilken betydelse de har för skolans pedagogiska verk-

samhet. Jag kommer också att redogöra för vad ett forskningsbaserat arbetssätt innebär. Be-

greppen beprövad erfarenhet beskrivs här för att få en helhetsbild av lagens innebörd. Den fort-

satta texten kommer dock främst att ha fokus på begreppen vetenskaplig grund och evidens. 

På Skolverkets hemsida (2018a) definieras begreppen, enligt följande: 

Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda 
faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsaks-
samband i tillgänglig relevant forskning. 

 

 
Skolverket definierar, i likhet med Socialstyrelsen, beprövad erfarenhet som 
kunskap som är genererad vid upprepade tillfällen över tid, som är dokumen-
terad och kvalitetssäkrad. Att en eller ett fåtal skolar arbetar på ett visst sätt 
kan därmed inte benämnas som beprövad erfarenhet utan då kan man istället 
tala om t.ex. lärande exempel… 

 
 
 

Evidens är bästa tillgängliga kunskap och kan förstås som den kunskap som 
för tillfället är mest tillförlitlig. Forskning och beprövad erfarenhet inom ut-
bildningsområdet utvecklas ständigt och det blir därför missvisande att tala om 
säker eller slutgiltig kunskap.  
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Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Historiskt sett har kopplingen mellan forskning om undervisning och lärarens skolvardag inte 

varit framträdande (Skolverket, 2013). 2010 antogs den nya skollagen som innebär att veten-

skap, forskning och evidensbaserad undervisning får en tydligare roll i skolans verksamhet. I 

lagen står skrivet att skolan har ett uppdrag att verka för en utbildning som vilar på både veten-

skaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Vad innebär då den nya lagen för lära-

rens yrkesverksamhet? Lagformulering till synes enkla formulering medför vid en djupare 

granskning betydande utmaningar för skolan. Kroksmark (2014a) pekar på att det är en av de 

viktigaste förändringarna inom den svenska skolan och att det får långtgående konsekvenser 

såväl för lärarnas yrkesprofession som för elevernas lärande. Den nya lagen ställer stora krav 

på skolan som organisation. Det har tidigare funnits en tradition av att forskning sker utanför 

skolan av forskare i akademin. För att skolan ska vila på en vetenskaplig grund behöver lärarna 

bli mer delaktiga i denna utveckling. Det är då även av stor vikt att lärarna utvecklar en veten-

skaplig kompetens (Wennergren & Åman, 2011). Det bygger emellertid på att skolhuvudmän-

nen och universiteten ger lärarna reella möjlighet att förverkliga lagens föresats, där utbild-

ningsinsatser och strukturer för forskningsanvändning spelar en viktig roll (RFR10 2012:13; 

Robertson, 2012; Skolverket 2018a).  

De två fackförbunden, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, har tidigare tagit fram yrkes-

etiska principer som innebär att lärare har ett ansvar att arbeta utifrån en vetenskaplig kunskaps-

bas. Lärare ska också ta ansvar för att vidareutveckla det pedagogiska arbetet enligt rådande 

forskning och beprövad erfarenhet (Lärarförbundet, 2008). Att se lärarna som experter på lä-

rande och ge dem förutsättningar för en utveckling av undervisningen bygger på ett synsätt, att 

lärarnas kunskaper och möjligheter att bedriva en undervisning av god kvalité är den viktigaste 

faktorn för en skola med hög standard (Minten, 2017). Håkansson och Sundberg (2016) menar 

att en tydlig framgångsfaktor när det gäller skolutveckling är att skolans aktörer använder forsk-

ningsresultat i den dagliga praktiken. 

Skrivningen i skollagen om en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inne-

bär att alla skolans aktörer, lärare, skolledare och skolans huvudmän, ska arbeta utifrån ett ve-

tenskapligt förhållningssätt som innefattas av såväl ämnesinnehåll och arbetsmetoder. Det med-

för också ett ansvar för alla aktörerna att följa aktuell forskning och använda sig av den i skolans 

verksamhet (RFR10 2012:13, Skolverket, 2013). Skolverket (2018a) menar att ett vetenskapligt 
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förhållningssätt ska genomsyra hela verksamheten. Det innebär att skolans aktörer behöver ut-

veckla kompetens för att förstå och omsätta resultat från utbildningsvetenskaplig forskning 

(Norrestam & Alfredsson, 2017).  

I utbildningsutskottets rapport Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan? 

(RFR10 2012:13) beskrivs förhållandet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

som tätt sammanlänkat, där läraren formar undervisningen utifrån såväl kunskap från forskning 

och beprövad erfarenhet som sin egen erfarenhet. Även Skolverket (2018a) framhåller vikten 

av ett samspel mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Den beprövade erfarenheten är lika 

viktig kunskap, som den kunskap som kommer från forskning i akademin. Skolverket (2018a) 

skriver vidare att för att skolan ska kunna vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

behöver verksamheten bygga på bästa tillgängliga kunskaper (evidens), både gällande beprövad 

erfarenhet och forskning. Adamson (2017) lyfter också vikten av att lärare har ett vetenskapligt 

förhållningssätt, som innebär att hela tiden ha ett kritiskt och reflekterande synsätt i sin praktik. 

Även SOU (2018:17) beskriver ett behov av ett samspel mellan vetenskaplig grund och beprö-

vad erfarenhet där lärares kunskaper består såväl av förvärvade erfarenheter, som formell ut-

bildning. I rapporten skrivs vidare att både den vetenskapliga och den erfarenhetsbaserade grun-

den har vuxit fram i olika kontexter och är rikt fasetterade. Denna ackumulerade kunskapsbas 

utgör en viktig faktor i skolans verksamhet och det finns ett behov av att stärka lärares samlade 

kunskapsbas (a.a.). 

Begreppet beprövad erfarenhet ska inte sammanblandas med den enskilda lärarens erfarenhet. 

Beprövad erfarenhet är erfarenheter som har prövats av flera lärare under en längre tid och som 

då bedöms som framgångsrika (RFR10 2012:13, Kroksmark, 2014c). Minten (2017) beskriver 

processen för hur beprövad erfarenhet växer fram enligt följande: en lärare provar en idé och 

får då en egen erfarenhet, sedan prövas denna idé av en grupp lärare som tillsammans får en 

prövad erfarenhet, men för att denna idé ska bli en beprövad erfarenhet behöver idén prövas 

av flera olika grupper av lärare i olika sammanhang. Den måste dessutom dokumenteras och 

systematiseras för att kunna ses som beprövad erfarenhet. Även Kroksmark (2014c) menar att 

den beprövade erfarenheten endast blir generaliserbar när den har blivit prövad i flera olika 

kontextuella sammanhang. 
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Evidensbegreppet 

Evidensbegreppet debatteras ofta i skolfrågan och har fått en framträdande roll när det gäller 

svensk skolutveckling. Kritik finns dock mot att det läggs så stor tyngd vid evidensbasering av 

undervisning (Skolverket, 2018b). Skolverket menar också att det inte finns en samsyn av sko-

lans aktörer hur evidensbegreppet ska tolkas och användas. Att översätta begreppet evidens till 

bevis blir missriktande då det kan tolkas som om det finns en definitiv sanning. Istället före-

språkas det svenska ordet belägg av flera forskare (Adamson, 2017; Bohlin, 2018). Även 

Kroksmark (2016) visar på resultat utifrån en studie att definitionen av begreppen evidens, ve-

tenskaplig grund och beprövad erfarenhet inte är allmänt kända av skolans aktörer och det blir 

därför också svårt att hantera dem i verksamheten. Han menar vidare att det är skillnader mellan 

olika lärare och rektors uppfattning om vad som menas med vetenskaplig grund och hur det bör 

påverkar skolverksamheten. 

Begreppet evidens har sitt ursprung i den medicinska forskningen där det lanserades i början av 

1990 – talet. Denna evidensrörelse spred sig sedan snabbt till andra sektorer såsom utbildnings-

sektorn (Bohlin, 2018). En tydlig effekt av evidensrörelsens påverkan på utbildningssektorn är 

framväxten av en infrastruktur för produktion och spridning av forskning. Även systematiska 

sammanställningar har fått en tydlig roll i svensk skolforskning (a.a.).   

Den medicinska forskningen har en tradition av att den kliniska verksamheten medverkar i olika 

undersökningar (Carlgren, 2010; Levinsson, 2013; Skolforskningsinstitutet, 2018; Skolverket, 

2018b). Carlgren (2010) menar att den pedagogiska forskningen bör ta lärdom av hur den me-

dicinska forskningen får en naturlig del i verksamheten. Båda verksamheterna bygger på en 

organisation där det professionella yrkesutövandet är centralt (a.a.). Levinsson (2013) påpekar 

emellertid att det är problematisk att överföra en evidensbaserad praktik utifrån en klinisk me-

dicinsk modell då det finns stora skillnader mellan sektorerna. Den pedagogiska disciplinen bör 

istället utarbeta ett förhållningssätt till forskning som är mer anpassat efter de förutsättningar 

som är specifika för den (a.a.). Persson (2017) lyfter också att det finns skillnader vad begreppen 

vetenskap och beprövad erfarenhet står för i de olika verksamheterna. Han menar att medicinska 

åtgärder ofta är väl definierade, medan lärandeprocesser är betydligt mer mångfacetterade. Där-

för hanteras också den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenhet på olika sätt i verksam-

heterna (a.a.). 

Även Fibæk Laursen (2018) pekar på att evidensbegreppet inte kan användas på samma sätt 

som inom den medicinska praktiken. Han förordar en vidare definition av begreppet och tar upp 
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argument som att; evidens i skolans praktik kan ibland vara kontextberoende, dock inte alltid 

och att evidens handlar om att använda forskningsbaserad kunskap för att kunna reflektera och 

ha ett kritiskt förhållningssätt till praktiken. Fibæk Laursen menar, liksom Levinsson (2013) att 

skolan verksamhet inte kan ses som evidensbaserad utan framhåller att den endast kan vara 

evidensinformerad. I en evidensinformerad praktik tas hänsyn till de specifika förhållandena 

för pedagogisk forskning och praktik. Läraren har dessutom en mer aktiv roll i kunskapandet 

än i en evidensbaserad praktik (Levinsson, 2013). En evidensinformerad praktik menar 

Adamson (2017) måste utgå från ett ”bottom-up” perspektiv där läraren använder sig av väl 

utvald forskningsbaserad kunskap som ställs i relation till lärarens egen erfarenhet. Även 

elevernas erfarenheter och behov måste tas i beaktande. Adamson framhåller därmed också att 

evidensinformerad undervisning är ett vidare begrepp än en undervisning på vetenskaplig 

grund, som mer kan ses som ett linjärt användande av forskningsbaserad kunskap. Adolfsson, 

Forsberg och Sundberg (2018) menar att begreppet evidensinformerad praktik öppnar för en 

mer konceptuell användning av forskning. En sådan bredare tolkning av begreppet evidens 

innebär att man går från en instrumentell tolkning och direkt användning till att tolka begreppet 

utifrån en metodkompetens och det kontextuella sammanhanget (a.a.). Prøtz (2018) lyfter att 

det är viktigt diskutera vad evidens står för inom utbildningspolitiken. Hon visar på att evidens 

inom utbildningspolitiken ofta har en vidare betydelse än vad den specifika vetenskapliga 

förståelsen utgör.   

 

Forskningsbaserat arbetssätt 

Skolverket (2018a) skriver på sin hemsida att ett forskningsbaserat arbetssätt ska grunda sig i 

ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt behöver genomsyra hela verksam-

heten. Att systematiskt undersöka den egna praktiken med hjälp av både relevant forskning och 

beprövad erfarenhet är grunden för ett sådant arbetssätt. De undervisningsstrategier som an-

vänds i skolans verksamhet måste ha ett stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Det innebär 

även att forskningsresultat blir en del av lärarnas vardagliga arbete (a.a.).  Minten (2017) pekar 

också på att arbeta forskningsbaserat är ett samspel mellan en vetenskaplig grund, empiri och 

annan systematisk framtagen kunskap. De olika kunskapsdelarna ska då bilda bästa tillgängliga 

kunskap. Forskningsbasering är ett förhållningssätt där både innehållet och formen ska utgå 

från vetenskaplighet. Forskningsbasering måste ske både i processen, hur, och inom olika om-

råden, vad (Adamson, 2017; Minten, 2017). Minten menar vidare att Skolverket pekar på att 

forskningsbaserat arbetssätt innebär att arbetet alltid ska vila på forskning och att forskning inte 

ska vara något som parallellt knyts till arbetssättet. Ett forskningsbaserat arbetssätt är inte bara 
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något som ska ske i den enskilda lärarens praktik utan det ska innefatta alla skolans nivåer och 

alla vetenskapsområden som berör skolan (a.a.).  

Håkansson och Sundberg (2016) gör en definition av forskningsbasering som innefattar fyra 

olika dimensioner. Den första handlar om att de yrkesverksamma och beslutsfattare är insatta i 

aktuell forskning. Den andra dimensionen handlar om att de yrkesverksamma får möjlighet att 

utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genom olika utbildningsinsatser. Den tredje dimens-

ionen inbegriper ett användande av forskningsresultat i både ett utvecklingsarbete och i den 

dagliga praktiken. Den fjärde dimensionen innefattar ett interaktivt och fortlöpande samarbete 

mellan forskning och beprövad erfarenhet. 

Kritik finns dock mot en alltför stor tilltro till ett forskningsbaserat arbetssätt. Varje undervis-

ningssituation är unik utifrån sin specifika kontext. Det går därför inte att med säkerhet att säga 

att det som fungerar i en grupp av elever, eller för en enskild elev, också kommer att fungera i 

en annan grupp (Alvunger & Wahlström, 2018; Håkansson & Sundberg, 2012). Alvunger och 

Wahlström (2018) pekar också på att det är mycket sällan som olika forskningsresultat entydigt 

visar på samma resultat. De menar vidare att tilltron till att forskning ska visa hur skolan och 

lärare ska arbete för att uppnå bästa möjliga elevresultat behöver nyanseras. Istället ska lärarna 

genom forskningen få analytiska verktyg att använda för att utveckla sin undervisning (a.a.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Syfte och frågeställningar 

I bakgrunden ovan har en beskrivning gjorts över vad skrivningen ”Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” i 2010 års skollag innebär (SFS 2010:800 kap. 1 

5§). Lagens formulering är emellertid komplex och flera olika perspektiv kan tas utifrån skol-

lagens paragraf. Den innebär att alla skolans aktörer ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt 

och läraren ska ha stöd utifrån forskning för de metoder de använder och den kunskap som de 

lär ut (Skolverket, 2013, 2018a). Den innebär också att alla nivåer inom skolan ska förhålla sig 

till verksamheten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet såväl skolan som organisation, 

som den lokala praktiken. I föreliggande studie har jag valt att undersöka hur lärare förhåller 

sig till forskningsbaserad kunskap. Lärare verkar dock i en kontext och för att få en bild av det 

mångfacetterade samspelet mellan forskning och lärares forskningsanvändande kommer även 

andra perspektiv att beröras.  

Syftet med denna studie är således att öka kunskapen om lärares relation till forskning. Stu-

dien kommer att utgå från följande preciserade frågeställningar:  

 

På vilka sätt kommer lärare i kontakt med forskning? 

Hur använder sig lärare av forskning i sin pedagogiska verksamhet? 

Vilka eventuella förändringar kan skönjas i lärarnas pedagogiska verksamhet? 

Vilka faktorer påverkar lärares forskningsanvändande? 
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Teoretiskt perspektiv 

Valet av teoretisk utgångspunkt hör tätt ihop med forskningsfrågan då data tolkas med hjälp av 

teoretiska perspektiv och begrepp (Fejes & Thornberg, 2015). Teori menar Hultman och Ro-

bertsson Hörberg (1999) är forskarens verktyg som kan användas för att förstå omvärlden. Med 

utgångspunkt i syfte och frågeställningar ser jag att den nyinstitutionella teorin är användbar i 

min analys. Denna teori kan vara ett verktyg när det gäller att belysa hur skolan som organisat-

ion tar till sig ny kunskap och hur det i sin tur påverkar lärarnas möjlighet att ta del av ny 

kunskap. Jag kommer också att analysera resultatet av min studie i förhållande till teorier om 

olika spridningsmodeller för skolforskning, vilket då kan kopplas till nyinstitutionella tankar 

om organisationers möjligheter och förmåga att använda sig av ny kunskap. 

 

Nyinstitutionell teori 

Den nyinstitutionella teorin fokuserar på hur institutionella organisationers relation till omvärl-

den påverkar hur organisationens förändras och utvecklas. Den har främst fått spridning inom 

företagsekonomi, men används också av forskare inom socialt arbete. Även den pedagogiska 

forskningen har fått influenser av nyinstitutionalismen (Hultman, 2001, 2015, 2018; Seashore 

Louis, 2010). 

Teorin har sitt ursprung i USA där den utvecklades på 1970 – talet, som en reaktion på tidigare 

perspektiv på organisationer. Nyinstitutionell betonar en ömsesidighet i det sociala och kultu-

rella beroendet mellan organisationen och omgivningen (Johansson, 2006). Författaren tar vi-

dare upp Meyers och Rowans (1977 i Johansson, 2006) resonemang om institutionalisering som 

en social process. I denna process kommer individer att omfatta en samstämmig precisering av 

den sociala verkligheten, vilket medför att sociala sammanhang omges av regler, formella och 

informella, för vad som är ett accepterat handlingssätt. En sådan vilja att uppnå en strukturell 

överenskommelse med omgivningens institutionella krav kallas isomorfism (Johansson, 2006). 

Det räcker dock inte för institutioner att anpassa sig till de institutionella kraven utan de måste 

också påvisa att de fungerar, även när inte så är fallet. Det görs genom så kallade särkopplingar 

där den formella strukturen kopplas från det praktiska handlandet. Genom det handlingssättet 

kan det dagliga arbetet utföras, samtidigt som en legitimerad struktur kan bevaras (a.a.). 

Under 80-talet genomgick den nyinstitutionella teorin flera förändringsprocesser som till slut 

ledde fram till att nyinstitutionalismen kom att kännetecknas av ett synsätt som innebar att or-
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ganisationer inte längre sågs som enbart passiva aktörer i förhållande till omgivningen. Fort-

sättningsvis präglas nyinstitutionalismen av ett ökat intresse för processer och en vilja att inte-

grera olika analysnivåer (Johansson, 2006).  

Johansson (2006) lyfter Tolbert och Zuckers tre olika steg i institutionaliseringsprocessen (Tol-

bert & Zucker, 1996 i Johansson, 2006, s. 24), ”för-institutionaliserade”, ”semi-institutional-

iserade” och ”helt institutionaliserade” stadiet. Stadierna motsvaras av tre olika processer, ”ha-

bitualisering”, ”objektifiering” och ”sedimentering”. Johansson (2006) definierar begreppen 

enligt följande;  

”habitualisering” (spridning av en strukturell innovation till en liten grupp lika-
dana organisationer i nära kontakt med varandra), ”objektifiering” (en viss 
konsensus om värdet av det nya har uppstått) och ”sedimentering” (som är ett 
resultat av historisk kontinuitet, d.v.s. att innovationen har överlevt flera gene-
rationer av organisationsmedlemmar) (a.a. s. 24). 

Johansson (2006) menar att de här tre stadierna innebär en gradvis ökning av institutional-

iseringen och att i det första skedet är det individuella handlingsutrymmet störst. 

I Sverige gjorde nyinstitutionalismen sitt insteg på 1980-talet och då blev förhållandet mellan 

enskilda organisationsförändringar och mer övergripande idéer som sprids i samhället en cen-

tral frågeställning. Det är lättare att införa en förändring som har ett innehåll som anknyter till 

mer överordnade idéer och långsiktiga samhällstrender (Johansson, 2006). Förändringsproces-

ser sker i ett samspel eller ett utbyte mellan olika hierarkiska nivåer (Hultman 2004). Ytterligare 

en central tanke är att organisationer översätter idéer till sina egna förhållanden istället för att 

kopiera dem. Det innebär att idéer färdas mellan olika kontexter, men för att en sådan resa ska 

kunna ske, avkontextualiseras först idén. Då filtreras de lokala omständigheterna bort, en så 

kallad ”urbäddning” sker. När sedan idén får plats i ett nytt sammanhang blir den ”återbäddad”, 

d.v.s. den fylls igen med den nya organisationens lokala förutsättningar (Johansson, 2006). 

Inom nyinstitutionalismen ses idéspridning mellan organisationer inte som en ren kopiering 

utan det sker en kontinuerlig förändring av idéer.  Johansson (2006) använder här begreppet 

översättning för att beskriva processen. Han menar att mottagarna av de nya idéerna är både 

transportörer och transformatörer. Det lokala handlingsutrymmet för transformering varierar 

dock från i stort sätt ren kopiering till en mer omfattande omtolkning av den ursprungliga idén 

(a.a.). Seashore Louis (2010) menar att ju mer sammansatt informationen är desto större är 

risken att den förändras under transformeringen.  



11 

 

Johansson och Grape (2006) pekar på att den nyinstitutionella teorin är användbar för forskare 

inom socialt arbete för att förstå idéers spridning från translokal idé fram till tillämpning i prak-

tiken. Men de tar även upp behovet av kompletterande teorier för att t.ex. undersöka vilken 

inverkan de implementerade idéerna har i relationen mellan tjänstemän och brukare (a.a.). Hult-

man (2001) menar att forskning tolkas i den lokala kulturen och att det då får en kontextuell 

inramning. Forskning inom skolan är betydelsefull genom att bidra med ett nytänkande och 

hjälper till i ett lokalt tolkningsarbete av kunskap (a.a.). 

Att ta ett nyinstitutionellt perspektiv på skolan som organisation innebär ett fokus på de regel-

system som präglar den lokala skolan. De här regelsystemen visar på vad som är lämpligt bete-

ende och har en påverkan på hur skolans aktörer tar sig an nya idéer. (Jarl, Blossing & Anders-

son, 2016).  

Sett ur ett skolperspektiv är Seashore Louis (2010)  hänvisning till den nyinstitutionella teorin 

intressant. Hon menar att skolans påverkan från omvärlden, lokalt utvecklingsarbete och 

spridning av användbara idéer genom imitering och genom formella och informella nätverk 

bestämmer hur skolfältet använder kunskap. Seashore Louis pekar också på att en viktig faktor 

för spridning av nya idéer, är hur lärare och administratörer tolkar och ser nyttan med dem. 

Skolor och lärare tar ställning till forskning utifrån egna perspektiv och har ett 

tolkningsföreträde (Hultman, 2015). Det kan också förklara likheten mellan skolsystem i olika 

länder genom att det visar på att det inte bara är rationella val som görs utan också gällande 

normer och värden kan generera motstånd till förändring. Läraren är kärnan till skolutveckling 

och vad som sker i klassrummet, men hur läraren påverkas och bemöts av omgivningen är en 

väsentlig del av hur framgångsrik utvecklingen blir (Craig, 2009). Kritik som kan riktas mot 

nyinstitutionell teori i skolsammanhang, är att en ytlig likhet mellan skolor kan vara 

missledande, då organisatoriska faktorer som påverkar elevresultat inte alltid är lätta att se för 

utomstående (Seashore Louis, 2010).  

Hultman (2015) beskriver den nyinstitutionella teorin ur ett mikroperspektiv där frågan är hur 

lärare bevarar och förändrar de institutionella påverkansfaktorer som finns i det vardagliga 

arbetet? Han diskuterar kring samspelet mellan forskning och praktik med hjälp av metaforerna 

”transformation, interaktion och kunskapskonkurrens” och menar att man inte bara kan se 

processen som en överföring (Hultman, 2015, s. 32). Det kan finnas olika förklaringar till att 

forskningen inte når fram till skolan och att den forskning som används i skolan har förändrats 

på vägen (a.a.). En faktor i dagens skolpolitik är att olika mäklarorganisationer har tagit plats 
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på arenan för skolforskning och blivit en medverkande kraft för på vilket sätt kunskap reser 

mellan olika världar, men också hur kunskapen sammanlänkas (Adolfsson, Forsberg & 

Sundberg, 2018). 

Håkansson och Sundberg (2016) menar att användandet av nya idéer måste finnas inbyggt i 

skolans vardagliga arbete och i den institutionella strukturen. Det måste ske en samverkan 

mellan skolans olika aktörer och nivåer. En förståelse för hur de här nivåerna hänger samman 

är en förutsättning för skolförändring (a.a.).  

I min studie finns den nyinstitutionella teorin som en grund i analysen av resultaten. Analysen 

bottnar i teorins tankar om hur idéer färdas mellan och inom organisationer och hur 

organisationer tar emot och omskapar idéer i den lokala praktiken. Då studiens syfte är att få 

ökade kunskaper om lärares relation till skolforskning kan teorin därigenom bidra till en djupare 

förståelse för hur lärare tar del av och använder sig av forskning i sin pedagogiska verksamhet. 

 

Litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången tas olika sätt att se på skolforskning upp. Jag kommer i följande avsnitt 

först kort beskriva skolforskning i ett historiskt perspektiv för att sedan visa på dagens inrikt-

ning inom den svenska skolforskningen. Därefter följer ett avsnitt om lärarrollen. Jag har här 

valt att avgränsa mig till att visa på några delar av läraryrkets mångsidighet. Detta avsnitt syftar 

inte till att ge någon heltäckande bild av läraruppdraget utan jag vill här visa på att det finns en 

mängd olika kunskap som lärare behöver ha. Litteraturgenomgången avslutas med lärares an-

vändning av forskning där jag först tar upp området ur ett teoretiskt perspektiv och sedan lyfts 

tidigare studier i ämnet. 

 

Olika fokus på skolforskning 

 

Historiskt perspektiv 

Olika trender har varit rådande i svensk skolpolitik. Lärarna har både varit medskapande av ny 

forskning och objekt för forskning om skolan. För att få en djupare förståelse för dagens skol-

politiska tankar är det viktigt att se skolutveckling ur ett historiskt perspektiv (Håkansson & 

Sundberg, 2016). Före 1950 var skolforskningen en begränsad företeelse, men den forskning 

som bedrevs involverade till viss del även lärare. Lärare deltog också i att dra upp riktlinjer för 

framtida skolutveckling (Carlgren, 2010). Under efterkrigstiden fram till 80-talet skedde en stor 
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expansion av skolforskning och skolreformerna avlöste varandra. Den dominerande strategin 

för skolutveckling var ”top-down” styrning där lärarna blev objekt för forskning (Carlgren, 

2010; Håkansson & Sundberg, 2016). Håkansson och Sundberg benämner denna tid ”första 

generationens skolutveckling” (s. 123).  Den ersattes av decentralisering och tankar om att ut-

veckling skulle ske genom fortbildning och lokalt utvecklingsarbete, en ”bottom-up” strategi. 

Stora förhoppningar riktades mot att de här satsningarna skulle ha effekt på skolutveckling. 

Bristen på systematiskt implementeringsarbete av nya kunskaper fick emellertid till följd att 

många av de erfarenheter som gjordes, stannade på lokal nivå (Carlgren, 2010; Håkansson & 

Sundberg, 2016). Efter denna ”andra generationens skolutveckling” genomfördes på 90-talet 

flera stora reformer, som innebar markanta förändringar av den svenska skolan. Förändringarna 

innebar bl.a. ett mål- och resultatstyrt system, där lärarna förväntades att ta ett betydande ansvar 

för att driva skolutvecklingen framåt. Ett ansvar som ställde stora krav på lärarprofessionen och 

ett behov av en bredare kunskapsbas för att möta de nya kraven (Carlgren, 2006). Den ”tredje 

generationens skolutveckling” genomsyrades av ett marknadstänk, där valfrihet och konkurrens 

var centrala inslag. Dessa förändrade strukturer och tankesätt innebar dock inte den förväntade 

utvecklingen av skolans praktik (Håkansson & Sundberg, 2016).  

 

Skolforskning idag 

Dagens syn på skolutveckling ”fjärde generationens skolutveckling” är en följd av tidigare 

gjorda erfarenheter (Håkansson & Sundberg, 2016). En samsyn mellan olika nivåer – samhälls-

nivå, - skolnivå och klassrumsnivå är av stor betydelse där skolreformer måste främja den lokala 

praktikens möjlighet till utveckling och där lärarna är tydliga medaktörer. Det handlar också 

om ett brett register av olika insatser som kan anpassas efter de olika lokala förhållandena och 

inte om någon enskild metod (a.a.). RFR10 (2012:13) pekar på att skolan behöver utvecklas för 

att vara en professionell organisation som har rutiner och strukturer för att tillägna sig ny kun-

skap som sedan används i skolans organisation. En forskningsgrundad skolutveckling måste 

också ha en balans mellan olika typer av forsknings- och utvecklingsarbeten och forskningsan-

satserna ska därför inte ställas mot varandra utan istället ses som komplementära (Carlgren, 

2012). Uttrycket att det finns ”ett gap” mellan forskning och praktik används ibland för att 

synliggöra problematiken att forskning inte syns i lärarnas praktik (Biesta, 2007; Carlgren, 

2012).  
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Som ett led i att underbygga forskningsbasering av den svenska skolan inrättades den utbild-

ningsvetenskapliga kommittén (UVK) 2001 och ett nytt vetenskapsområde, utbildningsveten-

skap, bildades. UVK skulle vara mång- och tvärvetenskaplig, där flera olika discipliner sam-

verkar kring en gemensam forskningsfråga. UVK skulle även stödja ett verksamhetsnära för-

hållningssätt (Carlgren, 2006; Liberg, 2006; Sundberg & Adolfsson, 2015). Forskning och fors-

karutbildning skulle med hjälp av statliga medel riktas mot de kunskapsbehov som fanns så väl 

i lärarutbildningen, som i den pedagogiska verksamheten på skolorna (Askling, 2006; Sundberg 

& Adolfsson, 2015).  

Disciplinen pedagogiskt arbete tillkom vid flera universitet som ett svar på ett behov av att 

utveckla lärares yrkesprofession genom forskning som är praktiknära och tvärvetenskaplig 

(Wedin, 2005). Hultman och Martinsson (2005) menar att det är just de tre områden som ut-

märker pedagogiskt arbete; forskningsanknytning, tvärvetenskaplighet och det ska finnas en 

praxisnära forskning. De pekar dock på att det måste finnas en nära koppling mellan forskning 

och fältet för att praxisnära forskning både ska erhålla legitimitet i akademin och ha relevans 

för lärarnas yrkespraktik. Pedagogiskt arbete syftar till att utveckla en ökad insikt i läraryrkets 

mångdimensionella verklighet (Orlenius & Strömberg, 2014). Tillblivelsen av pedagogiskt ar-

bete kan ses som en del i en politisk styrning mot ett ökat forskningsutnyttjande i skolans verk-

samhet. Pedagogiskt arbete skiljer sig från pedagogikämnet främst genom sin tydliga inriktning 

mot skolan verksamhet (Reimers, 2014). Erixon Arreman (2005) menar att den inriktningen har 

inte pedagogikämnet haft och det har inte heller haft som  syfte att forska i lärandets processer 

och lärarnas yrkespraktik. Forskare inom pedagogikämnet har därför inte heller som främsta 

fokus att delge lärarna några sådana resultat (a.a.).  

Även Skolforskningsinstitutet inrättande är en del av den nya skolpolitiken. Under 2010 – talet 

sågs en tydlig politisk vilja att öka användandet av ny forskning i skolan (Adolfsson et al. 2018).  

Det fanns ett behov att utveckla forskningsanvändandet i skolan bl.a. genom mångfacetterade 

interventioner med hög grad av medverkan av olika aktörer. Skolforskningsinstitutet skulle 

stödja och vägleda skolan i användandet av vetenskapligt grundande arbetssätt och metoder 

(Adolfsson et al., 2018; Sundberg & Adolfsson, 2015).  

Skolforskningsinstitutet grundades 2015 och verkar under utbildningsdepartementet. Institutet 

har två beslutande organ, Skolforskningsnämnden och Vetenskapliga rådet 

(Skolforskningsinstitutet, 2018). Institutet ska arbeta för att lärare och övriga verksamma inom 

skolverksamheten ska få gynnsamma förutsättningar, att utifrån vetenskapligt underbyggda 
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metoder och arbetssätt, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisningen 

(Skolforskningsinstitutet, 2018.). De ska därigenom bidra till att elever får bästa möjligheter att 

uppnå goda kunskapsresultat (Adamsson, 2017). En stor politisk förhoppning finns när det 

gäller vilken betydelse Skolforskningsinstitutet verksamhet ska ha för att stärka samspelet 

mellan forskning och den pedagogiska praktiken (Adolfsson, Håkansson & Sundberg, 2015).  

På Skolforskningsinstitutets hemsida (2018) finns följande uppdrag definierade: 

• validera forskningsresultat 

• göra forskningssammanställningar och presentera resultaten för verksamma 

• sprida forskningsresultat så att de blir tillgängliga för verksamma inom skolan 

•  identifiera områden där relevant praktiknära forskning saknas 

• utlysa medel för praktiknära forskning; fördela medel till praktiknära forskning 

Adolfsson et al. (2018) pekar dock på en problematik med institutets dubbla roller när det gäller 

relationen mellan forskning och praktik. Institutet ska verka för en praktiknära forskning som 

har en kontextuell och situationsbunden grund, men de ska också förse skolan med systematiska 

översikter som grundar sig i tanken om generaliserbar kunskap som kan peka ut 

framgångsfaktorer för lärande (a.a.).  

 

Modeller för forskningsbasering av skolan 

I dagens skolpolitik finns en ökad medvetenhet att forskningsspridning inte självklart sker auto-

matiskt mellan sändare (forskare) och konsument (lärare). En betoning finns på ett behov av att 

på olika sätt öka lärares forskningsanvändande. 

Sundberg och Adolfsson (2015) tar upp fyra övergripande modeller för forskningsbasering av 

skolans verksamhet som de menar framträder i deras studie som ingår i Vetenskapsrådets 

SKOLFORSK-projekt. Projektet genomfördes 2014. Modellerna som framkom är: 

•  Spridningsmodeller – spridning av forskningsresultat sker genom sändare och motta-

gare. 

• Mäklande modeller – en intermedierande aktör eller organisation fungerar som en mäk-

lare mellan forskning och praktik. 

• Utbildningsmodeller – forskningsbasering sker genom utbildning i olika form. 

• Interaktiva modeller – en dialogisk syn på forskning där läraren får en mer aktiv roll.  
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Sundberg och Adolfsson (2015) påpekar emellertid att det är förenklade modeller för hur sam-

spel och forskningsrelatering går till. De menar vidare att det i grunden rör sig om dynamiska 

och medierande processer. Dessa processer skapas av både formella och informella strukturer, 

som innefattar flera aktörer och kunskapsbaser och även ett politiskt ställningstagande (a.a.).  

Håkansson och Sundberg (2016) påtalar ett stort behov av en samlad och nationell strategi för 

att lyckas med en reell forskningsbasering av skolan.  

Följande avsnitt utgår främst från Sundberg och Adolfssons (2015) definitioner och utifrån 

dessa kopplas även andra perspektiv på modeller för forskningsbasering av skolan med utgångs-

punkt i aktuell litteratur. 

 

 Spridningsmodeller 

Spridningsmodellen utgår från att det finns en sändare och en mottagare och att forskningsba-

sering av skolan sker med hjälp av spridning av relevanta forskningsresultat (Sundberg & 

Adolfsson, 2015). Spridningsmodellen har varit den mest utbredda tanken om hur skolan ska 

forskningsbaseras. Den utgår från att det produceras en mängd relevant forskning, som på olika 

sätt kan användas i skolans verksamhet. Sundberg och Adolfsson (2015) menar att dessa resul-

tat inte automatiskt når skolan, utan det krävs någon aktör som samlar in och väljer ut vilka 

resultat som sedan ska spridas. Det är sedan i nästa steg upp till skolan hur resultaten används 

i den lokala praktiken. Användandet av Hatties (2014) forskningsöversikt över vilka faktorer 

som påverkar elevers lärande är ett tydligt exempel på forskningsbasering genom spridning och 

forskningsöversikten har fått stor genomslagskraft runtom i de svenska skolorna. Forsknings-

basering genom spridning har varit och är fortfarande den dominerande modellen inom skol-

världen (Sundberg & Adolfsson, 2015). I RFR10 (2012:13) benämns den här typen av linjär 

spridning som passiv spridning, där ny forskning sprids passivt genom olika kanaler. De effek-

ter som syns av en sådan envägskommunikation är dock ofta begränsad (Hultman, 2015; Ro-

bertson, 2012; Sundberg & Adolfsson, 2015). En orsak till detta menar Robertson (2012) är att 

varje situation är unik och lösningar och metoder som kan fungera i ett sammanhang fungerar 

inte i en annan kontext. 

Skolverket fick 2008 ett tydligt uppdrag att ansvara för att sammanställa och sprida forsknings-

resultat relevanta för skola och förskola. Denna forskningsspridning sker genom t.ex. inform-

ationsmaterial, utbildningar och styrdokument såsom allmänna råd. På Skolverkets hemsida 

kan pedagogisk personal hitta stöd, inspiration och verktyg för att utveckla sin lokala praktik 
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(Skolverket, 2018a). Även Skolforskningsinstitutet, som jag redogör för närmare i ett eget av-

snitt, har som uppgift att sprida forskningsresultat. Skolaktörer såsom fackförbunden arbetar 

också för att sprida forskning bl.a. genom förbundens medlemstidningar och hemsidor. Det 

finns dessutom olika organisationer som arbetar aktivt för att sprida relevant forskning t.ex. 

Forskning.se och Skolporten.se (Sundberg & Adolfsson, 2015). 

 

Mäklande modeller 

Forskningsbasering genom mäklande är ytterligare en modell som Sundberg och Adolfsson 

(2015) tar upp. I mäklande modeller är det en intermedierande aktör eller organisation som har 

en mäklande roll mellan forskning och praktik. Den mäklande aktören översätter och anpassar 

forskningsresultat efter forskningsmottagarens önskemål. Intermediären skapar också förutsätt-

ningar för möte mellan forskning och praktik (a.a.).  

I början av 2000-talet hade den utbildningspolitiska diskussionen främst fokus på hur lärare får 

tillgång till relevant skolforskning. En ökad tillgång sågs som en garant för skolutveckling. Det 

tillsattes en statlig utredning, som kom fram till betydelsen av mäklande organisationer för att 

sprida forskningsresultat till skolorna. Utredning betonade också behov av andra insatser såsom 

samverkan mellan lärare och forskare. Flera mäklarorganisationer etablerade sig under denna 

period och utredningen förespråkade även ett ökat nordiskt samarbete (Levinsson, 2013). Under 

den här perioden växte många privata utbildningsföretag fram och även lärarnas två fackför-

bund arbetar utifrån en mäklande forskningsbaseringsstrategi i syfte att sammanföra forskare 

och praktiker (Levinsson, 2013; Sundberg & Adolfsson, 2015). Skolverkets uppdrag gällande 

sammanställning och spridande av forskning fick också en utökad roll (Levinsson 2013). 

RFR10:s (2012:13) användning av begreppet aktiv spridning kan ses som ett exempel på den 

här typen av spridning av forskning. De ger som exempel direkt riktade insatser från olika ak-

törer, t ex Skolverket om information gällande ett specifikt ämne eller område.  

Inrättande av regionala utvecklingscentrum (RUC) är ytterligare ett exempel på policyinitiativ 

som syftar till att skapa kontaktytor mellan skolor, forskning och lärarutbildning. Dessa kon-

taktytor ska bidra till ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skola och universitet (Le-

vinsson, 2013; Sundberg & Adolfsson, 2015).  

Skolforskningsinstitutet är även det ett exempel på en mäklarorganisation som har till uppgift 

att bidra till såväl skapande, spridning och konsumtion av forskning (Adolfsson et al. 2018). 
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Utbildningsmodeller 

Att initiera utbildningssatsningar för att genom utbildning stärka den vetenskapliga grunden i 

skolan är ytterligare ett sätt att forskningsbasera skolan (Sundberg & Adolfsson, 2015). Det kan 

ske dels genom att stärka personalens vetenskapliga förhållningssätt i deras pedagogiska arbete, 

dels genom att kompetensutveckla personalen i sina respektive ämnen/områden (a.a.).  Den nya 

lärarutbildningen som infördes 2011 var ett svar på samhälleliga förändringar som globali-

sering, en ökad mångkultur, det ökade informationsutbudet och en tydlig omvandling till kun-

skapssamhälle (Brante, 2011). Utifrån denna snabba samhällsförändring framhölls att lärarna 

skulle ta ett större ansvar både för sin egen och för skolans kunskapsutveckling och att de då 

behövde redskap för att kunna söka och använda sig av relevanta forskningsresultat (Sundberg 

& Adolfsson, 2015). Lösningen på denna fråga var att ett vetenskapligt förhållningssätt skulle 

genomsyra lärarutbildningen och att de nyutbildade lärarna på så sätt skulle få möjlighet att 

utveckla ett sådant förhållningssätt (a.a.). Även utbildningsinsatser för verksamma lärare initi-

erades av Skolverket i syfte att utveckla lärarnas möjlighet att använda relevant forskning i den 

egna praktiken (Levinsson, 2013). 

Ett annat sätt att påverka skolan mot en ökad forskningsbasering var tanken med kommundok-

torander, där idén främst är att disputerande lärare ska skapa en brygga mellan forskning och 

den pedagogiska verksamheten. Forskningen som genomförs ska ha frågeställningar hämtade 

från den lokala praktiken (Carlgren, 2010; Sundberg & Adolfsson, 2015). För att skapa kun-

skapsbryggor mellan universitet och skolor har regeringen avsatt medel för yrkesverksamma 

lärare i syfte att lärarna ska uppnå en licentiatexamen. Utbildningen ska ha ett tydligt ämnes- 

eller ämnesdidaktiskt innehåll för att därigenom öka kvalitén på undervisningen (Carlgren, 

2010; Schüllerqvist, 2011; Sundberg & Adolfsson, 2015). Andra nationella kompetensutveckl-

ingsinsatser är lärarlyftet och olika ämneslyft, såsom matematiklyftet och läslyftet (Skolverket, 

2018a). De här insatserna kan enligt RFR10 (2012:13) kategorisering av forskningsbasering ses 

som en implementering. Implementering av forskning är en kombination av aktiva spridnings-

insatser (se ovan) och specifika aktiviteter som sätts in för att stödja att ny kunskap tillämpas 

och används i den lokala praktiken. 

 

Interaktiva modeller  

Efter den skolpolitiska förändringen på 90-talet, där skolan blev mål- och resultatstyrd, har det 

växt fram ett behov av att utveckla sätt för lärare att i högre grad ta del av och bli involverade i 

aktuell skolforskning (Carlgren, 2006). Olika former av modeller utvecklades för att öka lärares 
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möjlighet att bli deltagare i praktiknära forskning där forskningsfrågorna skulle ha sin grund i 

de vardagliga problem som lärare ställs inför (Carlgren, 2012). En mängd olika benämningar 

växte fram för praktiknära forskning. De olika benämningarna stod också för olika inriktningar 

av praktiknära forskning (a.a.). Begreppet praxisnära forskning lanserades av UVK och an-

vänds nu i hög grad som en benämning på olika modeller av praktiknära forskning. Det är också 

detta begrepp som jag använder mig av i följande text. 

 Den tidigare dominerande tanken att forskningsresultat kan omsättas till lärarnas praktik på ett 

i huvudsak instrumentellt sätt ersattes istället med tanken att den vetenskapliga kunskapen 

skulle öka lärarnas förståelse och utveckling för sin egen praktik (Sundberg & Adolfsson, 

2015). Synen på forskningsbasering försköts från en modell som främst byggde på spridning 

och implementering av forskningsresultat till ett mer dialogiskt synsätt. Ett sätt är att skolor 

deltar i praxisnära forskning där det sker en interaktiv kunskapsproduktion mellan forskare och 

lärare. Forskaren och läraren kan då ses ha olika kunskapskvaliteter. En sådan modell bygger 

på tanken att förändringar i den lokala praktiken sker främst utifrån de lokala och kontextuella 

förhållanden som råder. (a.a.). Forskningskontakter ger deltagande lärare tillfälle att tänka i 

andra banor och en dialog med forskare kan också ge ett stöd för lärarens egen förståelse 

(Hultman, 2001). En sådan forskningskontakt menar Levinsson (2013) är av stor betydelse för 

att kunna koppla ihop lärares individuella behov och förutsättningar med lämplig relevant 

forskning. 

I en skola som vilar på vetenskaplig grund är lärare som forskar i sin egen praktik en förutsätt-

ning menar Kroksmark (2014b). Denna forskning sker i ett samarbete mellan lärare och fors-

kare vid universitetet. Kroksmark framhåller att forskning och vetenskap som är skolnära och 

relevant för den lokala skolans praktik är en viktig grund i skolutveckling.  

Praxisnära forskning ställer stora krav på de inblandade aktörerna. Hultman (2004) beskriver 

ett sådant samarbete ur ett företagsperspektiv. Jag översätter hans resonemang till ett skolper-

spektiv och använder begreppen lärare och skola, istället för person eller företag. Hultman me-

nar att denna typ av interaktiv forskning dels handlar om att både lärare och forskare skall få ut 

något av samspelet, dels att interaktionen är ett sätt att skapa kunskap om förändringsprocesser 

hos såväl lärare, skola som forskaren. Stora möjligheter finns till interaktion och samspel och 

för en förståelseinriktad forskning (a.a.).  Hultman menar dock att det ställer stora krav på fors-

karen och upplägget av forskningen, då forskaren har en dubbel roll. Denna dubbla roll kan 

vara att forskaren ska bygga sitt arbete på en aktuell teori samtidigt som det finns en strävan 
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efter att öka förståelsen och därmed utveckla en ny teori. Biesta (2007) framhåller vikten av att 

forskare och praktiker bidrar med olika kunskaper och har olika ansvar. Han menar att det finns 

en risk att forskaren tappar sitt objektiva och kritiska förhållningssätt om de olika rollerna inte 

håller en viss distans.  

Liberg (2006) beskriver praxisnära forskning som studier av den konkreta verksamheten där 

forskningsfrågorna tar sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten. Att ta ett inifrån-per-

spektiv är ett viktigt komplement till tidigare utifrån-perspektiv som länge dominerat skolforsk-

ning (Carlgren, 2006; Liberg 2006; Orlenius & Strömberg, 2014). Liberg (2006) betonar också 

ett behov av en mång- och tvärvetenskaplig forskning för att kunna studera skolans samman-

satta verksamhet.  Carlgren (2012) poängterar att praxisnära forskning är iterativ, där teori och 

praktik ömsesidigt påverkar varandra i ett cykliskt förlopp. Även Alexandersson (2006) argu-

menterar för en praxisnära skolforskning för att kunna visa på den vetenskapliga basen i lärar-

professionen. Han pekar på att sådan forskning ger lärare makt över den egna kunskapsutveckl-

ingen. För att lärarna ska bli medaktörer när det gäller den svenska skolans utveckling krävs en 

förskjutning av tyngdpunkten från forskning om skolan och läraryrket till forskning i skolan 

(a.a.). Genom att skapa en egen arena för en sådan forskning, såväl intellektuellt som organisa-

toriskt så skapas en tydligare koppling mellan forskning, utbildning och tillämpning av kun-

skaper inom läraryrket (a.a.). 

Det finns dock kritik mot tanken att praxisnära forskning är ett självklart svar på hur lärarpro-

fessionens kunskapsbas ska utvecklas. Dodillet och Lundin (2016) lyfter en sådan kritik och 

resonerar kring att det finns en rådande dikotomi inom området. En inriktning står för att lärarna 

själva ska ha ansvaret för den huvudsakliga kunskapsproduktionen och genom den forskande 

läraren kan undervisning få en betydande vetenskaplig grund. Den andra inriktningen hävdar 

att det inte är självklart att det är lärarna som står för forskningen utan istället är fokus på vilka 

resultat som forskningen kan bidra med (a.a.). Skolforskningsinstitutet (2018) som har till upp-

gift att fördjupa kunskapen om effektiva metoder och arbetssätt för att öka elevers måluppfyl-

lelse, lutar sig mot evidensrörelsens tankar att om att dra bättre nytta av vetenskapliga resultat. 

Ökad måluppfyllelse och förbättrade elevresultatet ses som det viktigaste och det kan nås på 

flera olika sätt (a.a.). 

Hultman (2015) pekar på att praxisnära forskning kan hamna i ett spridningsdilemma, d.v.s. hur 

de praxisnära resultaten kan spridas vidare till andra skolor. Han menar också att det behövs en 

djupare diskussion om den praxisnära forskningens särdrag, så att den inte blir en andra klassens 

forskning. Hultman lyfter att det är viktigt att se skillnad på vad som är utvecklingsarbete och 
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forskning. Learning Study och Lesson Study är exempel på praxisnära forskningsmodeller som 

används runtom i landet. Det är modeller för att systematiskt undersöka och utveckla den pe-

dagogiska praktiken och har som främsta syfte att lyfta fram eleverna förståelse av ett specifikt 

undervisningsinnehåll (Håkansson & Sundberg, 2012). De kan ses som modeller för utveckling 

av lärares gemensamma yrkesprofessionella kunskapsbas (Carlgren, 2010). Detta görs genom 

att lärare tillsammans planerar och genomför lektioner. Lektionerna analyseras och revideras 

för att därefter prövas igen. Modellen gör lärares kunskaper möjliga att dokumentera och där-

med också synliggöras (a.a.).  

 

Evidensinformerad praktik 

Levinsson (2013) tar upp begreppet evidensinformerad praktik, där en praxisnära forskning 

finns med som en del i en mer kontextualiserad och komplex syn på forskningsbasering jämfört 

med den klassiska modellen. Den klassiska modellen menar Levinsson (2013) har en tydlig 

linjär och hierarkisk uppbyggnad, så kallad ”top-down” styrning. Lärare är forskningskonsu-

menter och får ta del av forskningsresultat som tillhandahålls av olika aktörer (jfr spridnings-

modeller Sundberg & Adolfsson, 2015). Forskningsresultaten har då redan valts och tolkats 

innan de når läraren. Denna klassiska modell menar Levinsson (2013) kan ses som förordad i 

utbildningspolitiken där skolan förses med riktlinjer för hur de ska utveckla sin verksamhet.  

I en evidensinformerad praktik har man tagit hänsyn till vad som är speciellt för pedagogisk 

forskning och praktik för att på så sätt bättre anpassa en evidensbaserad praktik till ett skolsam-

manhang (Levinsson, 2013). Denna modell utgår från ett ”bottom-up” synsätt. Den evidensin-

formerade praktiken ser läraren ur ett mer aktivt perspektiv. Läraren antas ta ett ansvar för att 

förhålla sig till vilken forskning som behövs för att utveckla den egna praktiken och hur den 

ska tolkas och användas. Lärarens yrkeskunskaper tas också i högre grad i beaktande än i den 

klassiska modellen. Levinsson (2013) menar vidare att för att forskningsresultat ska få någon 

inverkan på skolutveckling måste de vävas in i lärarens klassrumspraktik utifrån lärarens yr-

keskompetens. Forskningens främsta uppgift är att ge olika perspektiv på lärarens praktik så att 

lärarens sedan utifrån sin profession kan fatta beslut om vad som bör göras (a.a.).   

Håkansson och Sundberg (2016) vidgar perspektivet på forskningsanvändande och menar att 

skolan behöver se bortom ”top-down” och ”bottom-up” modeller för forskningsbasering av 

skolan och istället utgå från Fullans (2009 i Håkansson & Sundberg, 2016) tankar om en reform 

på tre nivåer. I en sådan reform behöver de nationella, regionala och lokala nivåerna samverka 

mot ett gemensamt mål. Man kan då tala om uppbyggnad av system mellan de olika nivåerna 
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där den centrala drivkraften är att skapa förutsättningar för skolutveckling. En sådan gemensam 

samverkan grundar sig från tanke om en delad expertis mellan myndigheter och skolans pro-

fessionella aktörer (a.a.).  

 

Lärares praktik 

En alltmer snabbt föränderlig och global samhällsutveckling ställer krav på att dagens elever 

får kunskaper och färdigheter som svarar upp mot framtidens samhälle. Det förutsätter i sin tur 

att lärare får en vidgad lärarkompetens (Sundberg & Adolfsson, 2015). En del i lärares utveckl-

ing av kunskaper är att lärare får möjlighet att ta till sig och använda sig av relevant forskning 

(a.a.). Lärares kunskapsutveckling sker emellertid på flera sätt och är både personlig och kon-

textuell. 

I följande avsnitt ges en kortare beskrivning av läraryrkets uppdrag. Ambitionen med detta av-

snitt är inte att ge någon heltäckande bild av lärares yrkesuppdrag utan jag har valt att lyfta 

några olika delar av lärarkunskaper för att på så sätt belysa lärarens komplexa uppdrag. Därefter 

tas lärares användning av forskning upp ur ett teoretiskt perspektiv och sedan redogörs för fyra 

tidigare studier om lärares forskningsanvändande. 

 

Läraryrkets komplexitet 

Lärarprofessionen är ett yrke där lärares olika kunskaper, såväl teoretiska som praktiska, vävs 

samman och bildar lärarens kunskapsgrund. Håkansson och Sundberg (2012) menar att lärare 

behöver ha tre olika typer av kunskap: ämneskunskap, pedagogisk kunskap och läroplanskun-

skap. Läraren behöver också ha en praktisk personlig kunskap om den vardagliga praktikens 

rutiner och handlande (a.a.). Holmqvist (2011) menar att lärarens dessutom behöver ha kun-

skaper om social utveckling. Wedin (2007, 2010) ser lärares kunskapsbildning i vardagen och 

pekar på behovet av relationell kunskap, didaktisk kunskap och kunskap om betygssättning. 

Denna beskrivning av forskares olika kategoriseringar av lärarkunskaper visar på den stora va-

riation som finns i yrkesuppdraget. Stor del av lärares yrkeskunskaper är dessutom implicita 

och tysta. De är därför svåra att synliggöra för andra (Holmqvist, 2011). Att vara lärare är också 

att använda sig själv och sina personliga erfarenheter och värderingar som man bär med sig i 

mötet med elever (Håkansson & Sundberg, 2012).  
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Lärares lärande eller kunskapsbildning sker på flera skilda sätt, där ett forskningsanvändande 

endast är en del i ett större sammanhang. Kunskapsbildning i vardagen sker i relation och sam-

spel med omgivningen (Hultman & Wedin, 2008; Wedin, 2007, 2010). Det relationsskapande 

arbetet med eleverna genomsyrar lärarens vardag och kan ses ligga till grund för yrket i stort, 

men även för lärares kunskapsbildning (a.a.). Kunskapen är många gånger intuitiv och skapas 

via intelligenta improvisationer. Denna kunskap är kontextuell och överförs på ett icke linjärt 

sätt bl.a. mellan kollegor (Hultman 2001, 2018). Även Timperley (2013) visar på att lärares 

kunskaper förhåller sig till och samverkar med kontexten. 

Lärarens yrkesskicklighet är den mest avgörande faktorn för elevernas kunskapsresultat (Hattie, 

2014). En skicklig lärare lägger stor vikt vid kunskapsmål och tydliggör dem för eleverna. Lä-

raren har dessutom höga förväntningar på vad eleverna ska uppnå. För att bli en skicklig lärare 

krävs djupa kunskaper och en bredd av olika strategier och verktyg för att möta den mångsidiga 

lärarvardagen (Robertson, 2012). Forskningsverktyg kan öka lärare förståelse för lärandets pro-

cesser (a.a.).  

 

Lärares användning av forskning 

En vanlig rådande uppfattning om lärares användning av forskning är en linjär hierarkisk mo-

dell där utgångspunkten är att bara det finns kanaler för forskningsspridning så sker ett forsk-

ningsutnyttjande i lärarnas praktik. Den synen har börjat förändras och en ökad förståelse för 

att lärares forskningsutnyttjande påverkas av flera faktorer finns nu (Levinsson, 2013; Sundberg 

& Adolfsson, 2015). 

Weiss (1995) beskriver fem dimensioner som utmärker forskning som utnyttjas av olika skol-

aktörer: 

• Forskningsstudien relevans till aktörens arbete. 

• Överensstämmelse med aktörens tidigare kunskap, erfarenheter och uppfattningar. En 

studie som överensstämmer med det som man redan vet upplevs som mer användbar. 

• Forskningens kvalité. Studier med hög teknisk skicklighet uppfattas som mer använd-

bar. 

• Forskningens eventuella vägledning för hur man ska handla. Studier som ger anvis-

ningar för konkreta handlingar föredras ofta av beslutsfattare. 
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• På vilket sätt forskningen utmanar befintliga verksamhetsplaner. Forskning som utma-

nar aktuella verksamhetsplaner kan uppfattas som positivt och ses som en möjlighet att 

implementera nya idéer i verksamheten. 

Forskningsbaserad kunskap kan ses initiera flera skiftande tankemönster hos läraren. Den kan 

bekräfta att det man gör är bra. Den kan sätta ord på ett fenomen som lärare har känt på sig, 

men som varit svårt att sätta ord på. Det kan i sin tur leda till en förändring i synen på praktiken. 

Slutligen kan den också väcka nya tankar och skapa ny kunskap (Hultman, 2015, 2018; Robert-

son Hörberg, 1997). Kunskap från forskning har inte bara en instrumentell funktion utan den 

har också en viktig demokratisk och analytisk funktion (Hultman, 2018). Alexandersson (2011) 

påtalar att forskning inte ska tillhandahålla regler och instruktioner för handlande utan istället 

hjälpa till att ställa hypoteser om skolproblem i den vardagliga skolpraktiken och på så sätt leda 

lärarnas utveckling. 

Ytterligare en dimension när det gäller lärares forskningsanvändande är att forskningsanvänd-

ning kan ses som ett komplext samspel mellan vardagskunskap, kontextuella faktorer och forsk-

ning (Hultman, 2015, 2018; Robertson Hörberg 1997). Forskningen transformeras dessutom 

inte bara till lärare utan till ett system, där forskningsutnyttjandet påverkas av rådande skolkul-

tur och olika nätverk, både informella och formella (a.a.). Det här tankesättet kan kopplas till 

den nyinstitutionella teorin om hur idéer sprids och tolkas såväl mellan som inom organisat-

ioner.   

Hultman (2015) använder begreppen lost-in-transformation och lost-in-translation för att 

beskriva hur det ursprungliga forskningsresultatet får en ny innebörd. Han ger som exempel 

Hatties evidensanalys, som sprids till många skolor runtom i landet. Hultman pekar utifrån sina 

erfarenheter på att det ofta sker en förändring av det ursprungliga innehållet. Forskarnas 

ursprungliga reflektioner och problematiseringar har en tendens att komma bort i den 

populärvetenskapliga versionen av deras forskning. Forskningen blir mer tillrättalagd och 

normerande (a.a.). Det sker även en skiktning där didaktiska tips som endast har en lös koppling 

till den ursprungliga forskningen får en framträdande roll och det blir ett fokus på metoder som 

kan kopplas till forskningen (Hultman, 2015, 2018). Ett sätt för organisationer att visa att den 

är modern och följer med i ny forskning är att referera till gällande teorier och arbetssätt. Det 

blir då ett sätt att legitimera vissa strukturer och arbetssätt i den lokala praktiken (Hultman 

2018).  
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Lärare kan också ha svårt att utnyttja forskningsresultat i klassrumspraktiken då det relationella 

samspelet mellan lärare och elev påverkar vilken kunskap som lärare ser som användbar i den 

kontextuella situationen (Robertson Hörberg, 1997). Ytterligare ett hinder för forskningsanvän-

dande är enligt Timperley (2013) om lärares tidigare kunskaper inte blir centrala i kunskaps-

bildningen, så tar lärarna ofta bara till sig de nya idéerna på ytan. Lärarna tolkar då idéerna 

utifrån sina befintliga uppfattningar och tror att de nya idéerna är mer lika de nuvarande metoder 

som används, än vad som är fallet. Utifrån den uppfattningen gör sedan läraren bara små juste-

ringar av sin verksamhet istället för en mer djupgående förändring (a.a.).  

En förklaring till varför inte kunskap används är att den inte finns tillgänglig när läraren behöver 

den. Det är ett mångsidigt samband mellan ny kunskap och dess användare, där organisatoriska 

förutsättningar kan vara ett hinder (Hultman & Robertson Hörberg, 1999).   

Biesta (2007) lyfter att den vanligaste synen på forskning är instrumentell där forskningen ska 

visa vad man kan göra för att nå ett tänkt resultat. Han menar dock att en mer nyanserad bild av 

forskningsutnyttjande kan ses om forskningen får en ekologisk roll. Ett sådant synsätt kan bidra 

till att lärare får ett annat perspektiv på saker och därmed också på möjligheter till utveckling 

av verksamheten (a.a.). Han poängterar också risken med en tro på att forskning är den 

viktigaste utgångspunkten i lärares kunskapsbildning. Ett okritiskt användande av 

forskningsresultat kan inte ersätta lärarens samlade professionella omdöme (a.a.).  

 

Studier om lärares forskningsanvändande 

I följande avsnitt redovisas fyra olika studier om lärares forskningsanvändande. Studierna har 

hittats genom sökning på internet och genom läsning av litteratur inom området där flera fors-

kare refererar till dessa studier. Tre av studierna genomfördes efter den nya skollagen trädde i 

kraft, medan en studie är något äldre och genomfördes innan skollagens införande (SFS 

2010:800). Jag har valt att ta med denna studie för att kunna jämföra om det finns några indi-

kationer på att lärarnas uppfattning om skolforskning har tagit sig andra uttryck efter kravet på 

en vetenskaplig grund i skolan infördes. 

I utbildningsutskottets rapport, Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan? 

(RFR10, 2012:13) belyses hur lärare och skolledare använder sig av kunskap från ny forskning 

utifrån en större enkätstudie. Enkäten skickades till 3 000 lärare och skolledare, varav 1 852 

besvarade den. De flesta lärare och skolledare som besvarade enkäten uppgav att de hade behov 
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av ny kunskap från forskning för att utveckla sin verksamhet. En majoritet svarar att de regel-

bundet tar del av och använder sig av ny forskning. Den forskning som de ansåg sig ha störst 

behov av var ämneskunskaper och kunskaper om den psykosociala miljön. Anmärkningsvärt är 

att bara hälften av lärarna ser det som sin uppgift att söka och ta del av forskning (jfr skollagens 

tydliga skrivning om utbildning på vetenskaplig grund). Det är endast ett fåtal skolor som har 

en tydlig plan för hur ny forskning ska implementeras i verksamheten. Lärarna svarar att de 

främst tar del av ny forskning från Skolverket, kollegor och skolledningen. Knappt hälften av 

lärarna uppger dock att det inte får stöd från skolledningen eller kollegor. När det gäller lärarnas 

uppfattning om kompetensutveckling som de har deltagit i så är det bara tre av tio som tycker 

att det har varit värdefull. Hälften av lärarna uppger att de inte har deltagit i kompetensutveckl-

ing. Nio av tio lärare ser tiden som en bristfaktor för att kunna ta till sig och använda sig av ny 

forskning i sin praktik. Fyra av tio ser också att dåligt stöd från ledningen är en hindrande faktor. 

VA:s rapport, Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning (2013:3) visar på liknande 

resultat som RFR10. I VA:s studie skickades enkäter till 2 000 lärare och skolledare. Enkätens 

svarsfrekvens var strax under 50 %. En majoritet av de svarande hade stort förtroende för fors-

kare och forskning. De flesta lärare ansåg att en förutsättning för en skola på vetenskaplig grund 

är att lärare har lärarbehörighet. Ungefär tre av fem lärare tyckte att det är viktigt att lärarna får 

möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Däremot såg man inte att det var av 

någon större vikt att lärarna forskar själva. Undersökningen visar att lärares deltagande i vida-

reutbildning är viktigt för att komma i kontakt med forskare. Liksom i RFR10 så ser lärarna att 

brist på tid är den största hindrande faktorn för att komma i kontakt med forskning, även brist 

på stöd från ledningen uppges som ett tydligt hinder. Även lärares brist på kunskap om nya 

forskningsresultat utgör ett visst hinder. Lärares brist på vana att använda sig av ny forskning 

är också det till viss del ett hinder. En majoritet av lärarna uppger att de har använt ny forskning 

i sin verksamhet. Traditionella medier och samtal med kolleger uppges som de viktigaste in-

formationskanalerna när det gäller ny forskning. 

2014 genomförde Hultman ett antal intervjuer med verksamma lärare som en del i Vetenskaps-

rådets SKOLFORSK-projekt. I intervjustudien ingick lärare från sju olika skolor. Det var främst 

lärare som sågs kunna ha erfarenhet av kontakt med forskning, t ex förstelärare som deltog i 

studien. De fanns en stor entusiasm bland lärarna menar Hultman (2015). Flera av skolorna 

uppger att de deltar i kommunernas olika satsningar, t ex kollegialt lärande, mattelyftet och 

forskning om synligt lärande. De här centrala satsningarna kan ses ha en väsentlig roll. Hultman 

lyfter emellertid att det verkar finnas stora skillnader både mellan skolorna och mellan lärarna 
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på de olika skolorna när det gäller möjligheter att delta i de olika satsningarna. Det är inte alltid 

som lärarna refererar till utvecklingsinsatser som tillämpning av ny forskning. De ser forskning 

som tar upp områden, som de ser har en betydelse för elevernas utveckling som användbar. 

Lärarna upplever att det underlättar att det finns tydliga strukturer i kommunen och på skolan 

för forskningsanvändande. Även lärarna i den här studien uppger brist på tid som ett hinder. 

Hultman visar på att lärarna uttrycker att den kunskap i form av ny forskning som kommer till 

användning måste ha relevans för deras arbete och gärna ge konkreta tips för undervisningssi-

tuationen. Hultman pekar även på att lärarnas svar indikerar att forskning omvandlas på vägen 

och används på skolorna i en till viss del annan form än ursprungsforskningen. 

Robertson Hörberg (1997) genomförde i sin avhandling, 33 intervjuer med elva lärare och även 

en enkätundersökning med 127 lärare i kommunala grundskolor. Lärarna uppger att de oftast 

tar del av forskning genom att läsa pedagogiska tidningar och populärvetenskapliga böcker. Det 

var mer sällan som lärarna läste avhandlingar. De tog också del av forskning i form av olika 

fortbildningsinsatser som t.ex. studiedagar, kurser och konferenser. Robertson Hörberg pekar 

på att lärarna i studien visar på ett visst motstånd till forskning, forskning är inget lärarna direkt 

tänker på. Ungefär hälften av lärarna anger att de tagit del av forskning det senaste halvåret och 

ytterligare en femtedel menar att de tagit del av forskning för mer än ett halvår sen. Knappt en 

tredjedel av lärarna uppger att de tar del av forskning av eget intresse, medan det var några fler 

som ansåg att de tar del av forskning på grund av olika satsningar på skolan. Flera av lärarna i 

undersökningen menar att de använder forskning utifrån ett elevcentrerat behov att utveckla sin 

undervisning. Forskningen ska vara till hjälp att lösa ett upplevt problem och kunna vara till 

nytta för lärarens praktik. Även lärarna i denna undersökning tycker att brist på tid är en hind-

rande faktor i forskningsanvändandet. De menar också att det behövs fler mötesplatser för lärare 

och forskare. De ger som förslag att någon på skolan bör ha ett övergripande ansvar för att ta 

del av och kommunicera relevant forskning. 
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Metod  
I metodkapitlet beskriver jag först val av metodansats och vad det innebär för studien. Därefter 

behandlar jag datainsamlingsmetoden för att sedan redogöra för urval av informanter, studiens 

genomförande och hur bearbetning och analys av datamaterial har skett. Jag lyfter även de 

forskningsetiska aspekterna och vilka övervägande som jag har gjort utifrån dem. Kapitlet av-

slutas med en metoddiskussion. 

 

Metodansats  

Val av metodansats ligger till grund för vilket perspektiv som läggs på fenomen, hur frågeställ-

ningarna utformas, hur datainsamlingen och analys sker. Det är därför viktigt att noga fundera 

över vilken metodansats som är bäst lämpad i den tänkta studien (Fejes & Thornberg, 2015). 

Det teoretiska ramverket och metoderna måste stämma överens med de forskningsfrågor som 

ställs så att forskaren genom sin studie får svar på sina frågeställningar (Braun & Clarke, 2006). 

I min studie har jag utgått från en kvalitativ metodansats, då syftet med studien är att få ökad 

kunskap om lärares olika uppfattningar om sin relation till forskning. Bryman (2011) beskriver 

den kvalitativa forskning som ett sätt att förstå en situation eller miljö genom deltagarnas syn-

vinkel. En kvalitativ ansats kan ses som en strävan att beskriva, förstå, förklara och tolka ur ett 

förutsättningslöst förhållningssätt (Erikson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Forskaren 

ska sträva efter att få en förståelse av situationen genom att möta varje situation som om den 

alltid är ny.  

Fenomenografi är en kvalitativ analysmetod, som till viss del har inspirerat min studie. Feno-

menografi riktar sig mot att beskriva människors sätt att förstå fenomen och då främst variat-

ionerna i deras uppfattningar om omvärlden. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är utgångs-

punkten för fenomenografin att människor uppfattar företeelser på olika sätt och att det finns 

ett begränsat antal sätt på hur de företeelserna kan uppfattas. Människor som får frågan om hur 

de uppfattar något uppger med stor sannolikhet olika sätt att förstå företeelsen, det så kallade 

utfallsrummet (a.a.). Det här stämmer bra överens med syftet med min studie, då jag efterfrågar 

lärares olika uppfattningar om forskning och dess användning. Begreppet uppfattning kan dock 

i min studie ses ha en vidare betydelse jämfört den fenomenografiska definitionen av ordet. 
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Förförståelse 

Att jag själv är lärare och i vissa fall kollega med informanterna är en aspekt att ta i beaktande. 

Med 25 år i yrket, främst som mellanstadielärare, är min uppfattning är att jag innehar en bety-

dande förförståelse för informanternas kontext. I de fall jag även är kollega med informanterna 

har jag ytterligare förförståelse för de skolspecifika uppgifterna de samtalar om i intervjuerna. 

Jag har även en förförståelse utifrån min egen skolgång och som förälder till barn som gått i 

skolan. Wedin (2007) lyfter problematiken och menar att förförståelse, eller kulturförtrogenhet, 

båda kan vara till fördel och nackdel. Hon menar att det är viktigt att som forskare ha en med-

vetenhet om vilka svårigheter som kan finnas när man studerar en välkänd miljö. Det är viktigt 

att inte ta saker för givna utan försöka se nya aspekter i det välkända (a.a.). Enligt Wedin (2007) 

finns det fyra olika typer av förförståelse; praktisk, empirisk, teoretisk och akademisk. I en 

kvalitativ studie är det viktigt att forskaren intar en medveten nyfikenhet inför de utsagor som 

framkommer (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren bör inta en förutsättningslöshet som in-

nebär en kritisk medvetenhet om den egna förståelsen och förutsättningar. Kvale och Brink-

mann (2014) tar upp begreppet reflexiv objektivitet där forskaren reflekterar över sin egen med-

verkan i den kunskap som produceras. Författarna menar vidare att forskaren behöver vara 

medveten om sin egen subjektivitet och synliggöra den. Genom att tydliggöra förförståelsen 

undanhåller inte forskaren läsaren sitt perspektiv (Larsson, 1994). Redovisningen av förförstå-

elsen är på så vis ett kvalitetskrav menar Larsson. Forskaren kan inte redovisa all sin förförstå-

else, utan det handlar om en avgränsning av det som är relevant. Det kan vara att redovisa 

aktuellt forskningsläge, val av tolkningsteori eller att forskaren deklarerar sina personliga erfa-

renheter (a.a.). Att jag är medveten om att min förförståelse har betydelse för hur jag tar emot 

och bearbetar empirin i min studie, bidrar förhoppningsvis till att min förförståelse är mer till 

fördel än nackdel. Jag har dock märkt att jag behöver påminna mig själv om att inte ta ett ini-

frånperspektiv utifrån min lärarroll, utan istället inta ett utifrånperspektiv. Jag har hela tiden fått 

tänka på att vara icke-normativ och ha en öppenhet inför forskningsfrågorna och de framkomna 

resultaten. En kvalitativ intervju är en social interaktion (Starrin & Renck, 1996). Min bakgrund 

som lärare och kollega innebär att jag och de intervjuade lärarna delar en gemensam förståelse 

för läraryrket och skolan, vilket kan medföra att det under intervjuerna finns outtalade anta-

gande som kan bidra till en begräsning i svaren på frågeställningarna.  
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Datainsamlingsmetod 

I den här studien har jag använt mig av intervju som metod då jag ville få en djupare kunskap 

om informanternas uppfattning om forskning. Innan intervjuerna formulerade jag en intervju-

guide med temaområden utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden innehåller 

tre olika områden (se, bilaga 2); kontakt med forskning, forskningens påverkansfaktor och forsk-

ningens användbarhet.  

Kvalitativa intervjuer tillåter informanterna att berätta om sina tankar och uppfattningar för att 

få en djupare förståelse för den studerade forskningsfrågan (Eriksson Barajas, et.al, 2013). 

Vid planeringen av en kvalitativ intervju är det viktigt att forskaren har en klar uppfattning om 

sitt syfte och problemområde för att resultatet av intervjun ska bli så bra som möjligt (a.a.).  

En intervjuguide kan beskrivas som ett manus som används under intervjun. Intervjuguiden kan 

användas för att olika strängt strukturera intervjun. För semistrukturerade intervjuer innehåller 

guiden oftast en översikt av de teman som ska tas upp och med förslag på följdfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

En semistrukturerad intervju har i regel en uppsättning frågor som kan betecknas som ett frå-

geschema, men ordningen på frågorna kan variera. Frågorna är även relativt generellt ställda 

(Bryman, 2011). Mina intervjuer kan beskrivas som semistrukturerade då jag har ett antal frå-

geområden, teman, som jag utgick från. Dessa teman följs sedan upp med följdfrågor. Jag följde 

.inte strikt ordningen i intervjuguiden utan försökte vara följsam utifrån informantens svar. 

 

Urval 

Då jag själv är verksam lärare var det naturligt att fråga kollegor på min skola om de ville ställa 

upp på att medverka i min studie. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

Genom mina kollegor fick jag sedan kontakt med lärare på andra skolor i kommunen. Det här 

är en urvalsmetod som brukar kallas snöbolls – eller kedjeurval. Denna metod innebär att fors-

karen först får kontakt med några informanter, som sedan kan förmedla kontakt med ytterligare 

informanter (a.a.). Det är en form av bekvämlighetsurval som används inom kvalitativa studier. 

Snöbollsurval kallas även för nominerat urval och kedjan av informanter fortsätter tills forska-

ren ser att han eller hon har uppnått ett tillräckligt rikligt material (Erikson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013).  Bryman (2011) pekar på att problematiken med snöbollsurval är att urvalet 

med stor sannolikhet inte är representativt för undersöknings målgrupp och därigenom blir möj-

ligheten att generalisera begränsad.  
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Vid kvalitativa intervjuer är valet av informanter av stor betydelse. En avvägning behöver göras 

av vilka som är lämpliga att intervjua och hur många. Även antalet informanter behöver tas i 

beaktande då genomförande och efterföljande bearbetning av intervjuerna är tidskrävande. Ett 

systematiskt och genomtänkt urval av informanter är av stor vikt i kvalitativa intervjustudier 

(Dalen, 2015). Då lärares forskningsanvändande kan ses påverkas av kontexten de verkar i så 

har jag valt att här ge en beskrivning av de deltagande lärarna och de skolor de arbetar på. Jag 

har intervjuat sju lärare med olika lärarbakgrund, både när det gäller erfarenhet och typ av lä-

rare. En lärare arbetar som idrottslärare, fyra arbetar som klasslärare och två arbetar som speci-

allärare. Två av klasslärarna har även uppdrag som förstelärare. Alla lärarna arbetar främst på 

mellanstadiet, med undantag för idrottsläraren som arbetar med elever från år 1 – 5. Sex av 

lärarna är kvinnor och en är man. Antal yrkesverksamma år varierar från tre till 40 år. Lärarna 

arbetar på fyra olika skolor. Skolorna ligger i en kommun i södra delen av landet. En av skolorna 

har elever från förskoleklass till år fem. Den är centralt belägen och har ett blandat upptagnings-

område, där cirka hälften av eleverna har annat modersmål än svenska. I föreliggande text kallar 

jag den här skolan för Skogsängskolan. Ytterligare en skola är centralt belägen. Det är en F-6 

skola, med ett socioekonomiskt utsatt upptagningsområde. Flertalet av eleverna i denna skola 

har ett annat modersmål än svenska. Denna skola har jag gett det fiktiva namnet Sjövikskolan. 

Det två andra skolorna är också F-6 skolor. De är inte lika centralt belägna och har mer socio-

ekonomiskt priviligierade bakgrunder och andel elever med annat modersmål än svenska är låg.  

I studien kallar jag de här skolorna för Hagalundskolan, respektive Åkerbackskolan. 

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i december 2017 och januari 2018. Innan den första intervjun, gjorde 

jag en pilotintervju för att se hur min intervjuguide fungerade. I en kvalitativ intervjustudie är 

det viktigt att göra en eller flera pilotintervjuer för att testa intervjuguiden och sin egen roll som 

intervjuare (Dalen, 2015). Pilotintervjun gick i det stora hela bra, men utifrån resultatet av den 

gjorde jag några justeringar av intervjuguiden och minskade antalet frågor. Jag omstrukturerade 

även frågorna så att de bättre skulle överensstämma med de övergripande temaområdena. Dessa 

temaområden utgår från de preciserade frågeställningarna i syftestexten.  

Innan intervjuerna genomfördes mejlade jag ett missivbrev (se bilaga 1) med information om 

syftet med intervjun. Några dagar innan intervjun mejlade jag även intervjuguiden till infor-

manterna. De fick på så vis möjlighet att förbereda sig innan intervjun, om de så ville. Det var 

inget som jag krävde, men flera informanter uppgav att de gärna ville se intervjufrågorna innan 
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intervjutillfället. Att informanterna läste igenom frågorna innan intervjun kan innebära att de 

hade tänkt igenom sina svar, vilket kan bidra till fylligare och ett ökat djup i svaren. Men det 

kan också få till följd att informanterna tänker igenom sina svar ”för mycket” d.v.s. de försöker 

svara som de tror är ”rätt”. 

Alla intervjuerna genomfördes på respektive informants skola. Tre av informanter arbetar på 

samma skola som jag gör och med dem avtalade jag muntligt om tid och plats för intervjun. 

Med övriga informanter skedde överenskommelse om tid och plats via mejl. För att slippa bli 

avbrutna eller störda under intervjuerna satt vi avskilt i grupp- eller arbetsrum. Intervjuerna 

varade mellan 30 – 40 minuter. En informant ville inte bli inspelad utan istället fördes anteck-

ningar. Övriga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefonens inspelningsfunktion. Inspel-

ning av intervjuer är ett viktigt tillvägagångssätt vid kvalitativa undersökningar för att kunna 

göra en detaljerad analys av informanternas svar. Om bara anteckningar förs är det lätt att missa 

viktig information som speciella fraser och uttryck (Bryman, 2011). Informanterna verkade av-

slappnade och bekväma i intervjusituationen. De gav långa och utförliga svar på de flesta frågor 

som jag ställde. Jag använde mig av probing, d.v.s. att intervjuaren ställer uppföljande frågor 

som leder till uttömmande svar. Intervjuaren kan även använda sig av icke-verbal probing ge-

nom nickningar och hummande (Dahlgren & Johansson, 2015).  

Under och i nära anslutning till intervjuerna förde jag också anteckningar med hjälp av penna 

och anteckningsblock om mina egna iakttagelser av icke-verbala beteende. De här anteckning-

arna är ett komplement till informanternas verbala information. Dalen (2015) betonar att det är 

värdefullt att anteckna så mycket som möjligt av de händelser som registreras.  

 

Bearbetning och analys 

I analysen av kvalitativ data är ett förhållningssätt att forskaren sätter parentes runt sin förför-

ståelse och försöker öppet analysera framkommen data (Fejes & Thornberg, 2015). Det handlar 

om att lyfta data från en beskrivande nivå till en mer tolkande. Denna analysprocess syftar till 

att ge informanternas konkreta yttrande en teorianknytning (a.a.). Analysprocessen ger också 

forskaren möjlighet till nya perspektiv på undersökta fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

I analysprocessen organiseras data som sedan bryts ner till hanterbara enheter och kodas. Fors-

karen gör därefter synteser och söker efter mönster (Fejes & Thornberg, 2015). Ett vanligt an-

greppssätt när det gäller analys av kvalitativ data är tematisk analys (Bryman, 2011). En sådan 

analys menar författaren går ut på att identifiera centrala teman och subteman. De här temana 
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framkommer efter noggrann läsning av transkriberingen av genomförda intervjuer. Braun och 

Clarke (2006) menar att tematisk analys möjliggör en flexibilitet i arbetet med insamlad data. 

De pekar dock på att det inte är en specifik metod utan mer ett analytiskt verktyg som kan bidra 

till en detaljerad, men komplex data. Sex olika steg kan ses som centrala i en tematisk analys 

enligt Braun och Clarke (2006). De olika stegen är: 

1. Göra sig bekant med datan – transkribera och läsa igenom data flera gånger. 

2. Skapa koder – leta efter intressanta utsagor och systematiskt koda dem. 

3. Söka efter teman – sortera koderna i möjliga teman och samla relevant data till de olika 

temana. 

4. Granska de funna temana – kontrollera så att tema och dataexcerpten har ett tydligt  

samband. 

5. Förfina och namnge – fortsatt analys av teman och en tydlig definition av varje tema, 

som nu även namnges. 

6. Skriva rapporten – analys av teman fortsätter under skrivandet av rapporten. Här behö-

ver även forskaren visa på en tydlig koppling till syfte, frågeställningar och relevant 

litteratur.  

Under analysarbetet följde jag i stora drag Braun och Clarkes (2006) steg för hur kvalitativt 

analysarbete kan gå till. Jag hade hela tiden studiens syfte och frågeställningar centrala i detta 

arbete. För att bekanta mig med och få en god kunskap om vilken data som framkommit under 

intervjuerna, började jag med att lyssna igenom dem. Därefter transkriberade jag alla intervjuer, 

vilket var en tidsödande, men givande process. Transkriberingsprocessen är en viktig del där 

forskaren lär känna sin data (Dalen, 2015; Braun & Clarke, 2006). Efter transkriberingen av 

intervjuerna skrev jag ut dem i pappersformat. Jag läste igenom utskrifterna flera gånger för att 

få ytterligare insikt i informanternas utsagor.  För varje genomläsning ökade mitt helhetsintryck 

av intervjuerna och jag fick en djupare förståelse för min data. Under läsningen av transkript-

ionerna letade jag efter mönster och betydelser, som utifrån studiens syfte visade på lärares 

olika uppfattningar om sin relation till forskning. I detta arbete försökte jag dock ha en förut-

sättningslös inställning för att fånga upp både var tyngdpunkten låg i undersökningen, men 

också uppfattningar som visade på variationer i lärarnas svar.  Jag letade även efter likheter och 

skillnader i utsagorna. Jag gjorde under alla genomläsningar kontinuerliga anteckningar i mar-

ginalen om tankar som jag sedan analyserade vidare.  

När jag kände att jag hade tillräckligt med kunskap om innehållet i intervjuerna färgkodade jag 

materialet för att få en tydligare överblick över olika mönster som framkommit. Jag använde 
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pennor i olika färger för att markera de olika passagerna. Jag började även med att organisera 

de olika passagerna i ett Word-dokument på datorn, men upplevde att det var svårt att få en 

helhetsbild av utsagorna och valde därför att fortsätta arbetet med utskrifterna i pappersformat. 

I den här fasen är det viktigt att koda utifrån många olika teman och vara medveten om att 

utdrag av kodad data kan passa in i flera olika teman (Braun & Clarke, 2006).  

Nästa steg i analysprocessen är enligt Clarke och Braun (2006) att sortera koderna i olika teman 

och underteman. Jag kopierade mina utskrifter med hjälp av en färgkopiator och kunde på så 

sätt klippa ut och lägga de olika koderna under respektive tema och undertema. Jag hade flera 

kopior och kunde därmed lägga samma kod under flera olika teman (a.a.). I nästa steg pekar 

Braun och Clarke (2006) på att det är viktigt att data inom samma tema har ett tydligt samband, 

men att det samtidigt ska vara en klar skillnad mellan de olika temana. Jag granskade mitt 

material som nu var indelat i olika teman och gjorde en del justeringar. Något tema tog jag bort 

och några slog jag ihop till ett gemensamt tema. För att få en överblick över mina teman och 

underteman gjorde jag en enkel temaskiss (a.a.). Innan nästa fas som innebär en tydlig definition 

av varje tema och namngivning av de olika temana (a.a.) så läste jag igenom transkriptionerna 

igen. Jag återvände även till mitt syfte och mina frågeställningar för att kontrollera att alla tema 

hade relevans för mitt arbete. Varje tema namngavs utifrån innehåll enligt följande; Kanaler 

för möte med forskning; Motiv för forskningsanvändande; Resultat av forskningsanvändande 

och Hinder och stöd. 

Jag skrev sedan ner studiens resultat utifrån ovan nämnda teman. Varje tema tydliggjordes med 

citat som exemplifierade framkomna resultat. Sista fasen i analysarbetet innebär författande av 

rapporten där den analytiska processen är en fortsatt viktig del (Braun & Clarke, 2006). Förfat-

tarna menar vidare att skrivandet är en integrerad del av analysen där forskaren ständigt behöver 

gå tillbaka till rådata, den kodade datan, citaten och den analys av datan som gjorts. I resultat-

diskussionen speglar jag resultaten mot teori och litteratur. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt god forskningssed är det viktigt att intervjuaren är medveten om den etiska aspekten och 

följer de grundläggande etiska frågor som rör frivillighet integritet, konfidentialitet och anony-

mitet för de medverkande personerna (Bryman, 2011). Vetenskapsrådet (2002) tar i Forsk-

ningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning upp fyra allmänna 

krav på god forskning: 
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• Informationskravet, som innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med 

studien. Deltagarna ska även informeras om att medverkan är frivillig och att de kan, 

när de så önskar avbryta sitt deltagande i studien. 

• Samtyckeskravet, som innebär att den som deltar i en studie har rätt att bestämma om 

han/hon vill medverka. 

• Konfidentialitetskravet, som innebär att personuppgifter och övriga uppgifter om delta-

garna i en studie ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet, som innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskning. 

I min studie har jag informerat deltagarna, dels muntligt, dels i missivbrevet (se, bilaga 1) om 

att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta sin medverkan, när och om de 

så önskar. Alla svar är anonymiserade och varken namn på personer eller skolor nämns i stu-

dien. Insamlad data förvaras så att det bara är jag som har tillgång till den. De insamlade upp-

gifterna kommer endast att användas i den här studien och inte i något annat syfte. 

 

Metoddiskussion 

Trost och Hultåker (2016) menar att syftet med studien är avgörande för vilken slags metod 

man väljer. Hade jag varit intresserad av att få ett resultat där syftet hade varit att få fram siffror 

som data hade kvantitativ metod varit ett lämpligt val. I kvantitativ forskning syftar studien till 

att få fram frekvenser och ett visst antal procent av undersökningsgruppen. Trost och Hultåker 

(2016) pekar på att om man har frågeställningar som t.ex. hur ofta, eller hur många passar en 

kvantitativ studie. Ska frågeställningarna istället gälla att förstå något eller hitta mönster är en 

kvalitativ studie att föredra. I kvantitativa studier krävs en väl strukturerad metod för att maxi-

mera reliabilitet och validitet när det gäller mätning av relevanta begrepp (Bryman, 2011).  

Då min studie är inriktad på att få fram lärares relation till forskning och deras uppfattningar 

om forskningens användbarhet är en kvalitativ undersökning mest lämplig. Den kvalitativa 

forskningen betonar intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Forskaren vill ha fyl-

liga och detaljerade svar och har därför mer öppna frågeställningar och flexibel struktur på 

intervjun (Bryman, 2011).  

Alla intervjuerna flöt på bra. Informanterna gav uttryck för en positiv inställning till att bli 

intervjuade och svarade utförligt på de flesta frågorna. Jag försökte att ge informanterna god tid 

att fundera och berätta. Jag ställde också följdfrågor för att få ytterligare djup i frågorna. Att 
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kunna lyssna och visa ett genuint intresse för det som informanterna berättar, menar Dalen 

(2015) är helt nödvändigt för att få ett rättvisande resultat av intervjun. Innan intervjun hade 

informanterna fått information om att jag gärna spelade in intervjuerna för att lättare kunna 

bearbeta och analysera data. Att spela in intervjun är till stor hjälp för att komma ihåg vad som 

har sagts. Det underlättar även analysen av informanternas utsagor. En nackdel är dock påpekar 

Bryman (2011) att informanterna kan hämmas i sina svar när de blir inspelade. Alla utom en 

informant, samtyckte till att bli inspelade. Jag använde mig av inspelningsfunktionen på min 

mobiltelefon. Innan första intervjun gjorde jag en provinspelning för att känna mig säker på 

funktionerna. Det bidrog till att inspelningarna i det stora hela fungerade bra. En intervju av-

bröts dock av inkommande samtal, vilket medförde ett kortare avbrott. Under de följande inter-

vjuerna var jag mer uppmärksam på att sätta mobilen i sådant läge att inga samtal kan komma 

fram. Jag upplevde inte att informanterna lade någon nämnvärd vikt vid att deras samtal spela-

des in utan verkade oberörda av detta faktum. 

Kritik som kan riktas mot den här studien är att min förförståelse utifrån min bakgrund som 

verksam lärare kan ha haft betydelse. Vid transkriberingen av intervjuerna märkte jag att jag 

under intervjuerna vid några tillfällen lät mina egna uppfattningar komma fram, vilket de inte 

bör göra. I en forskningsintervju bör forskarens egna uppfattningar och tankar inte framkomma 

(Dalen, 2015). Intervjun ska inte vara en dialog mellan två parter utan det är istället i första 

hand informantens uppfattningar som är av intresse (a.a.). Min upplevelse är dock att mina 

uttryck av egna tankar inte påverkade resultaten av intervjuerna i någon betydande utsträckning. 

Vid analysen av lärarnas svar kan mina tidigare kunskaper och förförståelse ha bidragit till en 

vidare förståelse för ämnet, men de kan också ha färgat mina tolkningar av svaren. Min lärar-

bakgrund innebär också att jag och informanterna delar en gemensam ”verklighet” om ämnet. 

Det kan då få till följd att jag ser det jag förväntar mig att se och inte ställer frågor utifrån ett 

förutsättningslöst perspektiv och riskerar därmed att missa teman. Jag har därför försökt inta ett 

kritiskt förhållningssätt till min flerdubbla roll som lärare, kollega och undersökare. Jag har 

försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt där jag är medveten om hur min förförståelse och egna 

föreställningar kan påverka de intervjuade lärarna och tolkningen av resultatet. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver detta som att forskaren intar en reflexiv objektiv roll.  

Kritik kan också riktas mot intervjuguiden, som jag ser borde ha haft fler följdfrågor för att på 

så vis få en breddning och ett ökat djup i lärarnas svar. Intervjuerna hade också kunnat kom-

pletteras med observationer där jag följer lärarna under en tid för att på så sätt se hur deras 

tankar om forskning kommer till uttryck i den egna praktiken. Ett sådant genomförande, så 
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kallad metodtriangulering, syftar till att stärka och förbättra studiens resultat genom att använda 

flera metoder (Eriksson Barajas et al. 2013). På grund av begränsad tid för genomförande och 

bearbetning av ytterligare data såg jag inte något utrymme för sådan triangulering.  

  

Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

I en kvalitativ studie behöver begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) an-

vändas på ett sätt som är relevanta för intervjuforskning (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 

2014). Forskarens roll och samspelet med informanten är en viktig aspekt i den kvalitativa 

forskningen och den har stor betydelse för studiens validitet (Dalen, 2015). Det är därför viktigt 

att forskaren explicit uppger sin relation till det fenomen som studeras. Validiteten påverkas 

också av forskarens tolkningar av informanternas uttalande. Uttalande som förs fram behöver 

därför vara så nära informantens förståelse och upplevelser som möjlighet (a.a.).  Utifrån dessa 

aspekter har jag försökt att på ett tydligt sätt redogöra för min förförståelse och vilken inverkan 

den kan ha på min tolkning av informanternas svar. 

För att uppnå hög reliabilitet i kvalitativ forskning bör forskaren vara mycket noga i sina be-

skrivningar av varje led i forskningsprocessen (Dalen, 2015). Även Braun och Clarke (2006) 

betonar vikten av att kvalitativa forskare behöver vara noga med att visa på vad de har gjort, 

varför de har gjort på ett specifikt sätt och hur analysprocessen har gått till. Jag har försökt på 

ett utförligt sätt beskriva förhållanden under genomförande av intervjuerna, analysmetod och 

bearbetning av intervjuerna för att min studie ska ha en hög reliabilitet.  

Syftet med denna studie är att visa på några lärares olika uppfattningar om skolforskning. Det 

är emellertid svårt att uttala sig generellt utifrån material av denna storlek. Från början var åtta 

intervjuer inbokade, en intervju blev av olika anledningar uppskjuten flera gånger. Denna in-

tervju valde jag sedan att inte genomföra. Jag intervjuade således sju lärare med varierande 

yrkesbakgrund. För att få en bredd i mitt urval valde jag att intervjua lärare på olika skolor. De 

arbetar dock i samma kommun. Den som avser att göra studier med hög grad av representativitet 

måste samla in och analysera ett större material (Nilholm, 2016). Men generalisering handlar 

inte bara om materialets storlek. Generaliserbarhet handlar också om i vilken utsträckning 

undersökningens resultat kan användas i syfte att beskriva personer, händelser, situationer eller 

fall som inte har ingått i den specifika undersökningen (Thornberg & Fejes, 2015). Cronbach 

(1975, i Thornberg & Fejes, 2015, s. 271) menar att ”sociala fenomen är alldeles för föränder-

liga, varierande och kontextbundna för att generaliseras hur som helst”.  Men genom att fors-
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karen identifierar processer eller mönster kan en generalisering ske genom igenkänning av re-

sultatets gestaltning i andra situationer (Thornberg & Fejes, 2015). Även Bryman (2011) lyfter 

problematiken med att det utifrån ett litet antal informanter, är svårt att generalisera resultatet 

till andra miljöer och situationer. Han hävdar att resultatet från kvalitativa studier inte ska ge-

neraliseras till populationer utan till teori. Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatser som fors-

karen ställt utifrån genomförd studie som är viktig när generaliseringsbarheten bedöms (a.a.). 

Kvale och Brinkmann (2014) ser också intervjustudier ur ett mer pragmatiskt perspektiv och 

menar att vetenskaplig kunskap inte behöver vara generell och giltig i alla sammanhang. De 

menar att kunskap kan ses som socialt och historiskt kontextuella former av förståelse.  

Även Larsson (2009) har en pragmatisk syn på generaliserbarheten i kvalitativa studier. Han 

lägger också ett pluralistiskt perspektiv på generalisering av forskningsresultat.  Larsson pekar 

på att det finns flera olika vägar att gå beroende på vilken typ av undersökning det handlar om 

och vilket syfte undersökningen har. Larsson lyfter fem olika sätt att hantera 

generaliserbarheten på och menar att ibland finns det ingen mening med att generalisera 

resultatet. Det kan vara när undersökningen är en specifik del i ett större mönster. Det kan också 

vara om syftet med studien är att ifrågasätta redan allmänna uppfattningar om ett fenomen. I de 

fall där generalisering är möjlig kan det göras ur ett variationsperspektiv, där syftet med studien 

är att få fram en så stor variation som möjligt av ett fenomen. Ytterligare ett sätt är att 

generalisera utifrån en kontextuell likhet. Samma resultat förväntas då uppstå i liknande studier 

om förutsättningarna är de samma. Generalisering kan också ske genom gestaltning av ett 

fenomen där även användarens tolkning av resultatet finns med i det kontextuella 

sammanhanget (a.a.).  Larsson visar dessutom på att olika sätt att generalisera kan vara 

användbara inom en och samma undersökning. I min studie undersöker jag på vilka olika sätt 

lärare ser på skolforskning d.v.s. jag söker efter variation av ett fenomen. 
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Resultat  

I detta kapitel redogör jag för vilka resultat som visade sig i de genomförda intervjuerna. Utifrån 

intervjuguidens frågeställningar kring; (i) kontakt med forskning; (ii) forskningens påverkans-

faktor; (iii) forskningens användbarhet framkom några tydliga teman. De framkomna temana 

är; Kanaler för möte med forskning; Motiv till forskningsanvändande; Resultat av forsknings-

användande och Hinder och stöd. Jag redovisar resultatet inom varje tema som även exempli-

fieras av citat från informanternas utsagor. För att följa kravet om anonymitet har jag valt att 

bara referera till de olika lärarna i form av lärare 1, 2, 3 o.s.v. Skolorna har fått de fiktiva nam-

nen; Skogsängskolan, Sjövikskolan, Hagalundskolan och Åkerbackskolan (se ovan). Citaten är 

ordagrant nedskrivna och kan därför ibland uppfattas som svårlästa. 

 

Kanaler för möte med forskning 

Lärare tar del av forskning på flera olika sätt, vilket framkom tydligt under intervjuerna. Alla 

lärare uppger att de på något sätt kommer i kontakt med forskning. Men det visades sig även 

att det finns en tydlig skillnad gällande på vilket sätt denna kontakt skedde. Vissa kanaler tas 

upp av flera lärare oberoende på vilken skola de arbetar på, medan andra kanaler är mer speci-

fika för de olika skolorna. 

 

Sociala medier och internetportaler 

Sociala medier och olika internetportaler framkommer som vanliga sätt för lärare att söka ny 

kunskap. Lärarna lyfter olika skäl till att använda sig av sociala medier, såsom att det är lättill-

gängligt och att det finns ett stort utbud av pedagogiska sidor. Lärarna nämner Skolverkets 

hemsida som en viktig källa att hämta information om ny kunskap. De ser också sociala medier 

som ett sätt att hämta tips och utbyta erfarenheter. Det kan fungera som en inspirationskälla för 

ett fortsatt sökande efter relevant forskning. En lärare som uppger ett frekvent användande av 

sociala medier påtalar kanalens stora bredd av informationsmöjligheter: 

Man följer folk i sociala medier, Twitter, Facebook och så där, man 
följer folk som är i branschen så att säga, Facebook- grupper för äm-
nen eller yrkeskategorier. Det finns sidor att följa som universitet eller 
olika forskningsinstitut och sånt där de publicerar och visar att nu har 
vi gjort det här.  (Lärare 1, Skogsängskolan) 

Av citatet framkommer att läraren använder sociala medier på flera plan och här ges en bild av 

att lärare ser denna kanal som en viktig källa för kunskapsinhämtning. Twitter och framförallt 

Facebook kan ses som en plattform för information, men även ett mer interaktivt sätt att ta del 
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av ny kunskap i olika form. Läraren nämner även besök på universitet- och olika forskningsin-

stituts hemsidor som ett sätt att hålla sig uppdaterad när det gäller nya rön och forskning.  

 

Pedagogisk litteratur 

Lärarna verkar ha en inställning att det är viktigt att ta del av olika typer av pedagogisk litteratur 

och att de därigenom kommer i kontakt med forskning. Tydligt är även att lärarna i huvudsak 

tar del av pedagogisk litteratur utifrån eget intresse och en tydlig drivkraft kan ses i att söka 

efter relevant forskning.  Lärarna nämner att de ser olika pedagogiska magasin, främst lärar-

fackens tidningar, som en viktig källa för att ta del av forskning. Genomslagskraften för lärar-

fackens tidningar kan ha flera olika anledningar. En orsak skulle kunna vara att ny forskning 

beskrivs i magasinen i ett kortfattat och läsvänligt format. Någon lärare menar dock att han läser 

om ny forskning i olika typer av texter, såväl populärvetenskapliga som avhandlingar inom 

ämnet han undervisar i. Läraren uttrycker följande: 

Framförallt har det, att det ämnet har intresserat mig. Alltså man har 
sett, sett det skrivas om det. Man har sett det nämnas och man har tyckt 
att det där ser intressant ut och så har man läst det. Jag tror att de flesta 
[avhandlingarna, min kommentar] har varit licentiatavhandlingar. (Lä-
rare 1, Skogsängskolan) 

 
I citatet ovan beskrivs en drivkraft att på egen hand söka efter relevant forskning. Detta tyder 

på att läraren upplever ett behov av att ta del av nya rön för att på så sätt kunna utveckla sin 

undervisning. Min upplevelse är att flera av de intervjuade lärarna delar denna uppfattning, men 

en variation kunde skönjas gällande i vilken utsträckning lärarna sågs sig ha möjlighet och tid 

till att läsa pedagogisk litteratur. 

 

Utbildning 

Olika typer av fortbildningssatsningar lyfts som ett sätt att ta del av forskning. Lärarna berättar 

om att de har deltagit i Skolverkets fortbildningssatsningar. På en skola hänvisar lärarna till 

matematiklyftet som alla lärare på den aktuella skolan deltog i. På en annan skola hänvisar 

läraren till det specialpedagogiska lyftet som personal på den skolan just nu deltar i. Lärarna tar 

upp dessa fortbildningssatsningar som något positivt och en källa till utveckling av undervis-

ningen. Lärarna tar även upp en positiv inställning till att Skolverkets fortbildningar innebär att 

de får möjlighet att diskutera olika pedagogiska frågor med sina kollegor. Läraren lyfter att det 

har inneburit en variation av insatser som hon upplevde som givande: 
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Detta läsår är vi med i Skolverkets specialpedagogiska lyft på vår 
skola. Det innebär att vi läser litteratur, artiklar, tittar på filmer, har 
kollegiala samtal och föreläsningar om inkludering. (Lärare 7, Åker-
backskolan) 
 

I intervjuerna och i citatet ovan framkommer att några skolor har deltagit i Skolverkets fortbild-

ningssatsningar. Det gäller emellertid inte alla skolor. Resultatet skulle kunna bero på att sko-

lorna själva avgör om de vill delta i de olika satsningarna och i så fall vilka. På vilka grunder 

skolorna gör dessa val framkommer dock inte under intervjuerna. 

Lärarna på en skola berättar om en fortbildningssatsning som nyligen genomförts på skolan. 

Fortbildningen har inneburit litteraturstudier, föreläsningar och workshops. Lärarna uttrycker 

delvis kritik mot fortbildningen och ifrågasätter metodens forskningsanknytning. Utbildnings-

insatsen gällde en metod för att möta barn med beteendeproblem. Då utbildningsinsatsen var 

omfattande och tagit mycket tid och ansträngning i anspråk såg lärarna att det var viktigt att den 

också var väl beforskad. Följande åsikt om fortbildningen framkom: 

… för vi har ju läst en bok, XXX, där vi har läst en bok i detta och men 
jag skulle inte vilja påstå att den inte är, att det inte är forskningsbaserat 
utan att det är mera, beprövad erfarenhet och anekdotisk bevisföring 
skulle jag vilja påstå i den. För jag tycker att det är svårt när man tar en 
metod som har prövats på individnivå någon annanstans i ett annat sy-
stem och försöker applicera den på ett annat system på grupp, skolnivå, 
men alltså med många. (Lärare 1, Skogsängskolan) 

 

Av citaten framkommer att läraren inte ser att den specifika metoden har sin grund i forskning. 

Här kan man anta att lärarna ser en vikt av att skolans fortbildningssatsningar ska ha en tydlig 

grund i relevant forskning. Läraren diskuterar också kring om metoden har tillräcklig relevans 

för att användas i skolan, då den har sitt ursprung i ett annat sammanhang. Lärarens uttryck 

tolkar jag som en skepticism mot att lärare med jämna mellanrum får ta del av och uppmanas 

att arbeta med olika metoder utan att ha någon möjlighet att kunna påverka ett sådant beslut. 

Utsagan kan också ses visa på ett kritiskt tänkande och en insikt om att det finns en problematik 

i att överföra olika modeller från en verksamhet till en annan.  

 

På en skola lyfter lärarna att skolan arbetar med synligt lärande utifrån Hatties metaanalys av 

vilka faktorer som påverkar elevers lärande. Lärarna berättar om en tydlig struktur för det här 

arbetet. På skolan har man kontinuerligt något som kallas lärträffar. De här lärträffarna, berättar 
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de intervjuade lärarna, innebär att lärarna träffas och diskuterar kring t.ex. innehållet i någon 

gemensam läst litteratur eller någon film. Lärarna får också i uppgift att genomföra någon ak-

tivitet med sina elever, som sedan lyfts på lärträffarna. Det är specialpedagoger och förstelärare 

som håller i dessa träffar. Lärarna lyfter fram att de ser denna utbildningsinsats som viktig för 

utvecklingen av skolans verksamhet. Under intervjuerna återkommer lärarna vid flera tillfällen 

just till lärträffarna och hur arbetet med synligt lärande är centralt på deras skola. De ger uttryck 

för att de här träffarna är en viktig del i att få kunskap från ny forskning. Den ena läraren lyfter 

även att lärträffarna till stora delar utgör hennes kontakt med forskning. Läraren berättar föl-

jande:  

Ja, jag känner att jag får tillräckligt med forskning [på lärträffarna, min 
kommentar] och relativt ny, helt ny på den här årskursen så det är mer 
praktiskt och som har gjort att jag inte har hunnit eller tagit mig tid till 
och jag känner att man får väldigt mycket serverat här, så man behöver 
inte. (Lärare 4, Sjövikskolan) 

 

Läraren i citatet ovan beskriver en vardag där det praktiska arbetet tar mycket plats och att det 

är svårt att hinna med att ta del av forskning. Den här bilden av att läraryrket är ett mångfacet-

terat arbete med många måsten framkommer under intervjuerna. Är man dessutom, som den 

här läraren relativt nyutbildad så finns inte heller en erfarenhet att luta sig mot utan mycket tid 

måste läggas på att planera och genomföra lektioner. Läraren ser då möjligheten att få forskning 

”serverat” som något positivt.  

 

Förutom att delta i skolans fortbildningssatsningar uppger några av lärarna att de på eget ini-

tiativ har vidareutbildat sig inom yrket. Det kan visa på att det finns ett behov av individuellt 

riktade insatser förutom de skolgemensamma fortbildningarna. Lärarna berättar att de under sin 

vidareutbildning kommit i kontakt med forskning på olika sätt. De menar att de i sin utbildning 

har läst olika litteratur som baserar sig på forskning. Lärarna lyfter att studierna har inneburit 

att söka efter forskningsartiklar i databaser. Detta i sin tur har medfört en ökad kunskap om hur 

lärare kan hitta nya forskningsrön menar en lärare. De ger också uttryck för att utbildningen har 

varit en viktig del i att komma i kontakt med ny forskning. En lärare som nyligen avslutat sin 

vidareutbildning uttrycker sig med ett målande uttryck och jämför det med en god middag som 

gör att man bara vill ha mer.  En annan lärare kommenterar sina studier med följande citat: 

Det är tack vare att jag har pluggat i antal olika omgångar då kommer 
man in i universitetsvärlden igen och får lite ny forskning om det. (Lä-
rare 1, Skogsängskolan). 
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Citatet skulle kunna innebära att läraren inte ser att skolans fortbildningsinsatser på samma sätt 

som universitetsstudier bidrar till ett ökat forskningsanvändande. Samma lärare uttryckte även 

en kritisk syn på skolan nyligen genomförda utbildningsinsats om en specifik metod (se ovan), 

där läraren ifrågasatte metodens vetenskaplighet. Utifrån båda dessa perspektiv kan en tolkning 

vara att läraren ser att vetenskaplighet är viktig när det gäller att inhämta ny kunskap.

  

Motiv till forskningsanvändande 

Lärarens vardag är fylld av många måsten, vad är det då som motiverar och driver lärare till att 

ta sig tid till att tillägna sig ny forskning? Två övergripande motiv framträdde, dels ett intresse 

att utveckla sina egna kunskaper, dels ett upplevt behov på skolan. Lärarna tar själva initiativ 

till att ta del av forskning, men det finns också till största del en positiv inställning till skolornas 

olika utbildningsinsatser. Lärarna ger också uttryck för en tilltro till att forskningen kan bidra 

med ny kunskap. 

 

Eget intresse/behov 

Under intervjuerna upplevde jag att det bland lärarna fanns en stor egen vilja och intresse för 

användande av forskningsbaserad kunskap. Min uppfattning är att lärarna ser det som en viktig 

del i att kunna göra ett bra jobb. 

Lärarna har flera tankar kring vilken forskning som var användbar just för dem i deras yrkesroll. 

De ser att bl.a. ett behov av att ta del av nya kunskaper inom ämnet de undervisar i. Lärarna 

menar att det alltid finns ett behov av att utveckla och fördjupa sina ämneskunskaper. Någon 

lärare menar att det är viktigt att hålla sig à jour och följa nya rön inom ämnet. Läraren ser att 

goda ämneskunskaper är viktigt för att kunna göra undervisningen intressant och givande för 

eleverna. Läraren uttrycker sig det enligt följande: 

 

Jag skulle vilja dels ha mer ämnesinriktad forskning så att man kan ut-
veckla sitt arbete i de ämnen man undervisar i så att man verkligen gör 
det bästa som går. (Lärare 5, Sjövikskolan) 

 

Citatet visar på ett behov av och intresse för att få fördjupade ämneskunskaper och läraren me-

nar att det då går att utveckla sitt arbete på bästa sätt. Läraryrket innebär som tidigare nämnts 

en mängd olika uppgifter och görande under en skoldag. Kärnan i läraryrket är dock att för-

medla kunskaper. Lärarnas tydliga fokus på kunskaper i sitt ämne kan ses som ett uttryck för 

vikten av den kunskapsförmedlande uppgiften. 
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Lärarna tar också upp olika typer av pedagogisk forskning, där skolforskning i stort verkar in-

tressera flera, men också mer praxisnära forskning. Lärarna på olika skolor lyfter att det skulle 

vara intressant att få mer kunskap om hur olika praktiska faktorer påverkar elevernas inlärning. 

Lärarna tar upp som exempel flerlärarsystem på mellanstadiet. De utgår här från egna erfaren-

heter och ser ett behov att utvärdera denna modell. En lärare säger: 

 

Vi har ju hållit på mycket att trixa med det på den här skolan. Det är ju 
en lärare i varje klass och ibland har det varit tre lärare på varje klass 
och ibland har det varit tre-lärarsystem på två klasser. Det tycker jag är 
intressant. Vad har det för effekt? (Lärare 4, Sjövikskolan) 

 

Läraren beskriver flera olika sätt att organisera undervisningen på. Man kan här ana en viss 

skeptisk inställning från lärarens sida till alla olika varianter av lärarsystem. Läraren ger uttryck 

för en önskan om att en ökad forskning inom området kan ge svar på den frågan om vilket 

system som är mest lämpligt.  

Lärarna pekar på professionens breda uppdrag och lyfter att lärares arbete innebär ett stort an-

svar och många skilda arbetsuppgifter som kan vara svåra att hinna med. En lärare menar att 

det då är bra att få ta del av ny kunskap som ”någon annan” har tagit fram och ser att forskning 

kan bidra till att underlätta arbetet genom att där finns en samlad lärarkunskap. Läraren ger 

också uttryck för att man som lärare ibland behöver motivera sin yrkesverksamhet och de val 

lärare gör i sin dagliga praktik. Hon menar då att det känns tryggt att kunna luta sig mot forsk-

ning och ser att det finns en styrka i det. 

En annan lärare ger ett mer explicit uttryck för ett behov att i mötet med elever och föräldrar 

kunna visa på en professionalitet. Läraren är nu färdigutbildad speciallärare, men har även tidi-

gare arbetat som speciallärare och gör i följande citat en jämförelse med hur det var innan ut-

bildningen: 

Jag kände att när man möter elever och föräldrar då blir det problem om 
man ska tala om vad man gör. Då gör jag saker och ting för att hjälpa 
dom, men jag vet inte varför. (Lärare 2, Skogsängskolan) 

I citatet kan härledas en vilja att kunna visa på ett professionellt förhållningssätt gentemot elever 

och föräldrar. Lärarens uppfattning kan tolkas som att utbildningen till speciallärare har gett en 

ökad professionalitet och en ökad medvetenhet om vilken påverkan olika insatser får för ele-

verna.  
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Behov på skolnivå 

Lärarna framför tankar om ett ökat forskningsanvändande som en bidragande faktor för att få 

en likvärdig undervisning. De menar att det till viss del finns en skillnad mellan undervisningen 

i olika klasser på samma skola. En lärare påtalar att det kanske är svårt att få en helt likvärdig 

skola i hela Sverige, men menar att det i alla fall bör var en likvärdig undervisning på samma 

skola. Hon lyfter vidare följande på temat: 

Vi såg ett behov av att det skulle bli en likvärdig undervisning. Att det 
inte skulle bero på vilken lärare man hade utan den skulle vara kollegial 
på hela skolan och att det skiljde sig så mycket i klassrummen och vad 
det berodde på? Man hade gjort så mycket ”hitte på”. (Lärare 6, Ha-
galundskolan) 
 

Läraren förmedlar en bild av att innan de inledde samarbetet med forskare på universitet 

kunde undervisningen skilja sig åt, beroende på vilken lärare som undervisade. Här kan man 

ana att lärare ifrågasätter hur likvärdig undervisning skolan hade innan. Läraren lyfter vidare 

att de såg ett problem med låg måluppfyllelse och att detta också var en orsak till att skolan 

såg ett behov av att utveckla sin verksamhet. Läraren uttrycker följande: 

Det var ju låg måluppfyllelse, det var, vi ville inte jobba kvar där. Det 
var stökigt, det var rörigt och sen fick vi en ny rektor som verkligen tog 
tag i det. Och då bestämde vi att vi skulle bli en forskningsskola. Jobba 
på ett forskningsbaserat sätt. …ja, vi har ju gått från trettiofem till åttio 
procent (måluppfyllelse, min kommentar) i år, förra sexorna. (Lärare 6, 
Hagalundskolan) 

 

Av citatet framkommer en uppfattning om att samarbetet med forskarna och det forskningsba-

serade arbetssättet som blev en följd av samverkan, har varit den största orsaken till en ökad 

måluppfyllelse. Här kan man ana att läraren har en tilltro till ett sådant praxisnära samarbete 

och vilka effekter det kan få. Läraren påtalar dock också under intervjun att det finns fler bidra-

gande orsaker till den ökade måluppfyllelsen och att det med stor sannolikhet är en kombination 

av dessa åtgärder som har lett till de ökade elevresultaten. 

 

Resultat av forskningsanvändning 

Lärarna uppger att forskning kan bidra till lärande på olika sätt i deras praktik. I följande avsnitt 

redovisas lärarnas uppfattningar om hur de använder forskning och vilka eventuella föränd-

ringar de upplever att de har gjort i sin praktik som följd av att de tagit del av forskning. 
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Nya metoder och arbetssätt 

Lärarna tar upp exempel på olika konkreta metoder som de ser som en direkt följd av att ha 

tagit del av forskning. En lärare nämner även ett förändrat förhållningssätt gentemot bl.a. elever 

med olika beteendeproblem. Läraren ger inte något exempel på vad hon gör annorlunda, men 

menar att det har påverkat sättet att tänka när det gäller inkludering. Det kan visa på att lärare 

kanske inte alltid gör en stor förändring av sin undervisning, men att forskning och ny kunskap 

kan bidra till ett annat sätt att tänka. 

 

På skolan där alla lärarna arbetar utifrån Hatties tankar om synligt lärande hänvisar de intervju-

ade lärarna till detta arbete, som ett sätt att ta del av forskning. Lärarna pekar också på att arbetet 

har inneburit att de har börjat använda metoder som de menar kan kopplas till denna forskning. 

En av lärarna uttrycker följande: 

  

…. att vi har jobbat med synligt lärande, där har vi ju jobbat med olika 
delar hur vi kan synliggöra lärandet i en klass eller på en skola och hur 
vi kan gör det med hjälp av olika pedagogiska verktyg. Och det tycker 
jag att man hela tiden har i åtanke att göra eleverna mer delaktiga och 
att de ska äga sitt eget lärande och så. (Lärare 5, Sjövikskolan) 

 

I citatet ger läraren en positiv bild av skolans arbete med synligt lärande och menar att de har 

fått nya pedagogiska verktyg att använda i sitt arbete. Detta har också bidragit till en ökad del-

aktighet för eleverna när det gäller lärandet. Det som dock inte framkommer under intervjuerna 

är hur lärarna kan se att eleverna är mer delaktiga och vilken inverkan det har på deras utveckl-

ing, såväl sociala som kunskapsmässiga. 

 

Utveckling av lärarrollen 

Lärarna uppger ett flertal faktorer kopplade till den professionella lärarens yrkesutövning, som 

de upplever har påverkats av att de har tagit del av forskning. De tar upp både en direkt och 

indirekt påverkan. De betonar en ökad professionalitet och ”tyngd” i sin lärarroll som en tydlig 

effekt. Lärarna ger uttryck för en stark vilja att göra ett så bra jobb som möjligt och ser att 

forskning är ett viktigt verktyg för att lyckas med det. En lärare lyfter att forskningen ibland 

inte har någon direkt påverkan på undervisningen utan en mer indirekt: 

Ja, jag vet inte men det är ju att man läser antingen direkt forskning eller 
populärvetenskapliga grejer eller har artiklar som har någon liten inver-
kan på en. Så tar man en liten del eller så gör man det till sin egen del 
och så sakteliga förändrar man saker. (Lärare 1, Skogsängskolan) 
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I citat ovan ger läraren uttryck för en indirekt påverkan där forskningsanvändande blir en del i 

kunskapsbildning. Weiss (1995) beskriver det som om kunskap från forskning ”kryper in” i 

lärares praktik. Detta fenomen kan ses i lärarens beskrivning av sitt forskningsutnyttjande.  

 

Läraren som nyligen utbildat sig till speciallärare menar att ett forskningsanvändande kan bidra 

till en ökad måluppfyllelse. Läraren tar upp sitt arbete med elever med inlärningssvårigheter 

och anser att i arbetet med de eleverna är det särskilt viktigt att insatserna har sin grund i forsk-

ning: 

…men det tycker jag gäller vilken lärare man än är, men det blir tydli-
gare när man jobbar med de elever som faktiskt inte når målen och när 
man är ansvarig för att ge dom den hjälp de faktiskt har rätt till. Då 
gäller det att med den lilla tiden man har att verkligen tänka vad det ÄR 
som är beprövat och forskningsbaserat och funkar så att de också kan 
nå målen. (Lärare 2, Skogsängskolan) 

Utifrån lärarens tankar om sitt arbete med elever med svårigheter kan man även här uppfatta en 

tilltro till att ett ökat forskningsanvändande bidrar till en ökad måluppfyllelse. Detta kan jäm-

föras med läraren som är delaktig i ett samarbete med forskare. Båda lärarna pekar på vikten av 

att undervisningen är forskningsbaserad.  

  

Hinder och stöd  

Som tidigare framgått så genomsyras alla intervjuer av en positiv inställning till att ta del av 

forskning. Lärarna uppger dock att det inte alltid är så enkelt att ta del av forskning och nämnde 

flera orsaker som kan bidra till ett begränsat forskningsanvändande. De har också många idéer 

om hur de lättare skulle kunna tillägna sig kunskap genom forskning. De stödjande faktorerna 

lyftes också i vissa fall som hinder. 

 

Organisatoriska förutsättningar 

En tydlig skillnad kunde ses mellan de olika skolornas struktur gällande forskningsanvändande. 

På en skola uppger de intervjuade lärarna att det finns en väl inarbetad struktur för att arbeta 

med utvecklingsprojekt och ny forskning. Det finns en tydlig arbetsgång för hur detta ska gå 

till menar de båda intervjuade lärarna. De berättar att de har kontinuerliga träffar med tydligt 

innehåll som baserar sig på forskning. Som exempel ger de att de nu arbetar utifrån Hatties 

tankar kring synligt lärande. Specialpedagogerna och förstelärarna är ansvariga för att planera 

och hålla i det här arbetet. Båda lärarna upplever träffarna som värdefulla. En lärare säger: 
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Mm, den skola som jag arbetar på så finns det ganska tydliga, en tyd-
lig arbetsgång för hur vi arbetar med detta. Nu jobbar vi med synligt 
lärande då till exempel och då har de en struktur. Det är både genom-
gångar och vi tittar å filmer och vi sitter i tvärgrupper och vi kan få en 
uppgift till nästa gång. De är duktig (specialpedagogerna och första-
lärarna, min kommentar) måste jag säga, verkligen får det pedagogiskt 
och tydligt. Verkligen bra, tycker jag. (Lärare 4, Sjövikskolan). 

 
Det finns också en motsatt bild där lärarna pekar på att de inte finns någon organisation för 

spridning av forskning utan det sker istället mycket utifrån eget intresse eller vid tillfälliga ut-

bildningsinsatser. Lärarna tar då upp att de saknar en sådan struktur och menar att det kunde 

vara bra om det fanns någon person, t.ex. någon förstelärare som är ansvarig för att sprida rele-

vant forskning. De tar upp tankar om en liknande struktur som nämns ovan, där lärare har re-

gelbundna träffar som utgår från forskning. En lärare uttrycker sig enligt följande: 

Strukturer är kanske något man ska ta upp och diskutera. Jag tänkte att 
få upp i APT [arbetsplatsträff, min kommentar] eller var man nu skulle 
få upp eller i arbetslag eller få upp någon sånt. (Lärare 1, Skogsängsko-
lan) 

 

Här framför läraren en tanke om hur skolan kan göra för att skapa förutsättningar för en ökad 

spridning av forskning och då i förlängningen även ett ökat forskningsanvändande. Citatet kan 

innebära att läraren ser en brist i den nuvarande organisationen. En annan lärare framför också 

olika förslag till hur forskning kan tas upp och jämför med sjukvården: 

 

Jag tänker lite så att, min man då på deras arbetsplats på sjukhuset har 
de så att någon gång varje vecka kanske har en presentation på en halv-
timme, för nya forskningsrön som då är kopplat till deras arbete då. Som 
de kanske har läst eller hört. Inte så styrt men ändå forskning och så 
man vill dela med sig.(Lärare 2, Skogsängskolan) 

Läraren som citeras ovan uttrycker en vilja om att skolan ska skapa bättre förutsättningar för 

lärarna att diskutera och ta del av nya forskningsrön. Här kan man anta att läraren ser det som 

en möjlighet att öka skolans forskningsanvändande och att det i sin tur skulle innebära en positiv 

utveckling av verksamheten.  

På frågan om det finns någon policy eller riktlinjer i kommunen för hur skolorna ska förhålla 

sig och ta del av ny forskning så svarar lärarna att det är de inte insatta i detta, eller att det inte 

finns några sådana riktlinjer. Utifrån den stora skillnaden som råder när det gäller strukturer för 
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forskningsanvändande på de olika skolorna så är ett antagande att några sådan riktlinjer inte 

finns i kommunen. Ett annat antagande kan också vara att en sådan policy är framtagen, men 

att den inte är kommunicerad och synliggjord för skolorna och för lärarna.  

Läraren som arbetar på skolan som har ett samarbete med forskare berättar också att deras ar-

betssätt har blivit uppmärksammat runt om i Sverige. Forskaren har skrivit en bok och är till-

sammans med personal från skolan ute och föreläser om sitt arbete. Läraren menar dock att det 

inte har uppmärksammats nämnvärt inom kommunen och tycker att det är anmärkningsvärt: 

I många andra kommuner är vi till och pratar om transspråkande, men 
inte så mycket i kommunen. Ja, hoppade över liksom och det är ju lite 
konstigt. (Lärare 6, Hagalundskolan) 

Läraren i citatet ovan ger uttryck för en förvåning över att skolans arbete har blivit mer känt 

utanför kommunen än inom kommunen. Detta kan bero på flera olika saker, men en faktor 

skulle kunna vara att man inom kommunen inte har tydliga kanaler för ett samarbete mellan 

skolor när det gäller att sprida ny kunskap.  

Läraryrket består av många delar och flera av lärarna berättar om en alltmer stressad arbetssi-

tuation. En arbetssituation som ställer stora krav på lärarens förmåga att organisera och priori-

tera. Lärarna gav uttryck för att tiden var en bristvara. En lärare resonerar emellertid kring att 

tiden kanske egentligen finns, men att det är en prioriteringsfråga: 

 

Jag tror att man har tid, men jag tror att det handlar om prioriteringar 
och att man ska veta vad det är man ska prioritera, för att man ska kunna 
prioritera det. (Lärare 2, Skogsängskolan) 

 

Lärares vardag innebär en mängd olika arbetsuppgifter. Läraren i citatet ovan ser att bland alla 

arbetsuppgifter behöver läraren prioritera och här kan man anta att läraren ser att just ett forsk-

ningsanvändande är en arbetsuppgift som bör stå högt upp på prioriteringslistan.  

 

En ledning som tar ett övergripande ansvar för att skolans undervisning vilar på en vetenskaplig 

grund är också något som lärarna poängterar vikten av. Lärarna menar att stöd från ledningen 

kan innebära t.ex. att det finns en organisation som gynnar forskningsanvändande, att man får 

delta i fortbildningar och att tid ges till att ta del av forskning. Flera av lärarna poängterar också 

vikten av att rektorerna själva har ett intresse av att ta del av ny forskning och att de uppmuntrar 

sina lärare till ett forskningsutnyttjande. En lärare lyfter fram följande på detta tema:  
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Det ansvaret vilar ju på arbetsgivaren (undervisning på vetenskaplig 
grund, min kommentar). Ja, men därför tror jag där skulle arbetsgivaren 
behöva dels uppmuntra och se till att man håller sig à jour. (Lärare 1, 
Skogsängskolan) 

Här kan man ana att läraren ser att rektor/skolledning har en betydelse för på vilket sätt lärare 

tar del av forskning. Rektor behöver både uppmuntra och som jag tolkar lärarens uttalande, 

ibland också visa på lärarens uppdrag att ta del av forskning.  

 

Kollegor 

Det kollegiala samarbetet lyfts som ett viktigt stöd i arbetet i stort, men också som en central 

del i ett forskningsanvändande. Genom kollegor kan man få tips och idéer om ny forskning, 

menar lärarna. Det är också med kollegor som man kan diskutera och bolla nya tankar. Lärarna 

tar upp Skolverkets olika lärarfortbildningar som exempel på tillfällen som har inneburit kolle-

gialt lärande. De berättar att där har lärarna tagit del av relevant forskning och diskuterat och 

reflekterat över den. Detta menar de har bidragit till en kunskapsutveckling. Även de intervju-

ade lärarna på skolan som arbetar med synligt lärande pekar på att de lärträffar som finns på 

denna skola är en form av kollegialt lärande. Idrottsläraren som är den enda undervisande lära-

ren i sitt ämne på skolan lyfter bristen på kollegialt samarbete som ett hinder för forskningsan-

vändande: 

 

Det blir ju en begränsning att jag är ensam i min verksamhet. Annars 
hade vi varit fler idrottslärare här på skolan eller om vi hade träffat 
andra skolor och diskuterat, jag har sett den här forskningen, vi läser 
den och sen kan vi diskutera. Då kan det få en mer inverkan än om man 
själv läser. (Lärare 1, Skogsängskolan) 

 

Läraren ser att ett kollegialt samarbete skulle kunna bidra till en utveckling.  Det motsatta för-

hållandet lyfts också av lärarna och åsikter som framkommer är att kollegor både kan vara ett 

hinder och ett stöd i utvecklingsarbetet. Lärarna menar att det inte alltid är så att alla är överens 

om hur utvecklingsarbetet på skolan ska drivas. På frågan om vilka faktorer som skulle bidra 

till att underlätta användandet av kunskap och vilka hinder som kan finnas så svarar en lärare: 

 

Ja, det är ju kollegiet. Det kan jag svara på båda frågorna, kollegiet kan 
ju båda vara att det underlättar och att det försvårar. (Lärare 6, Ha-
galundskolan) 
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Läraren förklarar att det kan vara ett stort stöd att ha ett nära samarbete med kollegorna, men 

lyfter också att det kan finnas en problematik om inte alla lärare drar åt samma håll. Läraren 

menar att det då är ledningen som måste visa en tydlig riktning för det fortsatta arbetet.  

 

Tillgänglighet 

Att ha en god tillgänglighet när det gäller aktuell forskning är ytterligare en faktor som lärarna 

ser som underlättande. Lärarna påtalar att det inte är så lätt att veta var man ska söka ny forsk-

ning. De uttrycker att det finns en stor mängd forskning att ta del av och menar att det kan vara 

svårt att välja vad som är relevant att läsa: 

Då tänker jag att det kanske inte är så lätt om man inte har varit inne i 
universitetsvärlden under ett antal år att veta riktigt var man söker forsk-
ning och hur man hittar relevant forskning. (Lärare 2, Skogsängskolan)  

Läraren i citatet ovan har nyligen vidareutbildat sig och man kan ana att läraren upplever att 

studierna har bidragit till en ökad kunskap om var lärare kan hitta forskning. Även andra lärare 

som de senaste åren har deltagit i universitetsstudier lyfter att sökning i olika databaser efter 

forskningsartiklar som en del i ett forskningsanvändande. Lärarna menar också att det är bra 

om det finns en ansvarig på skolan som har till uppgift att söka och presentera forskningsresul-

tat.  

Lärarna uttrycker inte specifikt att hur forskning presenteras har betydelse för om den ska upp-

fattas som lättillgänglig. Här tänker jag både till innehåll och form. Ett alltför vetenskapligt 

språk kan dock upplevas som svårläst och därmed ses som ett hinder. Min tolkning är således 

att det har viss påverkan, då flera lärare t.ex. tog upp populärvetenskapliga magasin som en 

vanlig källa till ny kunskap. Även olika internetportaler och sociala medier var en ofta använd 

kanal för att söka forskning. Denna kanal måste också ses som lättåtkomlig.  

 

Samarbete med forskare 

På en skola har läraren ett samarbete med en forskare från universitetet. Detta samarbete lyfter 

läraren vid flera tillfällen som något värdefullt och ett stort stöd för skolans utveckling och en 

forskningsbasering av skolan. Praxisnära forskning lyfts även av fler lärare som ett möjligt stöd 

för ett ökat forskningsanvändande. Ämnesläraren, som upplever ett ensamperspektiv i många 

frågor ser en stor fördel med att då ha någon att diskutera och utbyta tankar med och säger: 
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Men samtidigt i förlängningen skulle det vara jätteintressant att ha en 
forskare som ville forska på idrott och hälsa, som forskade hos mig och 
så får jag ta del av resultatet. Man får ju förhoppningsvis någon man 
kan bolla och diskutera med. (Lärare 1, Skogsängskolan) 

 

I citatet ovan kan en tydlig positiv inställning ses när det gäller ett samarbete med forskare och 

läraren ser forskaren som en samarbetspartner. Man kan här ana att läraren ser just ensamarbetet 

som en nackdel i sin yrkesutövning och att det främst är ur det perspektivet som läraren ser 

nyttan med en praxisnära forskning. 

Även en annan lärare uttrycker ett intresse för ett praxisnära samarbete mellan forskare och 

skolan. Läraren menar att ett sådant samarbete kan vara intressant och säger: 

Ja, att bara se en forskare i egen hög person som faktiskt håller på med 
det och vad det innebär. (Lärare 2, Skogsängskolan) 
 

Här antyds att läraren har en positiv inställning till ett samarbete, men också att det finns en 

distans mellan skolans praktik och akademin där forskare ses komma från en annan verklighet. 

Denna distans kunde även ses hos fler lärare. 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis så visar resultatet i min studie att lärare har en stor tilltro till forskning och 

till vad den kan bidra med i deras verksamhet. Den visar också att lärare tar del av forskning på 

flera olika sätt och att lärarna både söker forskning på egen hand och tar del av forskning genom 

olika fortbildningsinsatser. Jag tolkar lärarnas svar som att de främst är konsumenter av forsk-

ning, men på en skola uppger läraren att hon även är med i ett praxisnära forskningsprojekt. 

Resultatet visar på att lärarna har flera olika motiv för forskningsanvändande och alla tycker 

också att forskning kan bidra på olika sätt i deras pedagogiska verksamhet. De uppger både 

faktorer som att den kan påverka undervisningen genom att lärarna tar del av nya metoder och 

arbetssätt och att den kan påverka lärarens egen yrkesprofession i form av nya tänkesätt och 

kunskaper.  

Lärarna ger dock även uttryck för att det ibland inte är så lätt att ta del av forskning och tar upp 

flera faktorer som påverkar deras möjlighet till att använda forskning. Det framkommer att det 

är stora skillnader mellan skolorna när det gäller vilka strukturer som finns för att ta del av 

forskning. Frånvaron av strukturer för forskningsanvändande tas även upp av flera lärare som 

en brist och de uttrycker flera tankar om hur detta kunde bli bättre. Lärarna tar likaså upp brist 
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på tid och stöd från ledning som hindrande faktorer. Lärarna menar att kollegor kan vara ett 

stöd på flera sätt, men också i ett forskningsanvändande. Resultatet pekar även på att lärarna 

ser en vikt i att forskningen är lättillgänglig. 

 

Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att öka kunskapen om lärares relation till skolforskning. I 

följande avsnitt förs en diskussion utifrån undersökningens resultat i förhållande till studiens 

syfte och de preciserade frågeställningarna. En koppling görs till tidigare studier och litteratur 

inom området. Ett nyinstitutionellt perspektiv finns med i analysen av resultatet.  

Diskussionen är indelad i fyra områden. I diskussionens första del diskuteras hur de intervju-

ade lärarna möter forskning. Här tas olika aspekter upp gällande modeller för forskningsan-

vändande och hur dessa modeller kan ses i ett perspektiv där en bild framträder av lärare 

främst som konsumenter, men även som producenter av forskning.  Denna del ger svar på frå-

geställningen, På vilka sätt kommer lärare i kontakt med forskning? I den andra delen disku-

teras lärares forskningsanvändande och vilken uppfattning lärarna har om vad de kan ha för 

användning av forskning. Här diskuteras resultaten utifrån frågeställningarna, Hur använder 

sig lärare av forskning i sin pedagogiska verksamhet? Vilka eventuella förändringar kan 

skönjas i lärarnas pedagogiska verksamhet? Den tredje delen utgår från lärarnas tankar kring 

vilka hinder och stöd som finns för forskningsanvändande och utgår från frågeställningen, 

Vilka faktorer kan ses påverka lärares forskningsanvändande?  I den fjärde delen förs ett re-

sonemang om ”forskningsresultat – idéer som reser”. Här lyfts överföringsprocessen som sker 

mellan forskningsresultat och lärarens praktik och avsnittet svarar mot alla fyra frågeställ-

ningar. Diskussionen avslutas med reflektioner och tankar kring fortsatt forskning. 

 

Lärare som konsumenter och producenter av forskning 

I min studie framträder en bild av lärare främst som forskningskonsumenter. Lärarna berättar 

att de tar del av forskning på många sätt. Sociala medier, internetportaler som t.ex. Skolverkets 

hemsida och olika pedagogiska tidskrifter är det vanligaste sättet att ta del av ny forskning. 

Lärarna tar även upp olika fortbildningssatsningar som viktiga för ett forskningsanvändande. 

Här nämns t.ex. Skolverkets satsningar, men även andra specifika satsningar som görs på de 

olika skolorna. Samtal med kollegor är också en källa till tips om ny forskning. Några lärare 

har vidareutbildat sig inom sitt yrke och pekar på att detta har bidragit till att de har tagit del av 
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ny forskning. Liknande svar ger även lärarna i tidigare studier (Hultman, 2015; RFR10, 

2012:13; Robertson Hörberg, 1997; VA, 2013:3). Uppfattningen om att lärare tar del av och 

använder sig av forskning som sprids, ligger i linje med den linjära hierarkiska modell om 

forskningsbasering genom spridning, som kan ses ha varit rådande inom skolan (Sundberg & 

Adolfsson, 2015).  

Spridningstanken har legat till grund för en framväxt av flera mäklarorganisationer under början 

av 2000-talet (Adolfsson et al, 2018; Levinson, 2013; Sundberg & Adolfsson, 2015). Det har 

dock vuxit fram en medvetenhet om att forskningsspridning inte sker per automatik mellan 

sändare (forskare) och lärare (konsument) och att en sådan spridning endast får begränsade 

effekter (Hultman, 2015; Robertson, 2012; Sundberg & Adolfsson, 2015). För att stärka lärares 

vetenskapliga förhållningssätt har Skolverket initierat olika utbildningssatsningar, såsom olika 

lärarlyft och ämneslyft (Levinson, 2013; Skolverket, 2018). Baserat både på min och tidigare 

studier (Hultman, 2015; RFR10, 2012:13; Robertson Hörberg, 1997; VA, 2013:3) är min tolk-

ning att de här satsningarna har fått ett genomslag inom skolan, då flera lärare lyfter dem som 

ett sätt att ta del av ny kunskap. Lärarna pekar på det positiva i att läsa litteratur, diskutera med 

kollegor och pröva sina teorier i praktiken med eleverna. Jag ser att satsningarnas genomslag 

kan bero på flera olika faktorer. En faktor kan vara att Skolverket som myndighetsinstitution 

kan ses som en garanti för att fortbildningen håller god kvalité. Skolverkets satsningar får på så 

sätt en särställning jämfört med fortbildningar som arrangeras av andra aktörer på marknaden. 

Vilka reella effekter satsningar får på lärarnas praktik framgår emellertid inte. Ett nyinstitution-

ellt sätt att tolka hur organisationer förhåller sig till omgivningen och hur det påverkar organi-

sationen kan ge förklaringar till varför skolor och lärare tar del av och använder sig av forskning 

på olika sätt. Detta diskuterar jag vidare längre fram i texten.  

En skola i min studie har utifrån ett upplevt behov inlett ett samarbete med forskare på det 

närbelägna universitetet. Läraren är mycket positiv till samarbetet och menar att det har bidragit 

till en utveckling av skolan och ökat elevernas måluppfyllelse. Samarbete med forskare kan ge 

lärarna ökad förståelse för sin praktik och därigenom medverka till en utveckling av verksam-

heten (Hultman, 2001; Levinsson, 2013). Den här typen av praxisnära samarbete där lärares 

vardagliga problem ligger i fokus och ett inifrån perspektiv lyfts är viktigt för att lärarna ska få 

en ökad delaktighet i sin egen och skolans utveckling. Lärarna är här en medaktör och kan ses 

som producent av kunskap menar flera forskare (Alexandersson, 2006; Carlgren, 2006, 2012; 

Levinsson, 2013; Liberg, 2006; Orlenius & Strömberg, 2014).  
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Jag ser att praxisnära forskning kan ha en viktig funktion att fylla och att den kan få betydelse 

för berörda lärare och skolor. Det krävs dock ett stort engagemang både när det gäller tid och 

tanke från de deltagande lärarna. Hultman (2015) lyfter att det måste finnas en medvetenhet om 

att det råder ett spridningsdilemma och att tanken om en linjär spridningsmodell behöver mo-

difieras. Det är också viktigt att ta i beaktande att forskningsresultat tas emot och används i ett 

kontextuellt sammanhang (Robertson, 2012; Robertson Hörberg, 1997, Hultman, 2001, 2015; 

Seashore Louise, 2010). Det innebär att det inte bara är att överföra framkomna forskningsre-

sultat till en annan skola. Det som fungerar i en klass på en skola kanske inte har samma rele-

vans för någon annan skola. Ett reflekterande förhållningssätt behövs också, där forskningsre-

sultat inte okritiskt används. Det är inte heller självklart att resultaten sprids vidare. Jag åter-

kopplar till min studie och till den skolan som deltar i ett forskningssamarbete. Den intervjuade 

läraren berättar att deras arbete har uppmärksammats på fler håll, men inte inom den egna kom-

munen. Jag menar att här finns ett behov av att hitta former för ett samarbete mellan lärare inom 

en kommun, där lärare får träffas och diskutera och delge varandra pedagogiska tankar. Mötena 

blir då ett tillfälle att berätta om olika skolutvecklingsprojekt. En koppling till den nyinstitut-

ionella teorins tankar om hur idéer tas emot och används i organisationer kan här bidra med 

kunskaper om överföringsprocessen av ny kunskap mellan skolor. Jag tänker också att det be-

höver byggas upp kanaler mellan universitet och skola, där skolledning och förslagsvis förste-

lärare har ett samarbete med forskare. Det är också av vikt att det nationellt (och internationellt) 

finns strukturer för lärares forskningsanvändande.  

Håkansson och Sundberg (2016) pekar på ett behov av strukturer för forskningsanvändande och 

menar att det behövs en samverkan mellan lokala, regionala och nationella nivåer. En sådan 

nationell satsning är inrättandet av Skolforskningsinstitutet 2015. Institutet har till uppgift att 

stärka samarbetet mellan forskare och lärare. I uppgifterna ligger ett spridningsansvar, men 

även att underlätta för skolor att delta i praxisnära forskning (Adamsson, 2017; Adolfsson et al, 

2015; Skolforskningsinstitutet, 2018). I min studie nämner inte lärarna Skolforskningsinstitutet 

som en faktor i deras forskningsanvändande.  

Resultatet visar på att lärare har en vilja av att både ta del av och vara medaktörer i ett forsk-

ningsanvändande. Det blir då viktigt att ha en bredd i synen på hur skolan bör forskningsbase-

ras. Detta ligger i linje med Levinsson (2013) som tar upp begreppet evidensinformerad praktik 

och menar att ett sådant synsätt skiljer sig mot tidigare evidensbaserade kunskapssyn. I en evi-

densinformerad praktik är läraren en aktör, som har ett inflytande över vilken forskning som 

behövs för att utveckla den egna yrkesrollen och undervisningen (Adamsson, 2017; Adolfsson 
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et al, 2018; Fibæk Laursen, 2018; Levinsson, 2013). Detta synsätt ser jag öppnar upp för att 

lärare tar del av och använder sig av forskning på flera olika sätt. Det är viktigt att se att lärar-

yrket är mångsidigt uppdrag som verkar i ett kontextuellt sammanhang. Det går därför inte att 

hitta en ensidig modell för forskningsanvändande utan det behövs en mångfacetterad modell 

som är anpassad efter skolans verklighet. Jag vill också här problematisera kring skolans an-

vändning av forskning genom den aningen tillspetsade formuleringen ”forskningen löser allt”. 

Dagens skoldebatt kan tyckas, enligt min uppfattning, bitvis vara något onyanserad där ett ökat 

forskningsanvändande i skolan ses som en garanti för skolutveckling och ökade elevresultat. 

Skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund, vilket innebär att skolans aktörer behöver 

ta del av och förhålla sig till ny kunskap genom forskning. Men skolans aktörer behöver också 

ha ett kritiskt förhållningssätt till forskningsresultat och på vilket sätt forskningen kan bidra till 

en utveckling av verksamheten och öka elevernas lärande. 

 

Lärares forskningsanvändande 

I min studie framkommer en bild av att lärare har en positiv inställning till forskning och att de 

också har en stor tilltro till att forskningen kan tillföra ny kunskap till skolans verksamhet. Även 

tidigare studier visar på en positiv inställning till forskning (RFR10, 2012:13; VA, 2013:3; 

Hultman, 2015). Lärarna i de här studierna uppger att de regelbundet tar del av och använder 

sig av forskning. I Robertson Hörbergs (1997) studie var dock resultatet annorlunda. Där ger 

lärarna uttryck för ett visst motstånd mot forskning och en majoritet ansåg inte att den kunde 

bidra med något värdefullt till deras praktik. En anledning till denna skillnad i resultaten kan 

tänkas vara, att vid tidpunkten för Robertson Hörbergs studie var inte lärares forskningsanvän-

dande lika tydligt framskrivet i skolans styrdokument. Intressant är då att reflektera över om 

det är Skollagens (SFS 2010:800) tydliga formulering om en skola på vetenskaplig grund som 

bidrar till att lärarna ser ett behov av att söka kunskap från forskning? En orsak kan vara att 

lärarna ser ett behov av att uppfylla sitt läraruppdrag enligt skollagen. En annan orsak kan vara 

ett upplevt behov av att ta del av ny kunskap från forskning. Mot bakgrund av de uppfattningar 

som lärarna ger uttryck för så är min tolkning att det är en kombination av dessa två orsaker där 

lärarna är medvetna om vad som förväntas av dem, men att de också har ett genuint intresse av 

att söka ny kunskap och utveckla sin verksamhet för att skapa så bra lärmiljöer som möjligt för 

eleverna.  

Lärarnas utsagor i min studie har olika karaktär. Den ena delen handlar om att få nya kunskaper 

som kan kopplas till undervisningen, såsom fördjupade ämneskunskaper och kunskaper om nya 
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metoder och arbetssätt. Lärarna uppger också att forskningsanvändande kan bidra till en ökad 

likvärdighet i undervisningen och en utveckling av verksamheten. Tidigare studier (Hultman, 

2015; RFR10, 2012:13; Robertson Hörberg, 1997; VA, 2013:3) visar att lärare vill att forskning 

främst ska bidra med konkreta tips och vara användbara i undervisningen. Dessa resultat ligger 

i linje med Weiss (1995) olika dimensioner om vad som utmärker lärares forskningsanvänd-

ning. Weiss pekar bl.a. på att forskningsstudien ska ha relevans för lärarens arbete och överens-

stämma med lärarens tidigare kunskap, erfarenheter och uppfattningar. Att lärare främst ser att 

nya kunskaper bör ha en direkt relevans för deras arbete ser jag som ett uttryck för lärarnas 

breda uppdrag där de ständigt ställs inför nya utmaningar i mötet med elever och föräldrar. En 

lärare i min studie uttryckte att det då kan underlätta att kunna luta sig mot någon ”annans” 

kunskap. 

Resultatet i min studie kan även kopplas till lärarens förhållningssätt och då ha en mer indirekt 

påverkan på lärarens praktik. Lärarna lyfter att forskningsanvändande ökar yrkesprofessional-

iteten. En sådan ökad professionalitet kan innebära en större säkerhet i lärarrollen menar lä-

rarna.  I tidigare studier framkommer inte denna aspekt lika tydligt och här ser jag att min studie 

kan bidra med en ökad kunskap om hur forskningen påverkar lärares sätt att se på sin yrkesroll 

och vad den innebär. En lärare behöver besitta många olika kunskaper, både praktiska och teo-

retiska (Holmqvist, 2011; Håkansson & Sundberg, 2012; Wedin, 2007, 2010).  De här kunskap-

erna sammanlänkas och bildar lärarens kunskap. Denna kunskap är dessutom ofta ”tyst” kun-

skap som kan vara svår att synliggöra för andra (Holmqvist, 2011). Mot bakgrund av resultatet 

uppfattar jag lärares användning av forskning som en viktig faktor i utvecklingen av lärares syn 

på sin yrkesprofession. Det kan vara ett sätt att stärka lärarnas yrkesroll och bidra till en ökad 

gemensam kunskapsbas att luta sig mot.  

Ovan beskrivna resultat där lärare uttrycker att forskning kan bidra med olika kunskaper ligger 

i linje med vad flera forskare (Hultman, 2015, 2018; Robertson Hörberg, 1997, Weiss, 1995) 

pekar på. Lärares användning av forskning kan både bidra med ny kunskap, väcka nya tankar, 

bekräfta att det man gör är bra och verbalisera det man har uppfattat. I min studie framkommer 

att lärarna ser att de behöver anpassa sin undervisning efter vilka behov och förutsättningar 

eleverna i klassen hade. Timperley (2013) visar på detta och menar att lärare alltid måste ha 

eleverna och deras lärande i fokus. Lärarna måste också förhålla sig till de olika kontextuella 

förutsättningar som finns. 

Jag vill dock här problematisera kring en alltför stark tilltro till att ett ökat forskningsanvän-

dande löser skolans problem och automatiskt bidrar till en utveckling. Denna uppfattning finns 
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också bland flera forskare (Alvunger & Wahlström, 2018; Biesta, 2007; Håkansson & Sund-

berg, 2012) som menar att bilden av att forskningen ska visa hur lärares undervisning ska ut-

formas för att få bästa möjliga elevresultat behöver modifieras. Istället bör forskningen få en 

ekologisk roll. Det innebär att forskning kan bidra med nya kunskaper, men även ge lärare ana-

lytiska verktyg att använda i en utveckling av sin praktik (a.a.). Att genom ett forskningsanvän-

dande få verktyg som hjälp att analysera sin praktik med, ser jag som viktigt att poängtera. 

Några av lärarna i min studie beskriver delvis ett sådant behov och tar upp att ett forskningsan-

vändande kan bidra till ett förändrat sätt att tänka. Lärarnas utsagor, både i min och tidigare 

studier (Hultman, 2015; RFR10, 2012:13; Robertson Hörberg, 1997; VA, 2013:3) speglar emel-

lertid en uppfattning om att forskning främst bidrar med ny kunskap, såväl pedagogisk som 

didaktisk. Men lärares forskningsanvändande måste ses i ett helhetsperspektiv, där kunskaps-

bildning även sker i vardagen hela tiden. Denna kunskapsbildning påverkas i hög grad av de 

kontextuella faktorer som råder (Hultman, 2001, 2004, 2015; Hultman & Wedin, 2008; Robert-

son Hörberg, 1997; Wedin, 2007, 2010).  Lärares kunskapsbildning är ett nät av flera olika 

kunskaper, såväl teoretiska som praktiska som vävs samman.  

 

Hinder – stöd för forskningsanvändande 

Lärarna lyfter flera faktorer som kan ses påverka deras forskningsanvändande. De faktorer som 

främst framkommer är struktur, tid, stöd från ledning, stöd från kollegor, tillgänglighet och 

samarbete med universitet. Dessa faktorer kan både ses som hinder om inte de upplevs som 

tillräckligt gynnsamma och som ett stöd när fördelaktiga förhållanden råder. 

Behovet av strukturer för forskningsanvändande är framträdande i min studie. Resultatet visar 

att det finns stora skillnader mellan skolorna gällande vilken organisation som finns för lärares 

forskningsanvändning. Några lärare upplever att det finns en mycket tydlig struktur på deras 

skolor och lyfter det som positivt. Några lärare lyfter däremot att det i stort sätt saknas strukturer 

för forskningsanvändande på deras skola och ser det som en brist. En anledning till de stora 

skillnaderna mellan skolorna kan vara att det inte finns någon övergripande plan i kommunen 

för hur man bäst möjliggör lärares forskningsanvändande.  Min uppfattning är att det verkar 

vara upp till varje rektor i vilken grad och på vilket sätt ett forskningsanvändande organiseras 

på skolan. Vilka konsekvenser denna tydliga skillnad mellan skolorna får för lärare och i för-

längningen för elevernas lärande framkommer inte i min studie, men här kan man spekulera i 

om det påverkar möjligheten till en likvärdig skola. Även tidigare studier (Hultman, 2015; 

RFR10, 2012:13) visar på en skillnad mellan olika skolor och mellan lärare på samma skola. 
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Lärares användning av ny kunskap är en process som påverkas av flera faktorer och där kan 

organisatoriska förutsättningar antingen underlätta eller försvåra användandet av kunskap från 

forskning (Hultman & Robertson Hörberg, 1999). För att främja en forskningsbasering av sko-

lan där lärares möjligheter att ta del av forskning är central, bör det finnas inbyggda strukturer 

i skolan som organisation för ett forskningsanvändande (Håkansson & Sundberg, 2016; RFR10, 

2012:13). Sett ur ett nyinstitutionellt perspektiv så menar Seashore Louis (2010) att hur skolan 

använder ny kunskap beror på en påverkan från samhället i övrigt, hur spridning genom infor-

mella och formella nätverk sker, men också vilken nytta skolan ser med de nya idéerna. Även 

Hultman (2015) pekar på att skolan tar ställning till och använder sig av den forskning som de 

ser som användbar. De här tankarna visar på den komplexitet som lärares forskningsanvän-

dande innebär. Även om det finns väl uppbyggda strukturer för spridning av forskning så är det 

inte självklart att forskningen sedan används i praktiken. Det ser jag som en följd av lärarens 

breda uppdrag som i allra högsta grad påverkas av flera faktorer. Jag menar att skolfältet som 

helhet måste ta del av ny kunskap från forskning för att kunna utvecklas och svara upp mot en 

skola som kan möta samhällets krav. Men varje klassrumspraktik är unik och att det är viktigt 

att läraren har handlingsutrymme när det gäller vilken kunskap som känns angelägen för den 

enskilde läraren att ta del av. Detta ligger i linje med Levinssons (2013) tankar om en evidens-

informerad praktik. 

Tid för forskningsanvändande är något som lärarna tar upp som en brist. Tidsfaktorn är även 

central i tidigare studier (RFR10, 2012:13; Robertson Hörberg, 1997; VA, 2013:3; Hultman, 

2015) och en majoritet av lärarna anser att en tidsbrist begränsar deras forskningsanvändande. 

Resultatet i min studie kan bidra med en något mer nyanserad bild av brist på tid. Några av 

lärarna uppger att de har en stressig vardag, men att de ändå ser en möjlighet att prioritera ett 

forskningsanvändande. Min tolkning av de här lärarnas svar är att de i en vardag med många 

olika måsten och uppgifter ser ett behov av ständigt utveckla sin lärarroll. Att få möjlighet att 

ta del av ny forskning kan då vara en viktig aspekt i denna utveckling (Sundberg & Adolfsson, 

2015). Här ser jag att skolans ledning har en viktig uppgift att både ge stöd i form av tid, men 

även genom att uppmuntra lärarna att ta del av forskning. Ledningen kan också ses ha ett ansvar 

för att bygga en organisation som främjar forskningsanvändande. Ett behov av stöd från led-

ningen i dessa frågor framkommer tydligt i min studie. Även tidigare studier visar på samma 

resultat (RFR10, 2012:13; Robertson Hörberg, 1997; VA, 2013:3; Hultman, 2015). Jag skulle 

dock vilja utöka resonemanget ytterligare och fundera över vilket stöd rektorer i sin tur får från 
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kommunen. Här finns ett samband mellan faktorer som vävs samman och som i slutändan tar 

sig uttryck i lärares praktik.  

Behov av att få stöd av kollegor lyfts också, där kollegor ses som en resurs att diskutera med. 

Flera lärare hänvisar till Skolverkets olika lärarfortbildningar (Skolverket, 2018a) som exempel 

där man har upplevt ett kollegialt samarbete har varit givande. Några av lärarna berättar att de 

ingår nätverk med andra skolor, vilket de ser som givande. I tidigare genomförda studier 

(RFR10, 2012:13; Robertson Hörberg, 1997; VA, 2013:3; Hultman, 2015) syns också att kol-

legors stöd är viktigt. En lärare i min studie lyfter emellertid att kollegor även kan vara ett 

hinder. Läraren menar att det ibland kan vara så att man i lärarkollegiet vill åt olika håll och att 

det då behövs en stark ledning som sätter ut riktningen. Lärarens uppfattning ser jag kan bidra 

till en värdefull insikt om vilken påverkan kollegiet kan ha gällande vilken skolkultur som råder 

på skolan. Är det en tillåtande kultur eller är det en begränsande kultur? Kollegiets inverkan på 

den enskilda läraren kan ta sig positiva uttryck i form av stöd och gemensam utveckling av 

verksamheten, men det kan också ha vara en hindrande faktor där olika uppfattningar kan få till 

följd att utvecklingsarbetet påverkas negativt.  

I såväl min studie, som tidigare studier (RFR10, 2012:13; Robertson Hörberg, 1997; VA, 

2013:3; Hultman, 2015) uppger lärarna att forskningen behöver vara tillgänglig. Även i min 

studie är uttrycker lärarna att det är viktigt att forskning finns tillgänglig. Denna tolkning grun-

dar jag i att lärarna uppger att populärvetenskapliga magasin och olika internetportaler är en 

vanlig källa till att hitta ny forskning, medan läsning av avhandlingar och forskningsartiklar 

inte är lika vanligt. Tillgängligheten gäller även hur lätt det är att söka och ta del av relevant 

forskning. Detta kan ses ligga i linje med skolpolitiken under 2010-talet där ambitionen var att 

utveckla forskningsanvändandet genom en rad politiska åtgärder (Adolfson et al, 2018). Skol-

forskningsinstitutet bildades 2015 som ett svar på denna strävan. Institutets uppgift är att bidra 

till ett ökat forskningsanvändande i skolan och stärka samspelet mellan forskning och skolan 

(Adamson, 2017; Adolfson et al, 2018; Skolforskningsinstitutet, 2018; Sundberg & Adolfson, 

2015). Intressant är då att inte någon av de intervjuade lärarna i min studie nämner att de känner 

till, eller har kommit i kontakt med Skolforskningsinstitutet. Flera av lärarna nämner Skolverket 

och deras hemsida som ett sätt att söka ny forskning. Lärarna tar även upp andra organisationers 

internetportaler. Resultatet kan tyda på att institutet inte ännu har etablerat sig som en tydlig 

aktör på skolforskningsarenan. Min undersökning är emellertid begränsad till fyra skolor i en 

och samma kommun och några långtgående slutsatser går inte att dra av resultatet i detta avse-

ende. 
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En stödfaktor som lyfts är samarbete med universitet. Jag har ovan diskuterat kring ett sådant 

samarbete, praxisnära forskning, och redogör därför för denna fråga mer kortfattat här. På en 

skola i min studie finns ett etablerat samarbete med forskare på universitet. Läraren som jag 

intervjuade har en positiv inställning till samarbetet och poängterar att det är en bidragande 

faktor till skolans utveckling. Även andra lärare visar ett intresse för att delta i ett samarbete 

med forskare. Någon lärare menar att ett sådant samarbete skulle vara intressant, men beskriver 

också en distans mellan skolans verksamhet och forskare. Denna distans tolkar jag som ett ut-

tryck för att forskare och lärare har olika bakgrund och roller. Biesta (2007) pekar på att det är 

av värde att forskare och lärare bidrar med olika perspektiv och kunskap. Sammanvävs de här 

rollerna finns en risk att objektiviteten minskar (Biesta, 2007; Hultman, 2004). Behövs denna 

distans? Utifrån Biesta och Hultmans tankar vill även jag lyfta att lärare och forskare behöver 

ha olika roller i ett samarbete. Jag ser dock vikten av att det är ett samarbete där båda parters 

kunskaper tas tillvara på bästa sätt och att inte någon part får tolkningsföreträde. 

 

Forskningsresultat – idéer som reser 

Lärarna på en skola berättar att de arbetar utifrån Hatties forskning. De ger exempel på hur 

skolan har fokus på synligt lärande och att det finns en tydlig gång för hur detta arbete ska gå 

till. Lärarna träffas regelbundet och läser litteratur, tittar på filmer och genomför olika aktivite-

ter i sin undervisning. Lärarna är positiva till denna fortbildning och menar att det har bidragit 

till en ökad användning av nya metoder och arbetssätt. Metoder som kommer fram är t.ex. ”No 

hands up”, som innebär att eleverna inte ska räcka upp handen utan lärare ska istället med andra 

medel få eleverna delaktiga under lektionerna. Mitt intryck är att lärarna ser de här metoderna 

direkt överförda från Hatties ursprungliga forskning, men här kan man fundera över vilken 

forskning som verkligen når fram och vad som sker i överföringsprocessen. Är det hela forsk-

ningsresultaten eller är det delar av dem? Vilka effekter får ett forskningsanvändande om lärare 

bara använder sig av valda delar av en studie? Jag lutar mig mot Hultmans (2015) tankar om 

överföringsprocessen och samspelet mellan forskning och skola. Även flera skolor som deltog 

i Hultmans undersökning uppgav att de arbetade med Hatties evidensanalys. Hultman pekar på 

att i samtal med lärarna framkommer att det sker en transformation av forskning och att forsk-

ningsresultaten ibland förändras på vägen. Han ser att detta är ett fenomen som behöver en 

fortsatt analys. Jag delar denna åsikt och ser ett behov av en ökad medvetenhet och kunskap om 

hur forskningsresultat ”reser” både mellan forskare och skola och mellan skolor som organisat-

ioner.  
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Min uppfattning är att den nyinstitutionella teorin kan bidra med sådan kunskap. Nyinstitution-

alismen grundtanke är att överföringsprocesser av nya idéer sker i ett samspel inom och mellan 

olika organisationer. Idéer som färdas mellan olika kontextuella sammanhang avkontextuali-

seras först för att sedan tolkas i den lokala praktiken (Hultman, 2001, 2004, 2015, 2018; Jarl, 

Blossing & Andersson, 2016; Johansson, 2006; Johansson & Grape, 2006; Seashore Louis, 

2010). Det här perspektivet tänker jag kan fördjupa kunskapen om vilka faktorer som påverkar 

hur skolor tar emot och använder sig av ny forskning. Det kan också bidra till en ökad förståelse 

för att överföringsprocessen är en sammansatt mekanism. Denna process kan medföra att skolor 

som tar del av samma forskning kan hantera den på olika sätt och med olika resultat som följd. 

Ett sätt för institutioner att hantera de institutionella krav som ställs på dem är genom särkopp-

ling, vilket innebär att den formella strukturen inte längre är kopplat till det praktiska handlandet 

(Johansson, 2006). Sett i detta sammanhang blir det viktigt att inte bara på ytan titta på vilken 

forskning som skolor tycks ta till sig i form av nya tankesätt, metoder och arbetssätt. Istället 

behövs en djupare analys för att se hur forskningresultaten tolkas och används i den lokala 

praktiken och vilka förändringar det får på undervisningen och på elevernas lärande. 

 

Avslutande reflektion 

Studiens syfte är att öka kunskapen om lärares relation till forskning. De preciserade frågeställ-

ningarna har fått svar, men svaren har också bidragit till en insikt i att lärares användning av 

forskning är en komplex företeelse. Min egen bild av lärares forskningsanvändande och vad 

forskning kan bidra med har under arbetet med denna uppsats har nyanserats och min förståelse 

har fördjupats. Jag ser att flera olika perspektiv behöver tas när det gäller skolforskning. För det 

första finns det inget enkelt samband mellan de forskningresultat som sprids till lärare och ett 

reellt forskningsanvändande.  Det är inte heller säkert att den ursprungliga forskningen tar 

samma form när den sedan används i lärares praktik. Något tycks ske i överföringsprocessen, 

vilket är en viktig aspekt att förhålla sig till när det gäller implementering av nya forskningsre-

sultat. För det andra så har jag tidigare lyft problematiken med alltför stor tilltro till forskning 

och vad den kan bidra med. Min uppfattning är att dagens skoldebatt har fokus på att om bara 

lärare får ta del av och bli delaktiga i skolforskning så löser det många av skolans problem. 

Denna uppfattning kan också skönjas bland informanterna, som ger uttryck för en tilltro till 

forskningens nytta. Informanternas positiva inställning kan ha flera orsaker, där en orsak kan 

vara att det är en del i lärarnas uppdrag och att de ser en reell nytta med att ta del av ny kunskap 

genom forskning. Men lärarnas inställning kan också antas spegla den allmänna skoldebatten. 

För att skolan ska vila på vetenskaplig grund behövs det hittas former för att forskning ska nå 
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skolan och bli en del i utvecklingsarbetet, men det behövs också en förståelse för att lärares 

kunskapsbildning sker på fler sätt som även de är betydelsefulla och som behöver synliggöras. 

Jag menar att ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt inom skolan är viktigt på flera sätt, inte 

minst när det gäller att ta del av ny forskning. Ett kritiskt förhållningssätt kan bidra till att sko-

lans aktörer gör medvetna val om vilken forskning som kan vara användbar och hur den kan 

medverka till skolans utveckling och elevernas lärande. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Flera frågor har vuxit fram utifrån studiens resultat och genomläsning av såväl tidigare gjorda 

studier som litteratur inom ämnet. I min studie uppger lärarna att de tar del av forskning på 

olika sätt och ger exempel på hur de använder forskning. Det hade emellertid varit spännande 

att göra uppföljande observationer och följa några av dessa lärare för att på ett djupare plan få 

en förståelse för hur forskningsanvändandet tar sig uttryck i lärarnas praktik.  

Många skolor arbetar utifrån ett koncept gällande synligt lärande, som bygger på Hatties meta-

analyser om framgångsfaktorer för lärande. Även lärarna på en skola i min studie berättar om 

ett sådant arbete. Här kan jag se två olika tänkvärda frågor att titta vidare på. För det första 

skulle det vara intressant att följa en skola under en längre tid i ett sådant arbete och då titta på 

vilka forskningsresultat som tar plats och om några effekter på elevernas lärande kan ses som 

en följd av detta arbete. En del i detta skulle kunna vara att studera om det eventuellt sker några 

förändringar av den ursprungliga forskningen i överföringsprocessen till lärarens praktik. An-

vänds forskningens hela resultat, eller bara delar av den? Hur organiseras detta arbete? Vilka 

ansvarar för arbetet? På vems initiativ sker utbildningsinsatsen? För det andra skulle det vara 

av intresse att jämföra hur två olika skolor förhåller sig till samma forskning. Kan några skill-

nader ses i hur de olika lokala praktikerna hanterar och påverkas av detta forskningsanvän-

dande? 

Praxisnära forskning är också ett spännande område för fortsatt forskning. Vilka möjligheter 

finns det för skolor att delta i denna typ av forskning? Vilka frågor ser lärare som relevanta att 

forska kring? Hur ser samspelet ut mellan forskare och skola? Är det en samverkan på lika 

villkor, eller har någon part tolkningsföreträde? Vilka eventuella effekter kan synas bland del-

tagande lärare? Används forskningsresultaten sedan av lärare på andra skolor? Det finns här 

flera intressanta infallsvinklar att söka djupare kunskap om. 
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I resultatet framkom tydligt att lärarna inte var insatta i om det fanns några riktade policydoku-

ment i kommunen angående hur lärare och skolor ska ta del av ny forskning. Detta skulle vara 

ytterligare en fråga att titta vidare på. Vilka eventuella dokument finns på kommunnivå respek-

tive skolnivå? Vilken inverkan får de på lärares forskningsanvändande? 

Slutligen väcktes också frågan om varför ingen av de intervjuade lärarna nämnde Skolforsk-

ningsinstitutet som en aktör på skolforskningsarenan. Varför inte? Vilken roll spelar detta in-

stitut för att sprida, kommunicera och möjliggöra för skolor att delta i praxisnära forskning? 
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Bilaga (1), missivbrev 
 

Intervju 

 

Hej!    

Jag heter Ann Skrak och arbetar som lärare i Växjö kommun. Vid sidan av mitt 
arbete, studerar jag på Mastersprogrammet i pedagogiskt arbete vid Linköpings 
universitet. I mina studier ingår att skriva en magisteruppsats.  

Min uppsats handlar om lärare och forskning och riktar sig till lärare i år 4 - 6 i 
Växjö kommun. Jag kommer att intervjua ca 10 lärare och intervjufrågorna 
handlar om lärares relation till forskning. 

Dina svar kommer att vara anonyma. Varken ditt namn eller namnet på skolan 
du arbetar på kommer att finnas med i studien. 

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan välja att avbryta din medver-
kan om du så önskar. Jag kommer att spela in intervjun för att slippa anteckna så 
mycket under intervjutillfället. Inspelningen raderas när studien är färdig och 
godkänd.  

 

Stort tack för din medverkan! 

 
Växjö 2017-11-20 
Ann Skrak 
 
 
annsk387@student.liu.se 

XXXX XXX XXX (tel.nr) 
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Bilaga (2), intervjuguide 
 

Intervjufrågor  

Bakgrundsinformation: 

• Vilken pedagogisk utbildning har du?  

• Hur många år har du arbetat som lärare? 

• Vilken är din yrkestitel innevarande läsår?  

 

Kontakt med forskning  

 Har du under den senaste tiden (innevarande eller förra läsåret) tagit del av forskning?  

- Hur kom du i kontakt med forskningen? 

- Vilka eventuella strukturer finns på din skola/ i kommunen för att sprida och ta 

del av forskning? 

- Av vilken anledning tog du del av forskning? 

 

 

Forskningens påverkansfaktor 

 Vilken betydelse har kunskap från forskning för din undervisning? 

 

 Vilka eventuella förändringar i din undervisning kan du se som en följd av att du har 

tagit del av och använt dig av kunskap från forskning?  

 

 

Forskningens användbarhet 

 Vilken typ av forskning ser du skulle vara användbar för dig i din undervisning?  

 

 Vilka faktorer skulle bidra till att underlätta användandet av kunskap från forskning i 

din undervisning?  

- Vilka hinder ser du?  

 

 

 

      Övrigt 


