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sammanfattning
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Utgivare: Göteborgs universitet, Centrum för utbild-
ningsvetenskap och lärarforskning (CUL), 2011

Denna kartläggning syftar till att beskriva forsknings-
inriktningen i pågående avhandlingsprojekt inom fors-
karskolan vid Centrum för utbildningsvetenskap och 
lärarforskning (CUL) vid Göteborgs universitet. Forskar-
skolan har till syfte att bidra till en utbildningsvetenskap-
lig forskarutbildning som är specifikt riktad mot lärarpro-
fession och lärarutbildning. Sju olika forskningsämnen, 
alla med utbildningsvetenskaplig inriktning, utgör basen 
för verksamheten. Ett viktigt inslag i CUL är samarbetet 
med kommuner och högskolor i närregionen som medfi-
nansierar hälften av projekten.

Kartläggningen är baserad på en intern konferensdoku-
mentation från hösten 2010 främst bestående av dokto-
randernas projektbeskrivningar, men även programbe-
skrivningar av forskarskolan och registerdata har använts. 
Analyserna tar utgångspunkt i fyra aspekter: val av forsk-
ningsfokus, hur forskningen motiveras, val av metod och 
angreppssätt samt kunskapsintressen. Målet har varit att 
undersöka vad det utbildningsvetenskapliga kunskapsbi-
draget utgörs av, samt om, och i så fall hur, relationen till 
lärarprofession och lärarutbildning kommer till uttryck i 
forskningsprojekten. 75 avhandlingsprojekt ingår i kart-
läggningen, av dessa har 10 slutförts (juni 2011). Dok-
torandgruppen består av 57 kvinnor och 18 män. Med-
elåldern är 46 år, de flesta i åldersspannet 36-60, varav 
22 individer är 36-45 år, och 19 är 46-50 år. Bland de 
kommunfinansierade är de flesta i åldern 50 år och äldre, 
medan de högskolefinansierade till hälften utgörs av dok-
torander i åldrarna 41-¬49. Trettiosju procent av de GU-
finansierade doktoranderna är 40 år eller yngre.

En sammanställning av forskningsinriktningen i avhand-
lingsprojekten visar att följande sex forskningstematiker 
dominerar: 

•	Ämnesdidaktik	 (undervisning,	 individers	 lärande	
relativt skolämne osv.)

•	 Lärarprofessionalitet	 (lärarutbildning,	 lärarkompe-
tens, lärarsamverkan, yrkesspråk osv.)

•	 Särskilda	 temaområden	 (IT-baserat	 lärande,	 genus,	
hållbar utveckling osv.)

•	Etik	(normer,	värdegrund,	inflytande	osv.)
•	 Strukturella	 frågor	 (samhällspolitik,	 styrning,	med-

borgar- och demokratifostran osv.)
•	 Institutionella	frågor	(skolkultur,	skolledarskap,	sko-

lutveckling osv.)
Forskningstematikerna i avhandlingsprojekten kan 
beskrivas homogena, hälften av projekten behandlar frå-
gor som relaterar till pedagogiska praktiker, verksamhets-
nära och ämnesdidaktiska problem, vilket också ligger i 
linje med CUL:s inriktning och syfte. Framförallt är det 
elevers förmåga till argumentation, deras begreppsförstå-
else, kunskapsbildning eller lärande, främst i skolämnena 
svenska och matematik, som ägnas intresse. Utöver detta 
finns ett brett intresse för särskilda tematiska kunskaps-
intressen som t ex. IT-baserat lärande och miljöfrågor i 
undervisning. Projekten har i hög utsträckning har ett 
lärar- och deltagarperspektiv. Den egna lärarerfarenheten 
och uppfattningar i samband med denna, bildar därmed 
bakgrund till många av arbetena. En övervägande del av 
projekten studerar formella utbildnings- och skolformer. 
Skolans senare år och ungdomsgymnasiet beforskas i ett 
40-tal projekt, att jämföra med förskola och skolans tidi-
gare del eller vuxenutbildning, som omfattar ett 10-tal 
respektive ett 20-tal projekt. Få studier belyser en insti-
tutionell eller samhällelig nivå och skolfrågor som t ex. 
friskolereformen, decentralisering, skoljuridik, IT-refor-
mer, kvalitetsstyrning osv. Den samverkan med närregio-
nen och kommunerna, och förväntade bidrag till orga-
nisationsutveckling som forskarskolan bygger på är inte 
framträdande i projekten. Likaså ingår få projekt i ett 
större forskningsprojekt eller sammanhang. 

Sammantaget står CUL:s forskarskola, med sin volym, sitt 
kunskapsbidrag och förankring i pedagogisk praktik och 
lärarprofession, för ett mycket viktigt tillskott i de utma-
ningar utbildningsområdet och högskolan står inför vad 
gäller utbildningsuppdrag, lärarutbildning, frågor kring 
skol-utveckling och kunskap om lärande och undervis-
ning. Det utbildningsvetenskapliga bidraget är ännu 
tidigt att uttala sig om på basis av denna kartläggning och 
fåtalet färdiga avhandlingar, i en uppföljning skulle detta 
rimligtvis kunna utredas mer ingående.
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bakgrund 

Forskarskolan vid Centrum för utbildningsvetenskap 
och lärarforskning (CUL) inom GU har till syfte att 
bidra till en utbildningsvetenskaplig forskarutbildning 
som är specifikt riktad mot lärarprofession och lärarut-
bildning. Verksamheten har sin bas i följande sju fors-
karutbildningsämnen:

•	 estetiska	 uttrycksformer	 med	 inriktning	 mot	
utbildningsvetenskap

•	 humaniora	med	inriktning	mot	utbildningsveten-
skap

•	matematik/naturvetenskap	 med	 inriktning	 mot	
utbildningsvetenskap

•	 tillämpad	 informationsteknologi	 med	 inriktning	
mot utbildningsvetenskap

•	 samhällsvetenskap	 med	 utbildningsvetenskaplig	
inriktning

•	 ämnesdidaktik
•	 pedagogiskt	arbete

Inriktningen av CUL svarar framförallt mot de idéer 
och förarbeten som låg till grund för propositionen 
”En förnyad lärarutbildning”. Där beskrevs att den 
utbildningsvetenskapliga forskningen och forskarut-
bildningen med nära anknytning till lärarutbildningen 
behövde förstärkas  och att en mångfald discipliner 
skulle knytas till detta kunskapsområde. Detta utgör 
också den organiserande principen för forskarskolan 
med utbildningsvetenskaplig inriktning vid GU som i 
vid mening, och med utgångspunkt i olika disciplinära 
hemvister, ska vara central dels för lärarutbildningen, 
dels för pedagogisk yrkeserfarenhet och yrkesutövning. 
Denna korta beskrivning visar också hur det utbild-
ningsvetenskapliga bidraget kan tolkas, dels som en 
forskningspolitisk terminologi, dels som ett sätt att 
lokalt och regionalt organisera forskning med utbild-
ningsvetenskaplig inriktning, dels som ett utpekande 
av ett nytt strategiskt kunskapsområde  av betydelse för 
samhälle och utbildningssystem. 

Forskarskolan startade 2005 och har i nuläget 75 dok-
torander. Av dessa har (juni 2011) 10 disputerat. Ett 
viktigt inslag i CUL har varit, och är alltjämt, samar-
betet med kommuner i närregionen som också bidrar 
till finansieringen av studier för doktorander. Därtill 
har universitetetsmedel avsatta för CUL stått för en 
betydande del av doktorandfinansieringen. En mindre 
andel utgörs av doktorander knutna till, och finansie-
rade av t ex. Högskolan i Borås och Linnéuniversitetet. 

En ny antagning sker hösten 2011. 

I forskarskolan betonas doktorandernas gemensamma 
identitet och “samhörighet med utbildningsvetenskap-
liga frågor och skolnära forskning” (www.cul.gu.se). En 
tematisk verksamhet med sju kunskapsområden utgör 
navet i denna organisering. Dessa leds av två forsk-
ningsföreträdare inom respektive temaområde: 

Konstarter och lärande (docent Claes Ericsson, Hög-
skolan för scen och musik och professor Maj Asplund 
Carlsson, Avdelningen för utbildningsvetenskap och 
språk, Högskolan Väst)

Lärande, text och språk (universitetslektor Per Holm-
berg, Institutionen för svenska, och professor Maj Asp-
lund Carlsson, Avdelningen för utbildningsvetenskap 
och språk, Högskolan Väst)

Läraryrkets praktik (professor Karin Rönnerman, Insti-
tutionen för pedagogik och specialpedagogik, och pro-
fessor Jan Bengtsson, Institutionen för didaktik och 
pedagogisk profession)

Lärande, undervisning och matematik (universitets-
lektor Johan Häggström, Institutionen för didaktik 
och pedagogisk profession, och forskarassistent Jesper 
Boesen, Nationellt centrum för matematikutbildning)

Nya media, undervisning och lärande (professor Ber-
ner Lindström, Institutionen för pedagogik, kommu-
nikation och lärande, och fil dr Ylva Hård af Segerstad, 
Institutionen för tillämpad informationsteknologi)

Skola och samhälle (docent Jan Carle, Institutionen för 
sociologi, och docent Silwa Claesson, Institutionen för 
didaktik och pedagogisk profession)

Undervisning, lärande och naturvetenskap (universi-
tetslektor Frank Bach, Institutionen för didaktik och 
pedagogisk profession och professor Angela Wulff, 
Institutionen för marin ekologi)
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syfte och mål

Med bakgrund av de syften och mål CUL:s forskar-
skola har, avser denna kartläggning karaktärisera forsk-
ningsinriktningen i pågående avhandlingsprojekt. 
Underlaget baseras främst på doktorandernas egna 
beskrivningar av sina forskningsprojekt. Målet är att 
undersöka vad det utbildningsvetenskapliga kunskaps-
bidraget utgörs av, samt om, och i så fall hur, relatio-
nen till lärarprofession och lärarutbildning kommer till 
uttryck i forskningsprojekten.

Varje projekt har också kartlagts med avseende på bland 
annat doktorandens kön, ålder, fakultets-hemvist och 
finansieringsform (kommun, högskola, universitetet). 

Forskningsinriktningen i projekten har analyserats 
med utgångspunkt i följande aspekter:

•	Val	 av	 forskningsfokus:	 typ	 av	 fenomen	 (indivi-
duella, strukturella osv.) och typ av praktik (skol-
form, fritid osv).

•	Hur	forskningen	motiveras	(praktisk	relevans	t	ex.				
pedagogiskt eller didaktiskt, samhällelig eller teo-
retisk relevans, inplacering i ett lokalt, nationellt, 
internationellt forskningsområde osv).

•	Val	av	metod	och	angreppssätt,	metodologiska	val	
och ansatser samt med avseende på hur doktoran-
derna positionerar sig (som lärare, som forskare, 
deltagare etc.).

•	Kunskapsintresse	(disciplinärt,	praxisorienterat,	ur	
ett lärar- elev- eller samhällsperspektiv osv.).

Några av temaområdena visualiserade på posters.
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Material och metod

Analysen grundar sig 1) på en konferensdokumenta-
tion från oktober 2010 bestående av 60 posters som 
beskriver pågående avhandlingsprojekt, 2) samman-
fattningar av färdiga och pågående avhandlingsprojekt, 
dvs. de 15 avhandlingsprojekt som inte är represente-
rade i konferensdokumentationen 3) initiala skrivning-
ar och programmål som är uppsatta för forskarskolan, 
samt 4) Ladok-uppgifter. 

Som underlag för kartläggningen har doktorander-
nas posterdokumentation varit den viktigaste. Poster-
materialet togs fram inom ramen för en intern kon-
ferens inom forskarskolan, kallad ”Mötesplats CUL 
26-27 oktober”, där doktorandens pågående avhand-
lingsarbete skulle presenteras. Enligt syftet med pos-
terkonferensen skulle materialet också kunna använ-
das för en vidare spridning till institutioner, fakulteter 
och för webbpresentationer. Postermaterialet är således 
ett intressant och viktigt underlag för att fånga upp 
huvudlinjerna i den pågående forskningen. Doktoran-

derna har getts tillfälle att formulera sig om sitt arbe-
te, utifrån de villkor och instruktioner som gavs inför 
posterkonferensen. Syftet med att kartlägga och göra 
kategoriseringar av forskningstematiker kan ses som 
försök att finna indikatorer för forskarskolans inrikt-
ning i nuläget. Det bör dock tilläggas att kartläggning-
en riktar intresset mot CUL:s forskarskola i dess helhet 
och inte mot de enskilda bidragen. Många av projekten 
var vid undersökningstillfället i en tidig fas och med all 
sannolikhet skulle de genomgå förändringar över tid. 
Med posterunderlaget som grund har det med andra 
ord varit möjligt att avläsa vilka som troligen befinner 
sig i en tidigare fas och därmed presenterar mer över-
siktliga kunskapsintressen och forskningsfokus, men 
också vilka som befinner sig i en slutfas av arbetet och 
därmed har mer preciserade frågor, delstudier och ana-
lyser klara. 

Några av postrarna som gjordes till konferensen.
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kartläggningens inplacering och mål

Kartläggningen avser att informera olika intressenter 
om CUL:s innehåll och kan ses som ett inspel i dok-
toranders och handledares självförståelse. Det finns, 
menar vi, goda skäl att göra karaktären hos denna 
omfattande forskarutbildning mer publik. Resulta-
tet har förankrats hos forskarskolans föreståndare, 

vetenskapliga råd, doktorander och handledare vid 
ett seminarium (21 juni 2011), där tillfälle gavs att 
kommentera resultat och slutsatser. Föreståndaren för 
CUL:s forskarskola ansvarar vidare för spridningen och 
användningen av resultaten i denna kartläggning.

finansiering och åldersspridning

Tre olika finansieringsformer (se Bild 1) ger stöd åt 
de 75 avhandlingsprojekten, varav GU-medel står för 

hälften, närregionen och kommuner för 29 procent 
och medverkande högskolor för 19 procent.

Sammanställningen som följer (Bild 2) visar fördel-
ningen av doktorandernas ålder. Merparten finns i 
åldersspannet 36-60, varav 19 deltagare är i kategorin 
46-50 år. Medelåldern är 46 år i gruppen doktorander 
som våren 2011 deltar i CUL:s forskarskola. Av samt-
liga doktorander är 57 kvinnor och 18 män.

Bild 1. Finansieringen av CUL:s forskarskola fördelat på 
kommuner, universitetet och externa högskolor.

Bild 2. Doktorandernas ålder fördelat på femårsintervall.
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Som sammanställningen i det följande visar (Bild 3) skiljer sig åldersfördelningen åt mellan de tre finansieringsfor-
merna kommun, GU och högskola. Bland de kommunfinansierade är de flesta i åldern 50 år och äldre, medan de 
högskolefinansierade till hälften utgörs av doktorander i åldrarna 41-¬49. Trettiosju procent av de GU-finansierade 
doktoranderna är 40 år eller yngre.

Bild 3. Åldersfördelningen i projekten (i procent) baserad på finansieringsform (kommun-, universitets (GU)- och hög-

skolefinansiering).

Åldersfördelningen i CUL:s forskarskola kan exempel-
vis jämföras med SCB:s statistik för vårterminen 2010 
(se följande två tabeller) över antal aktiva, registrerade 
forskarstuderande samt doktorandanställda, fördelade 

på ålder inom det Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga 
området. Dessa visar liknande åldersmässiga tendenser 
och en hög andel kvinnor, också i åldersspannet 30-39 
samt bland dem som är 40 år och över. 

Bild 4. Tabell över antal, ålder och kön på forskarstuderande vid GU och Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt område 
(www.hsv.se). 

Bild 5. Förteckning över forskarstuderande med doktorandanställning, vid GU och Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt 
område, för vårterminen 2010 (samma kategori som i bild 4).

forskarstuderande  kvinnor Män total

Ålder  -29 30-39 40- -29 30-39 40-  

Göteborgs universitet VT10 72 155 216 33 106 103 685

doktorandanställda  kvinnor  Män  totalt

Ålder  -29 30-39 40- -29 30-39 40-  

Göteborgs universitet VT10 33 87 92 27 69 38 346

Ålder kommun gU Högskola total
 40 och under 13 37 14 21

 41-49 33 34 50 39

 50 och över 54 29 36 40

100 100 100 100
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forskningstematiker och kunskapsintressen

En homogen forskningstematik
Som ett resultat av kartläggningen följer här en sam-
manställning av de forskningstematiker och kunskaps-
intressen som kännetecknar projekten. I det följande 
kommer vi att kommentera och exemplifiera dessa. 
Sammantaget är det sex tematiker som dominerar även 
om det givetvis finns överlappningar (samma projekt 
kan tillhöra flera kategorier).

•	Ämnesdidaktik	 (undervisning,	 individers	 lärande	
relativt skolämne osv.)

•	 Lärarprofessionalitet	 (lärarutbildning,	 lärarkom-
petens, lärarsamverkan, yrkesspråk osv.)

•	 Särskilda	temaområden	(IT-baserat	lärande,	genus,	
hållbar utveckling osv.)

•	Etik	(normer,	värdegrund,	inflytande	osv.)
•	 Strukturella	 frågor	 (samhällspolitik,	 styrning,	

medborgar- och demokratifostran osv.)
•	 Institutionella	 frågor	 (skolkultur,	 skolledarskap,	

skolutveckling osv.)

 

Ett tydligt intryck som en inledande betraktelse ger av 
forskningstematiken i avhandlingsprojekten är att den 
är homogen. Hälften av projekten domineras av frågor 
som relaterar till pedagogiska praktiker, verksamhets-
nära och ämnesdidaktiska problem. Framförallt är det 
elevers (eller förskolebarns osv.), förmåga till argumen-
tation, deras begreppsförståelse, kunskapsbildning eller 
lärande, som ägnas intresse. En stor del av undersök-
ningarna utgår från frågor som rör kända svårigheter 
som elevers förståelse av principer, teori och liknande, 
t ex. inom matematik och naturvetenskap, eller som 
uppmärksammar behov av ämnesdidaktisk utveckling 
inom områden som t ex. språkförståelse, skrivutveck-
ling eller språkstöd osv. Formuleringar av pedagogiska 
problem och utmaningar av dessa slag utgör utgångs-
punkten för ett stort antal studier. Ett viktigt fokus 
för dessa projekt är sociala och interaktiva aspekter av 
lärande, resultat av undervisningsinsatser osv., vilket 
speglas i teoretisk anknytning och begreppsanvänd-
ning som hämtas från områden som livsvärldsfenome-
nologi, variationsteori, sociokulturella ansatser, såväl 
som utbildningssociologi, text- och diskursanalytiska 
ansatser osv. Aspekter av undervisning och lärande 
genom t  ex. klassrumsobservationer, lektionsupplägg, 
läroboksanalyser eller analyser av elevarbeten och upp-
gifter av olika slag, liksom IT-baserade applikationer 
och arbetssätt, utgör underlagen för analyser. 

Bild 6. Sex dominerande forskningstematiker (projekten kan omfattas av flera kategoriseringar).
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En andra tendens är att det till övervägande del är for-
mella utbildnings- och skolformer som är i fokus för 
avhandlingsprojekten (vi återkommer till detta i Bild 
7). Flertalet av projekten handlar om skolans senare år 
och ungdomsgymnasiet, vilket också kan förklara att 
studier kring skolämnen som svenska och matematik 
i så hög grad är representerade bland avhandlingspro-
jekten.

För det tredje, så visar ett flertal projekt intresse för 
särskilda, gränsöverskridande kunskapsområden. Ett 
sådant är IT-baserat lärande, med aspekter som soci-
ala media, datoranimation, videostöd, multimodalitet 
osv studeras. Ett annat sådant är frågor kring hållbar 
utveckling, som t ex. miljö- och bioteknik, men även 
t ex.	ljud/hörsel,	genus,	etnicitet,	estetiska	ämnen,	glo-
bal utbildning utgör vad vi har kallat särskilda tema-
tiska områden. Det finns också ett intresse för att förstå 
eller granska aktuella pedagogiska idéer som grupp-
coachning, deliberativa samtal och Monroe-pedagogik 
inom ramen för denna forskningstematik. 

För det fjärde, en väsentlig del av projekten behandlar 
någon av de tre tematikerna kring institutionella frågor, 
lärarprofessionalitet och etiska frågor. I tematiken som 
rör institutionella aspekter ryms frågor kring skolled-
ning, pedagogiska utvecklingsprogram, skol- och lärar

kulturer,	organisationsförändringar	och	liknande.	Även	
praktikmoment i vuxenutbildning, inklusive högsko-
leutbildning, ingår här. Här finns också exempel, om 
än få, på hur IT-baserat lärande integreras i skolutveck-
ling och för att utveckla vissa kvaliteter i utbildnings-
moment Ett antal projekt riktar också ett intresse mot 
lärarforskning i bred bemärkelse, som mellanmänskliga 
relationer, relationen lärare-elev, och praktikgemenska-
per inom lärarprofessioner (se stapeln ”Lärare”), hur 
lärare tänker (t ex. inom Teacher Thinking-traditio-
ner) eller läraridentitet och specifika lärarprofessioners 
utveckling och villkor. Vad gäller tematiken kring etis-
ka frågor är det aspekter av skolverksamheter som t ex. 
normer, normkonflikter, värdegrundsfrågor, inflytande 
och arbetsglädje som behandlas.

Slutligen, tematiken som rör strukturella frågor, sam-
hälls- och utbildningspolitiska frågor, frågor kring styr-
ning och medborgarskap osv., är minst representerad.

skolans senare år och 
ungdomsgymnasiet i fokus
Bild 7 visar vilka delar av utbildningssystemet som 
avhandlingsprojekten beforskar. Framförallt är det 
skolans senare år, gymnasiet och vad vi kallat ”Flera 
skolformer” (i denna kategori är det 10 projekt som 
studerar skolans tidigare och senare år) som utgör 
lejonparten.

Bild 7. Sammanställning av beforskade områden och skolformer i 76 projekt . I kategorin Flera skolformer finns 10 pro-
jekt som antingen studerar grundskolan (tidigare och senare år), eller projekt där skolår eller åldrar inte är preciserade.
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Förskolan och de tidigare skolåldrarna är föremål för 
forskning i 11 projekt. Dessa två skolformer ägnas där-
med inte samma intresse som de senare åldrarna och 
ungdomsgymnasiet, som uppmärksammas i 35 pro-
jekt. Därutöver har vi vuxenutbildning (gymnasium, 
Svenska för invandrare (Sfi), yrkesutbildning (Yrk) 
osv.) samt högre utbildning, som omfattar 20 projekt 
sammanlagt. Åtta projekt behandlar högre utbildning, 
som pedagogiska aspekter inom t ex. det konstnärliga 
utbildningsområdet, eller färdigheter kring t ex. skri-
vande och analytisk förmåga. Två projekt behandlar 
också en strukturell tematik, som tillträdes- och rekry-
teringsfrågor inom högre utbildning. Skolpraktiker 
som endast belyses genom enstaka projekt är vuxenut-
bildning, fritidshem, studieförberedande program, Sfi, 
yrkesutbildning och fritidsaktiviteter, skolformer som 
t  ex. folkhögskola, särskola, yrkeshögskola osv. finns 
inte representerade. Det är också relativt få avhand-
lingar som är inriktade mot yrkespraktiker och pro-
fessionsområden som fritidspedagog, vuxenutbildare, 

yrkeslärare och Sfi-lärare, detta gäller i viss mån även 
förskollärare och högskolelärare. 

Den sista sammanställningen som följer (Bild 8) visar 
en fördelning över vilka skolformer som studeras med 
hänsyn tagen till projektens finansiär. De kommunfi-
nansierade, liksom de universitetsfinansierade avhand-
lingsprojekten, följer mönstret för projekten som hel-
het genom att rikta intresse mot de senare åldrarna och 
ungdomsgymnasiet. De uppvisar ett mindre intresse 
för förskola och fritidshem. De kommunfinansierade 
doktoranderna	ägnar	sig	åt	skolans	tidigare	år,	Vux/Sfi/
Yrk samt högskola (två avhandlingsprojekt i vardera 
kategorin). I de universitetsfinansierade projekten är 
det	förskolan,	Vux/Sfi/Yrk	och	fritidshem	som	har	ett,	
eller inga projekt. Vad gäller de högskolefinansierade 
projekten är det skolans senare år som är mest frekvent 
förekommande (fem projekt). I övrigt är fördelningen 
sådan att enstaka studier riktar intresset mot skolans 
tidigare år, mot högskola och fritidshem, men ingen åt 
gymnasiet	eller	Vux/Sfi/Yrk.

Bild 8. Fördelning av beforskade skolformer i relation till projektens finansieringsform.

Om vi ska kommentera valet av forskningsfokus i 
avhandlingsarbetena och studerade skolformer, finns 
en klar dominans av tematiker som är kopplade till stu-
dier på individnivå och formella skolpraktiker. Detta 
innebär således att andra utbildningsvetenskapliga 
områden och aspekter får relativt lite uppmärksamhet, 

t ex. studier på institutionell eller samhällelig nivå, eller 
frågor som friskolereformen, decentralisering, skoljuri-
dik, IT-reformer, kvalitetsstyrning osv.

Projektens inplaceringar och forskningssyften

Många av avhandlingsprojekten anger praktisk och 
ämnesdidaktisk relevans som motiv för forskningsin-
tresset. Flertalet av studierna som riktar intresse mot 
frågor kring etik, värdegrund och normer, inflytande 
och arbetsglädje och liknande, tar också avstamp i 
pragmatiska frågor och praxisrelaterade dimensioner 
av skolverksamheter. 

Många av projekten kopplas till aktuella kursplane-
frågor, bedömnings- och betygsfrågor, och skol- och 
samhällsfrågor. Ett flertal av forskningsprojekten rela-
terar till såväl nationella läro-, och kursplaner som till 
europeiska överenskommelser osv. Utöver detta knyter 
många av projekt an till de nationella proven. Indirekt 
signalerar därmed ett flertal av projekten den betydelse 

1 Inom ramen för posterpresentationen har ett avhandlingsarbete som har flyttats över till CUL från en annan 
forskarutbildning ingått, därav summan 76 posterunderlag totalt i denna bild.

finansie-
ringsform

förskola skola 
tidigare

skola 
senare

gymn. vux
sfi, 
Yrk

Hög-
skola

fri-
tids-
hem

flera total

Kommun 1 2 8 5 2 0 5 25

GU 1 4 11 6 5 1 8 36

Högskola 2 1 5 0 1 1 5 15

Total 4 7 24 11 8 2 18 76
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bedömningsfrågor och mätbara resultat har fått för 
skolan och skolpolitiken.

Det finns ett brett förankrat intresse som skär över alla 
forskningstematikerna för att beskriva och förstå skol- 
och utbildningsverksamheter på deras egna villkor. Det 
handlar t ex. om hur kursplanefrågor på olika nivåer 
förhandlas eller tas emot lokalt. Flera av avhandlings-
projekten placerar in och relaterar sina frågeställningar 
och skolpraktikerna som studeras till samhällsföränd-

ringar (samhällstyper av följande slag nämns; det mul-
tietniska, det globaliserade, det flerspråkiga, det kun-
skaps- och IT-baserade samhället osv.) men också till 
förändringar av skolämnen och villkoren för elevers 
lärande. I några beskrivningar av relationen mellan 
skola och samhälle finns samtidigt en tendens till att 
förklara att omvärlden är förändrad och att skolan där-
för måste anpassas därefter, liksom antaganden om att 
skolan “halkar efter” samhälls- och teknikutveckling. 

Projekten knyter som regel an till teorier eller begrepp 
inom internationell, engelskspråkig forskning, ofta i 

kombination med mer lokala, svenskt-nordiska eller 
europeiska, sammanhang. Här kan man lägga till att 
forskningssyftena i poster-dokumentationen sällan blir 
placerade eller motiverade i en vidare mening. Möj-
ligen är det den begränsade poster-formen som gör 
att detta utelämnas. Det är likaså få av posterpresen-
tationerna som placerar in sitt avhandlingsarbete i ett 
internationellt forskningssammanhang genom att ta 
avstamp i aktuella studier eller forskningspositioner 

och därigenom motivera eller kvalificera sitt projekt. Få 
skriver uttryckligen att de riktar intresse mot att bidra 
till utbildningsvetenskaplig forskning och teoriutveck-
ling, även om det finns undantag (bl a. projekten som 
utgår från sociologiska, läroplans- eller organisations-
teoretiska ansatser nämner ett teoretiskt bidrag som en 
viktig aspekt av det egna avhandlingsarbetet). 

ansatser och forskningspositioner

I fråga om metodval, och i den utsträckning man i 
posterunderlagen har tagit utrymme att redovisa meto-
diska val, så är det kvalitativa metoder av olika slag 
som dominerar. Sextio projektbeskrivningar använder 
sådana ansatser. Ofta är det kombinationer av obser-
vationer eller videomaterial, intervju eller samtal som 
ingår i dessa ansatser. Nio avhandlingsprojekt nyttjar 
kvantitativa metoder. Av dessa är det några få som 
använder komparativa och mer storskaliga undersök-
ningsmetoder, som flernivå- och strukturell ekvations-
modellering.

En viktig iakttagelse är att projekten i hög utsträckning 
placeras i ett lärar- och deltagarperspektiv. Den egna 
lärarerfarenheten och uppfattningar i samband med 

denna bildar alltså bakgrund till många arbeten. Detta 
kan ses som en del av CUL:s forskarskolas unika kon-
struktion och potential att svara mot de mest aktuella 
skolfrågorna. Flera projekt utnyttjar också forskarposi-
tioner som anknyter till interventionsstudier, aktions-
forskning, designbaserad forskning och liknande. 
Dessa kunskapsintressen kan beskrivas som pragma-
tiska och högst motiverade ur lärar- och skolsynpunkt. 
Med utgångspunkt i de posterredovisningar som här 
analyserats, är det dock inte möjligt att utläsa, mer än 
i enstaka fall, om de ingår i ett avgränsat forsknings-
projekt	och/eller	knyter	an	till	sammanhang	för	 lokal	
pedagogisk utveckling och liknande. Den här typen 
av ansatser och forskningsuppgift är därför en möjlig 

finansierings-form förskola skola 
tidigare

skola 
senare

gymn vux sfi 
Yrk

Hög-
skola

fritids-
hem

flera totalt

Kommun 1 2 8 5 2 2 0 5 25

GU 1 4 11 6 0 5 1 8 36
Högskola 2 1 5 0 0 1 1 5 15

Total 4 7 24 11 2 8 2 18 76
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diskussionspunkt för forskarskolan. Hur ska relevans-
kriterier och praxisbaserade frågor mötas genom dessa 
ansatser och positioner? Hur ska resultaten spridas och 
användas? 

En annan iakttagelse är att elevers lärande, hur barn 
lär av varandra liksom elevers kunskapsbildning, är i 
fokus för flera studier. Få tar dock sin utgångspunkt i 
ett intresse för ett elevperspektiv ur andra aspekter än 

de skolämnesknutna, även om det finns undantag med 
projekt kring hur elever t ex. marginaliseras eller exklu-
deras under vissa omständigheter. Frågan är om detta är 
en konsekvens av den starka betoningen på lärare och 
lärarerfarenheter och om detta balanseras på andra sätt 
som inte är synliga i det material som använts här? Här 
finns det kanske ytterligare en diskussionspunkt om 
på vilket sätt eleverna (eller barnen, studenterna etc.) 
involveras och positioneras i forskningsprocesserna.

slutsatser

De slutsatser vi drar genom denna kartläggning kan 
sammanfattas i tre punkter:

•	Den	dominerande	forskningstematiken	i	avhand-
lingarna är den ämnesdidaktiska och undervis-
ningsmässiga med svenska och matematik som 
särskilda intresseområden. Utöver detta finns ett 
brett intresse för särskilda tematiska kunskapsin-
tressen som t ex. IT-baserat lärande och miljöfrå-
gor i undervisning. En övervägande del, runt ett 
40-tal, av avhandlingsprojekten studerar skolans 
senare år och ungdomsgymnasiet, endast en liten 
andel projekt ägnas åt t ex. förskola och skolans 
tidigare del eller vuxenutbildning med ett 10-tal 
respektive ett 20-tal projekt.

•	En	 stor	 andel	 av	 projekten	 riktar	 intresse	 åt	 de	
individuella dimensionerna av lärande och under-
visning och studerar formella pedagogiska prakti-
ker genom metoder som klassrumsobservationer 
och liknande. Få avhandlingsarbeten behandlar 
frågor som skolutveckling, skolledning, och rela-
tionen mellan undervisning och skolans styr-

ning, till exempel genom att problematisera och 
analysera läroplaner och undervisningsinnehåll. 
Likaså ägnas vissa aktuella skolfrågor som frisko-
lereformen, decentralisering, skoljuridik och nya 
utvärderings- eller kvalitetsstyrningsformer lite 
uppmärksamhet. Digital teknik och frågor om IT 
med dessa utgångspunkter behandlas inte heller i 
någon större utsträckning. 

•	Den	 samverkan	 med	 närregionen	 och	 kommu-
nerna som CUL:s forskarskola bygger på är inte 
framträdande i avhandlingsprojekten. Sådana 
sammanhang för projekten, och nära koppling till 
t ex. organisationsutveckling skulle kunnat vara 
mer närvarande. Likaså är få avhandlingsprojekt 
inplacerade i ett forskningssammanhang genom 
att ingå i ett större forskningsprojekt. Avhand-
lingsprojekten verkar därmed leva sina egna liv i 
stor utsträckning.
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summering och möjliga diskussionspunkter

Med utgångspunkt i denna kartläggning och fåtalet fär-
diga avhandlingar, är det ännu tidigt att uttala sig om 
bidraget från CUL:s forskarskola till det utbildningsve-
tenskapliga området. Mer rimligt vore att återkomma 
till detta när ett 40-tal avhandlingar ligger klara. Posters 
som underlag för en analys av detta slag ger en begrän-
sad bild och speglar endast tendenser.

Forskningstematiken kan dock sägas svara väl mot de 
programmål som CUL har, och som består i att knyta 
an till praktikens och lärarprofessionens problem, 
utmaningar och vardag. Den tematiska organiseringen 
av CUL:s forskarskola speglas också i lärarutbildning-
ens och forskarskolans plats i universitetet; som en 
gemensam angelägenhet för fakulteterna och som en 
samverkansform med det omgivande samhället, främst 
kommun och högskola som viktiga externa parter och 
finansiärer. Baserat på den kartläggning som här gjorts, 
konstaterar vi att det finns ett brett intresse för att bidra 
med kunskaper genom och för pedagogisk yrkesutöv-
ning, dels genom CUL-projektens praktiknära anknyt-
ning, dels genom förankringen i utbildningsvetenskap-
liga kunskapsintressen. 

Vad gäller forskarskolans bidrag i relation till utbild-
ningsuppdrag och de nya examensrätter för lärarutbild-
ning, förskola, fritidshem och yrkesprogram osv., och 
som universitet och högskolor har att hantera, så bör 
CUL:s sammantagna kunskap och praktikförankring 
ses som ett viktigt bidrag på sikt. Samtidigt bör oba-
lanserna i de nuvarande avhandlingsprojekten med 
avseende på beforskade områden uppmärksammas. 
Det finns uppenbara behov inom många områden där 
CUL-forskning bör kunna hjälpa till att täcka och bidra 
i utvecklingen av det utbildningsvetenskapliga området. 
En fråga för CUL:s forskarskola torde också vara hur 
aktuella skolutvecklingsfrågor bättre kan täckas in då 
man kan anta att de blivande doktorerna kommer att få 
ta ansvar för sådana utvecklingsfrågor.

Potentiellt finns möjligheter att tydligare peka ut 
avhandlingsprojektens relevans och diskutera forsk-
ningsmotiv och forskarpositioner inom forskarskolan. 
Genom att ställa frågor om hur forskningsprojektens 
praktiska och teoretiska relevans skall bedömas och hur 
man lyckas överbrygga denna spänning kan konceptet 
belysas ytterligare. Frågor som hur avhandlingsprojek-
ten kan kontextualiseras på ett tydligt sätt och vari kun-
skapsbidraget består bör diskuteras vidare. Vilket är det 
utbildningsvetenskapliga	bidraget?	Är	det	att	bidra	 till	

en kunskap av relevans för lärarutbildning, pedagogisk 
yrkesutövning och liknande, eller till ett nytt kunskaps-
område i vidare mening?
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Vilka villkor - möjligheter, svårigheter och kunskaper - har lärare för sin läs- och skrivun-
dervisning? Intervju- och enkätstudie med lärare i årskurs 1-3.
Skrivrepertoarer – Likheter och skillnader i undervisningserbjudanden inom gymnasiesko-
lans svenskämne
Snacka går ju… En studie av den deliberativa undervisningens potential
Native language – Resource or barrier?
Learning outcomes as an intervention to improve a learning culture
Students’s Argumentation in Biotechnology Issues: An Actions Research Study in Lower 
Secondary School
Teachers’ justifications when choosing ethical values
Glädje och lust i arbetet som lärare – En studie av lärares erfarenheter av arbetsglädje
Transforming Teacherst
Lärarutbildning i moral och etik?
Tillämpning av video i nätbaserade kurser i högre utbildning
Barns sociala liv på fritidshemmet
Lärande, text och språk: Skrivprojekt som pedagogisk resurs för univer-sitetsutbildning
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Arter och systematik i biologiböcker för skolår 6-9
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mannaskap (avhandling febr 2011)
Musik, estetik och musikdidaktik: En sociokulturell studie av kunskapsbildning i lärarut-
bildningens estetiska kursverksamhet
Begreppsbaserad undervisning. Procedurell eller konceptuell kunskap?
Creating multimodal texts within the context of schooling
Digital tools in literacy activities in educational settings
Lärprocessens estetik. Vad är det?
Matematikundervisning i det flerspråkiga klassrummet
Målens mening och grund - om kunskapsmålen som verktyg för betygsättaren
Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier (avhandling dec 2008)
Mathematical reasoning when solving physics tasks
Learning science from computer animation
Elevers kunskapsbildning vid deltagande i öppna kurser i ett naturvetenskapligt ämne där 
elever kommunicerar i sociala medier och använder webbverktyg som ex. diigo
Different Differences. The importance of distinguishing betweeen value and magnitude 
when speaking of a difference between two signed numbers
Religious education in a multicultural society
Curriculum in the Era of Global Development : Historical legacies and Contemporary 
Concerns
What is taught and what is learned: Professional insights gained and shared by teachers of 
mathematics (avhandling aug 2010)
The communicative use of cultural representations – children teaching and learning songs 
to and from each other
Musikskapande, digitala verktyg, genus
Ledningsrummet
Trustful educational relationships in school
Distribuerat ledarskap: Förutsättning för delat ledarskap i utvecklingsarbetet inom skolans 
organisation
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Proportion in Swedish mathematics textbooks in upper secondary school
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