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Anders Persson, Roger Johansson, Sinikka Neuhaus  2018-05-19 

Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet 

Praktiknära forskning i skolan – några reflektioner 

I mars 2017 aviserade regeringen att en satsning på praktiknära forskning i samverkan mellan 

universitet/högskolor och skolhuvudmän kommer att göras under perioden 2017-2022. 

Samtidigt tillsattes en utredning med uppdrag att utarbeta förslag till hur samarbete kring 

praktiknära forskning mellan skolor/skolhuvudmän och lärosäten med förskollärar- och 

lärarutbildning kan stärkas. Sedan december 2017 ingår Lunds universitet i denna satsning 

via Institutionen för utbildningsvetenskap och ämneslärarutbildningen.  

Regeringen har givit fyra lärosäten uppdraget att formera grupper av lärosäten som ska 

samverka sinsemellan och med skolhuvudmän/skolor i utvecklingen av praktiknära 

skolforskning. Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads 

universitet utgör de fyra noder som nu bygger var sitt nätverk med lärosäten där det ges 

förskollärar- och lärarutbildning. Lunds universitet hör till Uppsalanoden tillsammans med 

ytterligare sju lärosäten: Högskolan i Gävle, Kungliga Musikhögskolan, Kungliga Tekniska 

Högskolan, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Södertörns 

högskola. De nio lärosätena i Uppsalanoden har inlett sitt arbete med att skapa förutsättningar 

för avtalsskrivande mellan skolhuvudmän, skolor och lärosäten om praktiknära forskning.  

I föreliggande text reflekterar vi kring vad som kan menas med praktiknära skolforskning och 

övergår sedan till samarbetet mellan Lunds universitet och skolhuvudmän/skolor samt den 

potential i form av forskarkompetens och forskningsprojekt som finns vid Lunds universitet. 

Vad menas med praktiknära forskning? 

Diskussionen om vad praktiknära forskning har varit, är och kan vara har intensifierats i och 

med den satsning som nu görs på sådan forskning. I det följande gör vi några reflektioner 

kring praktiknära forskning och vi tänker oss att föreliggande text kommer att 

vidareutvecklas successivt under projektets gång.  

Ett sätt att föreställa sig praktiknära forskning kan ta sin utgångspunkt i nedanstående figur, 

där vi har framställt OECDs definitioner av olika slags forskning som ett kontinuum: 

         grundforskning                     tillämpad forskning                     utvecklingsarbete 
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Grundforskning är forskning som primärt försöker åstadkomma ny kunskap om någonting 

och OECD tillägger i sin definition att sådan forskning ofta bedrivs ”without any particular 

application or use in view” ("Glossary of Statistical Terms," 2007). Tillämpad forskning, å 

andra sidan, använder grundforskning i syfte att uppnå praktiska mål. Utvecklingsarbete, 

slutligen, kan bedrivas av praktiskt verksamma aktörer i t.ex. skolan och kan göras i 

samarbete med forskare i syfte att utveckla skolans verksamhet.  

Det ligger nära till hands att tänka sig att praktiknära forskning ska placeras på högersidan i 

figuren ovan, åtminstone om syftet med praktiknära forskning formuleras på detta sätt: 

”Syftet med praktiknära forskning är att utveckla och förbättra undervisningen i 

skolväsendet för att öka elevers och förskolans måluppfyllelse. Forskningsfrågor 

formuleras utifrån professionens behov av kunskap om lärande och undervisning i ett visst 

ämne eller ämnesområde. Forskningsfrågor kan bl.a. rikta fokus mot lärar- och 

förskollärarprofessionen, undervisningspraktiken eller undervisningsmetoder. Praktiknära 

forskning betecknar därför kunskap som har direkt nytta och användbarhet i verksamheten 

och som bl.a. kan bidra till att stärka utbildningens vetenskapliga grund.” 

(Kommittédirektiv: Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig 

grund i skolväsendet. Dir. 2017:27., 2017, p. 2) 

Den offentliga utredning ur vars direktiv ovanstående rader är hämtade menar i sitt 

betänkande att ”… praktikutvecklande forskning är ett mer definierande begrepp än 

praktiknära forskning. Det uttrycker att forskningens resultat ska leda till en förflyttning av 

praktikens forskningsgrund. Forskningens syfte – att utveckla praktiken – kommer då till 

tydligt uttryck genom begreppet.” (Forska tillsammans : samverkan för lärande och 

förbättring, SOU 2018:19., 2018, p. 32). Dessa påståenden kan och bör naturligtvis också 

diskuteras. 

De fyra lärosäten som fått regeringens uppdrag beskriver i en gemensam avsiktsförklaring 

2017 praktiknära forskning så här: ”Praktiknära forskning avser inom försöksverksamheten 

sådan utbildningsvetenskaplig forskning som förutsätter huvudmännens strukturer och 

resurser, och har som mål att lösa problem, och utnyttja potentialer, inom 

undervisningen/utbildningen eller att identifiera faktorer som leder till förbättrade elevresultat 

inom läroplanernas samtliga områden.” (Avsiktsförklaring för uppdrag om försöksverksamhet 

med praktiknära forskning, 2017).  

När Skolforskningsinstitutet definierar praktiknära forskning betonas vidare närheten till 

profession och praktik mycket starkt: 

”Hur olika forskningsperspektiv och inriktningar bör benämnas utgör en återkommande 

fråga i många inomvetenskapliga sammanhang. Vad gäller den praktiknära forskning som 
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diskuteras här finns ett antal alternativa benämningar, till exempel praxisforskning, 

praxisnära forskning, klinisk forskning och utvecklings- eller förbättringsforskning. För att 

understryka närheten till undervisningen och klassrumssituationen använder 

Skolforskningsinstitutet begreppet praktiknära.” (Skolforskningsinstitutet, 2015, p. 4) 

Skolforskningsinstitutet betonar också att skolans professionella kan involveras som 

medforskare och konkluderar: ”Även om praktiknära forskning i princip kan vara både 

nyfikenhetsstyrd och teorigenererande så torde den ändå ligga något närmare den tillämpade 

forskningen till sin natur.” (Skolforskningsinstitutet, 2015, p. 6). 

Närheten till profession, undervisning och klassrumssituation är nödvändig, samtidigt som vi 

är av uppfattningen att praktiknära forskning därmed inte endast behöver finnas på 

utvecklingssidan – högersidan – i det kontinuum som avbildas i figuren ovan. Tillämpning av 

grundforskning på skola och undervisning kan ge perspektiv på vad skola och undervisning 

m.m. är för slags fenomen och därmed bidra till att formulera praktiknära forskningsfrågor på 

annorlunda sätt. Vi ser det därför som viktigt att bidra till praktiknära forskning i samarbete 

med skolans olika aktörer längs med hela det kontinuum som utgörs av grundforskning, 

tillämpad forskning och utvecklingsarbete.  

Den praktiknära forskningens när, var och hur 

De texter som vi refererat till ovan kretsar på flera sätt kring vad som skulle kunna kallas den 

praktiknära forskningens när, var och hur och vi ska kort reflektera över detta i det följande.  

När ska den praktiknära forskningen utföras? Med något undantag kännetecknas texterna 

ovan av en ganska stor stress, vilket sannolikt har att göra med skolans problem i en rad olika 

avseenden. Här finns ett påtagligt krismedvetande som uttrycks i termer av att ”Sverige har 

legat efter när det kommer till att koppla ihop den senaste skolforskningen med själva 

undervisningspraktiken och lärarnas dagliga arbete” som delvis kan förklara att regeringen nu 

vill finansiera forskning som ”har direkt nytta och användbarhet i skolan” för att citera ett 

pressmeddelande från regeringen ("Ny satsning på skolforskning," 2017). Samtidigt betonas 

det i samma pressmeddelande att satsningen på praktiknära forskning ska stärka skolans 

vetenskapliga grund, vilket får antas vara ett relativt långsiktigt projekt. I ett tidsperspektiv 

finns det spänningar mellan ”direkt nytta” och vetenskaplig grund. Dessa spänningar kan vara 

utvecklande men också innebära risker inom projektet ”praktiknära forskning”, exempelvis 

att forskningen drivs fram alltför snabbt i den direkta nyttans namn eller alltför långsamt då 

forskningen ska stärka skolans vetenskapliga grund. Mot denna bakgrund finns det vidare 

anledning att fråga: Hur praktiknära är skoldebatten? När det gäller de senaste årens 
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skoldebatt kan vi svara ”inte speciellt praktiknära” eftersom det alltför ofta i skoldebatten 

torgförs koncept, idéer och förslag som har svag förankring i dagens skolpraktiker. Debatten 

baseras sällan på empiriska undersökningar, utan oftare på anekdotisk evidens om en skola 

som en gång i tiden fanns – åtminstone för just den debattören. När debattörer idag dristar sig 

till att hävda att 1950-talets skola var bättre för arbetarbarnen så är påståendet antingen 

reaktionärt – ”jag vill tillbaka till en skola där merparten av arbetarbarnen inte gick vidare till 

högre studier” eller i bästa fall okunnigt. Man bör inte blunda för alla andra variabler än 

skolan när skolans utveckling diskuteras. När en annan debattör säger att skolan inte tar 

hänsyn till ”hjärnforskningen” eller programmeringens inlärningspotential (eller något annat), 

vore det bra om debattören också förankrade detta i lärares och elevers faktiska praktik och i 

skolans nu existerande verklighet. 

Var ska den praktiknära forskningen utföras? Av de texter vi citerat ovan framgår att 

forskningen ska vara nära praktiken i skolan, dess frågor och problem samt dess 

professionella aktörer. Denna rumsliga bestämning medger både ”forska på” och ”forska 

med” skolans olika aktörer, där den senare kan vara mer nära praktiker än den förra. Det sägs 

emellertid nästan ingenting om distans, trots att forskning i t.ex. metodböcker brukar 

beskrivas som en speciell kombination av just närhet och distans. Möjligen är detta 

underförstått. I alla händelser anser vi att såväl närhet som distans och i synnerhet själva 

pendlingen mellan dem i forskningsprocessens alla led, är en grundläggande metod i god 

forskning (se vidare (Andersson & Persson, 1999)). Närhet och distans kan beskrivas som två 

olika positioner och perspektiv som behöver säkras i all forskning och också i professionell 

praktik, t.ex. genom metareflektion med hjälp av kollegor och forskare. Det är också viktigt 

att definiera gränser mellan skolpraktiken och forskningspraktiken, vilket bl.a. kan göras med 

referens till just närhet och distans. Hur stor närhet respektive distans som kan åstadkommas 

beror i hög grad på graden av tillit i relationen mellan forskare och skolpraktiker. 

Hur ska den praktiknära forskningen utföras? Svaren ovan  på ”när?” och ”var?” ger också 

antydningar om svaret på frågan ”hur?”. Utredningen ”Forska tillsammans” anser att 

begreppet praktiknära forskning bör ersättas med ”praktikutvecklande forskning”, vilket 

tenderar att snäva in bestämningen av vilken forskning som bör kunna utföras inom projektet 

”praktiknära forskning”. Skolforskningsinstitutet konstaterar för sin del att det idag inte finns 

några möjligheter att få en korrekt, nationell bild av hur den praktiknära forskningen bedrivs 

och pekar samtidigt på ett inspirerande, tolvårigt brittiskt forskningsprojekt – The Teaching 

and Learning Programme – vars syfte var ”… att stärka den praktiknära forskningen och 
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överbrygga gapet mellan forskning och praktik” (Skolforskningsinstitutet, 2015, p. 11). Vi är 

inte övertygade om att ett sådant överbryggande stärker vare sig praktiken eller forskningen, 

snarare är det viktigt att samverkan mellan skolpraktik och forskning bygger på medvetenhet 

om och respekt för forskningens och skolverksamhetens olika dynamiker. 

Försöksverksamheten med praktiknära forskning kommer att ge en del svar när det gäller den 

praktiknära forskningens metodfrågor och det är viktigt att rapportera dessa inom ramen för 

den praktiknära forskningsverksamheten.  

Nära?, Forskning?, Praktik?, Vilka praktiker? 

Vid ett forskarseminarium1 som vi anordnade diskuterades praktiknära forskning med 

utgångspunkt från fyra frågor: Nära?, Forskning?, Praktik? och Vilka praktiker (både 

verksamheter och de i verksamheterna aktiva praktikerna)?  

Nära definierar inte i sig vad slags forskning som ska bedrivas eftersom det finns en rad olika 

metoder och forskningssätt som placerar praktiker och forskare i närheten av varandra. Den 

ovan citerade statliga utredning som har utrett former för samverkan mellan skola och 

forskning och nyligen avgett sitt betänkande, redogör för en del av mångfalden i praktiknära 

sätt att bedriva forskning: ”… designforskning, utvecklingsforskning, aktionsforskning, 

praktikutvecklande forskning, lesson study och learning study.” (Forska tillsammans : 

samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19., 2018, p. 30f) och fortsätter med 

referens till Jan van den Akker (1999) att lista kännetecken på vad han kallar 

utvecklingsforskning inom utbildningsområdet: 

”• intervenerande (den syftar till att designa interventioner i verkliga 

undervisningssituationer) 

• iterativ (den omfattar cykler av analys, design och utveckling, värdering och revision) 

• involverar lärare (kollaborativ medverkan i de olika forskningsfaserna) 

• processorienterad (ett fokus på att förstå och förbättra interventionerna) 

• användningsorienterad (värdet av interventionen är delvis hur användbar den är i 

verkliga sammanhang) 

• teoriorienterad (design baseras på ett begreppsligt ramverk och teori samtidigt som /den/ 

systematiska värderingen av hur prototyperna fungerar bidrar till teoriutvecklingen).” 

                                                            
1 Ett s.k. UFO-seminarium (Utbildningsvetenskapligt forskningsseminarium vid Lunds universitet) den 12 mars 
2018. 
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Praktiknära forskning kan innehålla alla eller färre av dessa innehållsliga kännetecken, 

dessutom finns en rad andra sätt att göra praktiknära forskning, t.ex. aktionsforskning som 

pionjären Kurt Lewin beskrev så här:  

“It is important to understand clearly that social research concerns itself with two rather 

different types of questions, namely the study of general laws of group life and the 

diagnosis of a specific situation. Problems of general laws deal with the relation between 

possible conditions and possible results. They are expressed in "if so" propositions. The 

knowledge of laws can serve as guidance for the achievement of certain objectives under 

certain conditions. To act correctly, it does not suffice, however, if the engineer or the 

surgeon knows the general laws of physics or physiology. He has to know too the specific 

character of the situation at hand.” (Lewin, 1946, p. 36f) 

Läraren skulle också, som ingenjören och kirurgen ovan, kunna exemplifiera behovet av att 

känna till den förhandenvarande situationens karaktär och inte endast generella ”lagar” om 

det ena eller andra skolfenomenet, t.ex. lärande, undervisning och klassrumsledning. 

Den form av praktiknära forskning som kallas “Design-Based Research” tar sin utgångspunkt 

i samma överväganden som Lewin och beskrivs så här av ”The Design-Based Research 

Collective”: 

“Educational research that is detached from practice may not account for the influence of 

contexts, the emergent and complex nature of outcomes, and the incompleteness of 

knowledge about which factors are relevant for prediction […]. Claiming success for an 

educational intervention is a tricky business. If success means being certain that an 

intervention caused learning, then we need to look carefully at the intervention in a 

particular setting. However, research in this model would be difficult to generalize to other 

settings. On the other hand, if success means being able to claim that an intervention could 

be effective in any setting, then we should study effects across a variety of settings in 

order to generalize. However, this kind of research leaves many questions unanswered 

about how any observed learning was caused by interactions between intervention and 

setting.” (The Design-Based Research Collective, 2003, p. 5) 

Det bör noteras att när Hattie klargör sina vetenskapliga anspråk i förordet till sin bok Visible 

Learning, illustrerar han på sätt och vis vad som sägs i citatet ovan genom att skriva att 

boken: 

1. Inte handlar om livet i klassrummet 

2. Inte berör sådant som skolan inte kan påverka: elevers sociala klasstillhörighet, 

fattigdom, familjens resurser, hälsa och näring. Men detta beror inte på att de är 

oviktiga, utan ”… de kan vara betydligt viktigare än de faktorer som diskuteras i 

boken”, skriver Hattie. 

3. Inte bygger på kvalitativa studier. 
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4. Inte kritiskt granskar begränsningar hos den forskning som presenteras. (Hattie, 2009, 

p. VIII) 

Det är bra att Hattie presenterar sina anspråk tydligt, men samtidigt kan man undra vad hans 

effektbarometrar har för nytta när han bortser från livet i klassrummet, elevers 

familjeförhållanden, fattigdom, klasstillhörighet, näring, hälsa och familjens resurser? 

Närhet är nödvändig i praktiknära forskning men hur den ska åstadkommas råder det som 

synes olika uppfattningar om. Det kan finnas anledning att begrunda en fråga som ställdes vid 

vårt ovan nämnda seminarium: ”Var är platsen där man som forskare når största möjliga 

relevans?” Den platsen kan vara nära skolans praktiker, men kan också vara distanserad. 

Svaret på frågan är sannolikt att kombinationen av och pendlingen mellan närhet och distans 

är ett värdefullt redskap i praktiknära forskning, samtidigt som den som använder redskapet 

måste veta vad det innebär för de vetenskapliga anspråken. 

”Nära” definierar inte vad slags forskning som bedrivs inom ramen för beteckningen 

”praktiknära forskning”. Forskning som bedrivs med hjälp av en rad traditionella metoder, 

såsom t.ex. intervju, observation och dokumentstudier, kan vara praktiknära. Det finns därför 

anledning att fundera över vad slags närhet olika metoder innebär och då skilja mellan närhet 

till pågående respektive icke-pågående praktik. Det är endast observationsmetoden som kan 

användas för att studera omedelbart pågående praktik och då genom alla de fyra 

observatörsroller som Gold (1958) identifierade: fullständig deltagare, deltagare som 

observatör, observatör som deltagare och fullständig observatör, fast i varierande grad av 

närhet. Intervjuer och dokumentstudier studerar icke-pågående aktiviteter i synnerhet i 

efterhand genom att praktiskt verksamma skolaktörer intervjuas, får betrakta och reflektera 

över egen videoinspelad praktik eller skriva reflekterande texter.  

På det ovan nämnda forskarseminariet diskuterade vi också vad slags forskning vi kan/bör 

engagera oss i. En rad problem och idéer ventilerades som t.ex. vilka personella resurser vi 

har på Lunds universitet när det gäller praktiknära forskning. Här finns ingen stor 

lärarutbildning med en lång historia som har genererat skol- och lärarutbildningsforskning, 

utan snarare enskilda utbildnings- och skolforskare spridda på en rad olika institutioner – för 

en illustration se innehållsförteckningen i antologin Vetenskapliga perspektiv på lärande, 

undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang (Persson & Johansson, 2014) 

– av vilka några kan sägas göra praktiknära forskning. Lunds universitets satsningar under 

senare år på en forskarskola i utbildningsvetenskap med inriktning mot bl.a. ämnesdidaktisk 
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forskning och en VR-finansierad lic-forskarskola med inriktning mot 

vetenskapskommunikation vid Lunds universitet har förbättrat förutsättningarna för 

praktiknära skolforskning.  

Vad slags praktik och vilka praktiker bör studeras? Vid UFO-seminariet menade flera att den 

forskning vi ska bedriva inte ska vara praktiknära i största allmänhet, utan inriktas mot 

pedagogiska praktiker (både verksamheter och yrkesutövare) där lärare är de viktigaste 

aktörerna men också andra aktörer som är nära undervisnings- och lärandeprocesser eller 

arbetar med förutsättningar för dem, t.ex. skolledare. Även de oavlönade aktörerna i och i 

anslutning till skolan – elever och föräldrar – är självklart av central betydelse och deras 

praktiker kan också studeras inom projektet praktiknära forskning. Föräldrars syn och 

förväntningar på kunskap, utbildning och skola påverkar barnens syn och därmed skolans 

verksamhet och elevers skolprestationer och karriärer. Förutom avlönade och oavlönade 

skolaktörer anser vi också att fenomen som organisering, styrning, ledning och chefskap samt 

ramfaktorer som t.ex. lokaler och ekonomi bör studeras i anslutning till praktiknära 

forskning. 

Vad kan Institutionen för utbildningsvetenskap och Lunds universitet bidra med när 

det gäller praktiknära forskning? 

1. Vid Institutionen för utbildningsvetenskap finns ett antal forskningsprojekt – genomförda, 

pågående och i vardande – som kan sägas vara exempel på praktiknära, 

utbildningsvetenskaplig forskning: 

 Förstelärares påverkan i klassrummet (forskningsprojekt i vardande, medel har sökts 

hos VR) 

 Towards an ordinary life (pågående studie av nyanlända i samarbete med University 

of Nottingham, medel för att utarbeta ansökan till FORTE har sökts hos 

Aktiestinsen/Kungliga vetenskapsakademien) 

 Skolkulturer, skolledarskap och ämneslärarutbildning (genomfört forskningsprojekt, 

finansierat av Sv. Kommunförbundets FoU-råd, om framgångsrikt skolledarskap i 

olika skolkulturer och annat såväl avlönat som oavlönat pedagogiskt arbete i skolans 

tvångs-, utbildnings- och kunskapskulturer, vilket har vidareutvecklats till ett 

undervisningsprojekt inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet) 

 Digitalisering i skola och ämneslärarutbildning (forsknings- och undervisningsprojekt 

i vardande i samarbete med Humlab vid Lunds universitet) 
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 En rad doktorand- och licentiandprojekt inom ämnesdidaktik, 

vetenskapskommunikation och skol- och klassrumsnära forskning (projekten 

finansieras av Lunds universitet och Vetenskapsrådet) 

 Jämförelse av vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet betyder inom högre 

utbildning respektive skola (Persson & Persson, 2017) 

 Ämneslärar- och KPU-studenters examens- och uppsatsarbeten i samverkan med 

skolor. 

 Ett utbildningsvetenskapligt forskarnätverk bestående av drygt 80 forskare, varav ett 

tjugotal möts en gång per månad inom UFO-seminariet. 

 Institutionen för utbildningsvetenskap upprättar nu en kompetenslista med forskare 

vid institutioner inom Lunds universitet som är involverade i ämneslärarutbildningen 

och som bedriver eller kan bedriva praktiknära skolforskning.  

2. För det andra kan forskare vid Institutionen för utbildningsvetenskap och Lunds universitet 

bidra med: 

 Kontextualisering av skola och utbildning 

 Kunskapsbildning nära praktik och praktiker 

 Metareflektion som bl.a. syftar till att ge perspektiv på och överskrida snäv praktik- 

respektive teoriförankring 

3. Slutligen ser vi den särskilda miljön vid Lunds universitet som präglas av både samspel 

och spänningar mellan tradition, innovation och kritiska vetenskapliga perspektiv som en 

tillgång i sig – inte minst i praktiknära forskning. 
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