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ABSTRAKT 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares upplevelser av att bedriva 
utvecklingsarbete genom aktionsforskning. Syftet besvaras med hjälp av två 
frågeställningar som fokuserar på vilka aspekter av aktionsforskningen som lärarna 
upplever är centrala i utvecklingsarbetet samt upplevelser av nyttan med 
aktionsforskningen som arbetssätt. Forskningsmetoden hade en fenomenografisk ansats 
och undersökningsinstrumentet var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Urvalet 
bestod av fem gymnasielärare. Respondenternas svar transkriberades, analyserades och 
kategoriserades. Studien visar att aktionsforskningen upplevdes som ett konstruktivt sätt 
att förena teori och praktik. Vidare visar studien att aktionsforskningsprocessen skapade 
ett systematiskt lärande som genererade erfarenheter och erfarenhetsutbyten. Studien visar 
även att det kunde vara svårt att avgöra hur de egna forskningsresultaten skulle värderas i 
förhållande till akademisk forskning, något som möjligen tyder på att respondenterna 
skulle vara betjänta av att diskutera förutsättningarna för aktionsforskning och hur de kan 
stärka skolforskningens legitimitet. En slutsats är att respondenterna ser varandra som 
betydelsefulla producenter av ny kunskap och inte endast som konsumenter och 
genomdrivare av akademisk forskning. Detta skulle kunna ses som en indikation på att det 
sker en homogenisering av akademisk forskning och lärardriven skolforskning där lärare 
tar kontrollen över kunskapsutvecklingen inom yrket. 
  
Nyckelord: aktionsforskning, skolutveckling, utvecklingsarbete, samverkan, 
erfarenhetsbaserat lärande. 
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1 INTRODUKTION 
Den här studien handlar om aktionsforskning och om lärares upplevelser av att bedriva 
utvecklingsarbete genom aktionsforskning. Aktionsforskning kan ses som ett 
forskningsbaserat arbetssätt som knyter an till idén om att all utbildning ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom att lära av forskningen och 
skolpraktiken syftar aktionsforskning till att få kunskap om den egna praktiken och 
skapa förutsättningar för utveckling och förändring av verksamheten så att varje elev 
kan utvecklas så långt som möjligt. 
Genom aktionsforskning bidrar läraren till upprättandet av en gemensam kunskapsbas 
mellan skola och akademi där läraren utöver att konsumera och driva igenom den 
akademiska forskningens resultat även producerar ny kunskap. Härigenom utmanas 
den etablerade synen på vem som har tolkningsföreträde till vad som kan anses vara 
ny kunskap. Aktionsforskning innebär således ett spännande möte mellan två 
kunskapsfält som förefaller relevant att studera för en blivande lärare. Studien 
undersöker lärares upplevelser av detta möte, liksom vad aktionsforskning som 
arbetssätt kan tillföra lokalt utvecklingsarbete.  
Studien kretsar kring ett aktionsforskningsprojekt som genomfördes på en 
gymnasieskola i södra Sverige under läsåret 15/16. Projektet genomfördes individuellt 
och adresserade företeelser i verksamheten som lärarna själva bedömde var i behov av 
utveckling och förändring. När jag som lärarstudent kom i kontakt med projektet hade 
man hunnit ungefär halvvägs och i samtal med skolans rektor framkom att man gärna 
såg en uppföljning av projektet utifrån. Mot bakgrund härav är syftet med studien att 
undersöka lärares upplevelser av att bedriva utvecklingsarbete genom 
aktionsforskning. Syftet besvaras genom att undersöka vilka aspekter av 
aktionsforskningen som lärarna upplever är centrala i utvecklingsarbetet samt hur 
lärarna upplever nyttan med aktionsforskning som arbetssätt. 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel ges en bakgrund till begreppet aktionsforskning ur ett 
utbildningshistoriskt perspektiv. Kapitlet behandlar ett antal centrala aspekter av 
aktionsforskningsprocessen och avslutas med en översiktlig genomgång av 
erfarenhetsbaserat lärande följt av teoretiskt perspektiv.  
 

2.1 Aktionsforskning- En väg till förändring 
Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och 
därigenom skapa förutsättningar för att utveckla och förändra densamma. Ansatsen 
innebär att man bedriver systematisk forskning i och om sin egen yrkespraktik utifrån 
frågeställningar som man själv ställer sig i praktiken (Rönnerman, 2012). Thyrén 
(2013) framhåller att aktionsforskning syftar till att utveckla och förändra företeelser 
på flera olika nivåer. Det kan handla om företeelser i lärarens praktik, i lärarens 
förståelse av sin praktik eller i villkoren under vilka man praktiserar. 
Aktionsforskning genomförs utan att forskaren försöker distansera sig från det som 
utgör forskningens objekt (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
Begreppet aktionsforskning (eng. Action Research) introducerades i USA på 1940-
talet av den tysk-amerikanske psykologen Kurt Lewin. Lewin utvecklade teorier och 
metoder för forskning på fältet och argumenterade för en samhällsinriktad och 
problemorienterad forskning som skulle bidra till att lösa samhällsproblem och 
åstadkomma förändringar tillsammans med deltagarna. Lewin talade om vikten av 
samarbete mellan forskare och pedagoger och menade att medborgarna har en aktiv 
roll att spela i produktionen av ny kunskap (Matsson, 2004). Lewin arbetade 
processinriktat och systematiskt med ett antal centrala moment som inbegriper 
planering-aktion-observation och reflektion (Granberg & Ohlsson, 2009). Processen 
kan illustreras enligt följande modell: 

 
Modell 1: Aktionsforskningsspiralen (McNiff, 2002, s57). 

Aktionsforskning kännetecknas av att det är pedagogens frågor som leder processen. 
En aktion eller handling planeras, iscensätts och följs systematiskt med hjälp av 
verktyg såsom observation och intervju. Materialet samlas in och resultatet blir 
föremål för kritisk reflektion och nya erfarenheter som kan ligga till grund för nya 
frågor och aktioner (Granberg & Ohlsson, 2009). Processen dokumenteras och 
pedagogen förankrar och relaterar sina resultat till relevant forskning. Härigenom görs 
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forskningen tillgänglig för andra och bidrar till professionens kunskapsutveckling 
(Rönnerman, 2012). Kemmis och McTaggart (2007) lyfter fram handlingsfriheten i en 
aktionsforskningsprocess och menar att processen inte nödvändigtvis har en given 
början eller ett givet slut utan lika gärna kan starta med en reflektion. Rönnerman 
(2012) menar att det finns en öppenhet mot val av metoder och lösningar och att det 
inte finns något ”rätt sätt” att bedriva aktionsforskning på. Timperley (2013) 
poängterar vikten av att elever får uppleva lärande på nya sätt och att lärandemiljöerna 
förändras för att stimulera engagemang och lärande. Timperley menar att ingenting 
sannolikt kommer att förändras för eleverna om inte lärarna ser en förändring av sina 
metoder som en väsentlig del av sitt lärande (Timperley, 2013). 
I England ägde under 1960- och 1970-talet en förnyelse av aktionsforskningen rum 
som innebar att den i högre grad än tidigare kom att beröra utbildning och skola. 
Lawrence Stenhouse lanserade begreppet ”Teacher as Researcher” och en rörelse 
växte fram som en motreaktion på införandet av enhetsskolan och den då rådande 
politiska uppfattningen att förändringsarbetet i skolan skulle ske genom reformer och 
direktiv uppifrån (Olin, 2008). Stenhouse och Teacher as Researcher- rörelsen 
betraktade aktionsforskningen som ett medel för att frigöra lärare och elever från ett 
auktoritärt och kontrollerande utbildningssystem och framhöll vikten av att lärare var 
drivande i det lokala förändringsarbetet. Rörelsen stöttades av universitet och forskare 
och vid flera universitet växte det fram centra som erbjöd utbildning och 
kompetensutveckling för lärare (Rönnerman, 2012). 
  

2.2 Aktionsforskning och skolutveckling 
Aktionsforskning i Sverige går tillbaka till åtminstone 1950-talet. Matsson (2004) 
lyfter fram svenska pionjärer som Harald Swedner, Skå- Gustav Jonsson och Arne 
Trankell men poängterar att det vid den här tiden inte talades om begreppet 
aktionsforskning. Initialt var forskningen framförallt inriktad mot socialt arbete och 
utsatta grupper i samhället och senare under 1960-talet också mot arbetslivsforskning 
(Matsson, 2004). För skolans vidkommande präglades 1950- och 1960-talet av 
centralisering och regelstyrning av skolans utvecklingsarbete och lärares 
kompetensutveckling, något som begränsade utrymmet för lokala initiativ. Styrningen 
började luckras upp på 1970-talet genom bland annat LUVA-projektet och de s.k. 
LUVA -pengarna som innebar en satsning på lokalt skolutvecklingsarbete (Lindholm, 
2008).  
Genombrottet för svensk aktionsforskning på utbildningsfältet kom först på 1990-talet 
i samband med kommunaliseringen av skolan år 1991 och en rad efterföljande 
reformer och satsningar på lokal skolutveckling och lärares kompetensutveckling 
(Ohlin, 2009). Det fanns en stark politisk vilja att sammanföra forskare och pedagoger 
på lika villkor (Lindholm, 2008). Redan samma år sjösattes det s.k. ”Miljonprojektet” 
i syfte att hitta former för samverkan mellan skola och universitet. Avsikten var att 
sammanföra och utnyttja verksamheternas respektive kunskaps- och 
erfarenhetsområden. Andra satsningar som Skolverkets ”Stöd till 
kompetensutveckling” och utbildningsdepartementets satsning på skolutveckling 
genom de så kallade ”Ylva-pengarna” betonade samverkan mellan forskare och 
praktiker (Rönnerman, 2012). Kriterierna för att erhålla medel via ”Ylva-pengarna” 
var att det skulle finnas ett tydligt lärarinitiativ, en tydlig inriktning på lärarutveckling, 
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högskoleanknytning och tydliga planer för dokumentation av effekter och spridning 
av idéer till andra lärare och skolor. Lindholm (2008) menar att satsningarna på lokal 
skolutveckling och lärares kompetensutveckling visar på behovet av att skapa nya 
mötesplatser och former för samverkan och erfarenhetsutbyten, liksom att det fanns 
en stark politisk önskan om att arbetet i skolan skulle vila på vetenskaplig grund. Bland 
senare års satsningar på skolutveckling och lärares kompetensutveckling märks 
lärarlyftet (2007-2010) samt lärarlyftet II (2012-2018) vars fokus har varit att få upp 
lärarbehörigheten samt att öka antalet lektorer i skolan genom att erbjuda lärare en 
forskarutbildning (Lindholm, 2008).  
Carlgren och Hörnqvist (1999) beskriver hur skolutvecklingen i Sverige från mitten 
av 1900-talet fram till idag har varit beskaffad, i vilket syfte den har bedrivits och hur 
relationen mellan praktiker och akademiska forskare har sett ut. Utvecklingen 
illustreras i tabell 1. 
 
Tabell 1: Modeller för skolutveckling (Carlgren och Hörnqvist, 1999, s.13) 

  
Av tabell 1 framgår att lärarna gradvis från mitten av 1900-talet har intagit en allt mer 
aktiv roll inom forskning och utveckling av skolan, inte minst genom att börja utveckla 
egna lösningar och inte endast omsätta den akademiska forskningens resultat. 
 

2.3 Möte mellan två kunskapsfält 
Inom aktionsforskning betonas samverkan mellan pedagoger och mellan pedagoger 
och forskare (Lindholm, 2008). Langelotz (2014) poängterar att det numera i Sverige 
finns en tradition av att lärare och forskare från högskola och universitet forskar 
tillsammans. Samverkan sker i olika former men en grundtanke som går tillbaka till 
1990-talet är att aktionsforskning möjliggör för pedagoger och forskare att mötas på 
lika villkor och tillsammans utveckla erfarenheter och ny kunskap. Lindholm (2008) 
beskriver i sin avhandling, baserad på fallstudier som inkluderade flera olika 
samverkansformer, att ingen av de samverkansansformer som studerades resulterade i 
möten på lika villkor. Istället fann Lindholm (2008) att forskarna, medvetet eller 
omedvetet, intog rollen som lärare eller handledare till pedagogerna. 

Modeller för 

skolutveckling 

Syfte Relationen 

lärare-forskning 

Försöksverksamhet Producera ny kunskap Lärarna utvecklar hypoteser som 
forskarna prövar 

Pedagogiskt 
utvecklingsarbete 

Utveckla praktiskt framkomliga 
vägar 

Lärarna utvecklar framkomliga 
vägar som forskarna dokumenterar 

Lokalt utvecklingsarbete Omsätta forskningens resultat Lärarna konkretiserar och anpassar 
av forskningen framtagna lösningar 

Lokal skolutveckling Utveckla egna lösningar 

- inte omsätta andras 

Lärarna utvecklar och prövar 
lösningar relativt målen 
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I sin avhandling har Thyrén (2013) studerat vilka möjligheter och hinder till förändring 
och förbättring lärare ser inom ramen för ett utvecklingsprojekt. I studien uppgav 
lärarna att de genom aktionsforskningsprojektet lärde sig att ställa frågor till praktiken 
och titta kritiskt på den egna verksamheten. Likaså uppgav lärarna att de såg sina egna 
handlingar och sin yrkesprofession på ett nytt sätt genom att visa och tala om vad som 
hände i klassrummet. Möten med kollegor och en forskare gav möjlighet till 
reflekterande samtal som bidrog till personlig och professionell utveckling och ett 
starkare självförtroende i yrkesrollen. Thyrén (2013) menar att aktionsforskning är en 
möjlig väg att närma sig vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på om rätt 
förutsättningar ges. I studien framkommer att yttre förutsättningar såsom avsatt tid är 
en förutsättning för att aktionsforskning skall kunna bedrivas. Lindholm (2008) 
framhåller i sin avhandling att aktionsforskningens principer med fokus på 
vardagsarbetet och möten för erfarenhetsutbyten och handledning hade stor betydelse 
för utfallet i studien. Samtliga pedagoger sade sig ha fått en vana att reflektera och 
uppgav att de fått en stärkt självkänsla i sin yrkesroll. Lindholm (2008) konstaterar att 
lärarna i studien drivs av ett starkt nyttotänk i sin syn på skolrelaterad forskning. 
Endast forskning som bedöms vara av direkt nytta för pedagogerna anses relevant och 
intressant att engagera sig i. 
Rönnerman (2012) beskriver samverkan mellan forskare och pedagoger som ett möte 
mellan det vetenskapliga och det vardagliga, två kunskapsfält som bär olika 
kännetecken. Vetenskapen ska kunna beläggas och verifieras för att vara trovärdig och 
härav har fältet utvecklat metoder för hur information samlas in och analyseras, liksom 
teorier för hur händelser kan tolkas och förstås ur olika perspektiv. Vardagskunskapen 
bygger i större utsträckning på praktiska erfarenheter och sunt förnuft. Rönnerman 
(2012) påpekar att mötet mellan kunskapsfälten reser frågor om makt och legitimitet 
där aktionsforskningen utmanar den etablerade synen på vem som har 
tolkningsföreträde till vad som kan anses vara ny kunskap. Folkesson (2012) slår fast 
att den akademiska forskningens tankemönster tycks verka normerande för hur 
aktionsforskning i skolan ska bedrivas för att accepteras som forskning av 
forskarsamhället. Folkesson (2012) menar att detta är ett problem som pedagogerna 
bör ta på allvar genom att diskutera frågor som rör systematisering, liksom frågor om 
trovärdighet och kvalitet samt hur aktionsforskningens resultat kan presenteras och 
spridas. Tiller (2008) föreslår att ordet aktionslärande skulle kunna användas för den 
typ av forskning som lärare ensamma företar sig i sin vardag och aktionsforskning det 
som akademiska forskare företar sig i samverkan med lärare. 
Aktionsforskning och kunskapande i praktiken har haft svårt att få fotfäste som legitim 
forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet, något som kan förklaras av att 
lärare betraktas som utförare snarare än som medverkande kunskapare i 
utvecklingsprocessen (Ohlin, 2009). Kroksmark (2010) menar att det saknas en 
vetenskaplig tradition inom läraryrket och att det mot bakgrund härav är viktigt att 
kopplingen mellan akademisk forskning och forskning i läraryrket blir mer homogen. 
Kroksmark framhåller vikten av att lärare bedriver forskning i praktiken och tar 
kontrollen över kunskapsutvecklingen inom yrket (Kroksmark, 2010).       
Baserat på forskningssammanställningar, forskningsrapporter och böcker har 
Lindholm (2008) gjort en sammanställning över hur olika samverkansformer mellan 
forskare och pedagoger har varit beskaffade från 1990-talet och framåt. 
Sammanställningen illustreras i tabell 2. 
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Tabell 2: Olika grader av samverkan mellan forskare och pedagoger (Lindholm, 2008, s.65f). 

Samverkansform Kommentar 

Läsning av forskares arbeten 

Läsning av artiklar, rapporter, avhandlingar 
och populärvetenskapliga skrifter av olika slag 
skrivna av forskare utgör egentligen ingen form 
av samverkan, men utgör ofta det första mötet 
för pedagoger med en viss forskare eller en viss 
typ av forskning. Därför har jag valt att här låta 
den ingå i sammanställningen över olika 
samverkansformer mellan forskare och 
pedagoger. 

Ett nytt sätt att komma i kontakt med nyheter på 
forskningsområdet har under 2000-talet kommit 
via webben. Det finns idag många hemsidor, där 
lärare och skolledare kan ta del av aktuell 
forskning. 

Föreläsningar och seminarier 

Forskares föreläsningar kan ses som den lägsta 
graden av samverkan. Denna typ av samverkan 
kan dock variera från att pedagoger deltar i 
föreläsningar, som forskaren själv valt innehåll 
i, till att forskare och pedagoger gemensamt 
planerar innehåll och former. Det kan också 
handla om enstaka föreläsningar eller om 
seminarieserier, som sträcker sig över flera år. 

Både läsning av forskares arbeten och 
föreläsningar ingår i allmänhet även i övriga 
former för samverkan. 

Forskare ger råd, stöd och/eller 
handledning i olika utvecklingsprojekt 

I allmänhet inleds insatsen med någon form av 
utbildning, som sedan fortsätter i form av 
handledning under den fortsatta processen. Här 
varvas pedagogers eget utvecklingsarbete med 
utbildningsinslag och handledning. 

Här kan kurser i aktionslärande/aktionsforskning, 
där deltagarna under kurstiden bedriver egna 
utvecklingsarbeten som en del i själva 
utbildningen, ses som exempel.  

Gemensamma nätverk 

Här ingår forskare och pedagoger på lika 
villkor. Det handlar om ett frivilligt deltagande 
och nätverket lever i allmänhet kvar så länge 
deltagarna upplever, att utbytet är större än 
insatsen för att vara med i nätverket. 

Nätverkets fokus kan se mycket olika ut. Det kan 
exempelvis handla om ett gemensamt intresse för 
ett visst skolämne eller för vissa pedagogiska 
metoder eller för någon viss metod för 
skolutveckling. Det kan också handla om ett 
gemensamt intresse för utvecklingsfrågor mer 
generellt. 

Gemensamma arbets- eller projektgrupper 

Forskare och pedagoger bildar gemensamt en 
grupp för att belysa eller åtgärda en fråga eller 
ett problem.  

Här arbetar forskare och pedagoger sida vid sida 
med ett problem eller en frågeställning som man 
gemensamt valt att ägna sig åt, men forskaren intar 
en annan roll än pedagogerna i det gemensamma 
arbetet. Forskningscirklar kan ses som ett exempel 
på denna typ av arbetsgrupp. 

Forskande 
partnerskap/aktionsforskning/interaktiv 
forskning 

I dessa fall är forskaren direkt involverad i 
själva förändringsprocessen och utgör genom 
sina handlingar själv en aktiv del i att en 
förändringsprocess kommer till stånd. I 
allmänhet deltar forskaren både i planering, 
genomförande samt utvärdering av åtgärderna.  

Forskare och pedagoger har här som mål att 
tillsammans skapa ny kunskap. 
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Tabell 2 beskriver hur olika grader av samverkan mellan forskare och pedagoger kan 
se ut. En låg grad av samverkan innebär att forskare föreläser och leder seminarier, 
alternativt utbildar och handleder pedagoger. En högre grad av samverkan innebär att 
forskare och pedagoger på olika sätt tar hjälp av varandra, där den högsta graden av 
samverkan innebär ett forskande partnerskap genom vilket parterna möts på lika 
villkor med gemensamma mål om att skapa ny kunskap (Lindholm, 2008). 
 

2.4 Erfarenhetsbaserat lärande 
Med erfarenhetsbaserat lärande avses ett lärande som grundar sig på erfarenheter och 
de lärdomar man drar av erfarenheterna (Thyrén, 2013). Enligt Hultman (2001) 
utvecklar lärare ständigt ny kunskap baserad på erfarenheter i vardagen. Hultman 
(2001) menar att lärares bristande intresse för forskningsresultat kan förklaras av att 
lärarens vardagsarbete har karaktären av improvisation och praktisk problemlösning 
och att forskningen sällan handlar om sådant som läraren har direkt nytta av. 
Hargreaves (2000) hävdar att ett av lärkulturens problem är att lärare tenderar att förlita 
sig mer på sina egna erfarenheter än på kunskap som är belagd genom vetenskap. En 
del av förklaringen kan enligt Hargreaves sökas i forskarsamhället då den 
vetenskapliga kunskapen upplevs som svårtillgänglig och icke relevant för lärarnas 
vardagliga arbete (Hargreaves, 2000). 
Tiller (2008) menar att våra erfarenheter är en förutsättning för lärande och framhåller 
att vi måste förvalta erfarenheterna på rätt sätt för att lära oss av dem. För detta krävs 
distans till erfarenheterna och att vi får möjlighet att reflektera över vad vi har erfarit. 
När vi har reflekterat, värderat och systematiserat kan vi också lära oss av 
erfarenheterna. Tiller (2008) påpekar att lärare visserligen bär på många erfarenheter, 
dock menar han att relativt lite lärande baseras på erfarenheter från klassrummet. 
Scherp (2002) visar i sin forskning att lärare framhåller erfarenhetslärandet som den 
enskilt viktigaste faktorn till hur de undervisar och leder arbetet i klassrummet. Scherp 
(2002) menar att det erfarenhetsbaserade lärandet sker konstant i mötet med elever och 
lärare och deras erfarenheter och slår fast att erfarenhetsbaserat lärande är en 
grundstomme i lärares relation till skolutveckling. Enligt Larsson (2004) och Bek 
(2012) kan den teoretiska basen för det erfarenhetsbaserade lärandet i huvudsak 
tillskrivas teoretikerna Kurt Lewin, John Dewey och Jean Piaget.                                                                      
Lewin fann i sin aktionsforskning att gruppdeltagarnas praktiska erfarenheter 
förbättrade möjligheterna till lärande. Utifrån denna vetskap skapade Lewin en modell 
som gör gällande att lärande, utveckling och förändring startar med en konkret 
erfarenhet som följs av observation och reflektion. Informationen som samlas in 
används sedan som underlag för förändring vilket leder till nya erfarenheter (Granberg 
& Ohlsson, 2009). 
Enligt Dewey (2004) har erfarenheten två sidor. Den ena sidan upptas av de primära 
upplevelserna som är grunden till lärande. De primära upplevelserna kompletteras av 
de sekundära upplevelserna eller reflektiva erfarenheterna som sorterar och förklarar 
de primära upplevelserna och hjälper oss att förstå det vi upplever. Lärandet är på detta 
sätt en dialektisk process som baseras på erfarenhet, begrepp, observationer och 
handling. Grunden för lärande är att individen reflekterar över de primära 
erfarenheterna. Dewey (2004) talar om erfarenhetens kontinuitet som innebär att varje  



8 
 

 

 

ny erfarenhet bär spår av tidigare erfarenheter men också påverkar efterföljande 
erfarenheter.  
Piaget (1970) menar att människan kontinuerligt anpassar sig till sin omgivning och 
konstruerar sin kunskap i relation till sin omgivning. Människans 
verklighetsuppfattning konstrueras genom att kunskap utvecklas aktivt genom mentala 
processer och inte genom ett passivt mottagande av information. Relationen mellan 
människan och dess omgivning innebär att människan uppfattar olika aspekter runt 
omkring sig och bearbetar intrycken med utgångspunkt i befintliga tankestrukturer. 
Dessa tankestrukturer är produkter av individens historia och tidigare erfarenheter. 
Teorier hämtade från i huvudsak Lewin, Dewey och Piaget utgör ett teoretiskt ramverk 
för teoretikern David Kolbs lärteori för erfarenhetsbaserat lärande (Larsson, 2004 & 
Bek, 2012). 
 

2.5 Teoretiskt perspektiv 
Kolb (1984) beskriver lärande som en process där kunskap konstrueras genom 
omvandling av erfarenheter och där upplevelser och erfarenheter måste bearbetas 
genom reflektion för att resultera i lärande. Processen kan illustreras enligt följande 
modell:  
      

 
 

Modell 2: Kolbs lärmodell för erfarenhetsbaserat lärande (Granberg och Ohlsson, 2009, s.72) 

 
Kolb menar att man kan förstå lärande i form av en cyklisk process i fyra steg (modell 
2). Processen startar i konkreta erfarenheter och upplevelser som vi har varit med om. 
Erfarenheterna observeras och reflekteras över och genom abstraktion prövar vi våra 
erfarenheter genom nytt handlande. De fyra stegen i processen representerar olika 
lärformer och för att uppnå ett effektivt lärande behöver vi tillämpa såväl 
upplevelseförmåga, reflekterande förmåga, konceptualiseringsförmåga samt 
experimentell förmåga. Den högsta nivån av lärande sker när samtliga lärstilar 
kombineras och integreras (Kolb, 1984). 
Enligt Kolb (1984) är allt lärande så kallat om-lärande. Med om-lärande menas att 
människan möter och tolkar nya erfarenheter mot bakgrund av vad hon vet sedan 
tidigare. Härigenom uppstår ett motstånd när nya idéer krockar med befintliga 
föreställningar. Kolb utvecklar sitt resonemang genom att beröra en implikation som 
detta får för utbildningssektorn. Lärarens uppgift blir, utöver att presentera nya ideér, 
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att försöka avlägsna eller modifiera gamla föreställningar. En integrering av gamla och 
nya föreställningar leder till en stabil världsuppfattning (Kolb, 1984).          
Bek (2012) belyser att flertalet författare inom området erfarenhetslärande på något 
sätt förhåller sig till Kolbs teori om erfarenhetslärande (förkortad ELT) där Kolbs teori 
har kommit att utgöra en grund för andra teorier. Bek (2012) påpekar att kritik har 
riktats mot främst två aspekter av Kolbs lärteori. Den ena aspekten handlar om att 
(ELT) inte tar tillräcklig hänsyn till omgivande faktorers inverkan (till exempel 
kulturell inverkan) på lärande. Den andra aspekten handlar om att ETL beskriver 
lärandeprocessen som främst kognitiv. Trots kritiken mot teorin menar Bek att den 
dominerande uppfattningen bland forskare på fältet tycks vara att teorin är fruktbar 
(Bek, 2012). 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelser av att bedriva utvecklingsarbete 
genom aktionsforskning. 
 
Frågeställningarna är: 
  Vilka aspekter av aktionsforskningen upplever lärarna är centrala i               
   utvecklingsarbetet? 
  Hur upplever lärarna nyttan med aktionsforskning som arbetssätt?  
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4 METOD 
Kapitlet inleds med en redogörelse för vald metod samt undersökningsinstrument. 
Därefter presenteras urvalet av respondenter samt studiens genomförande i 
kronologisk ordning. Följer gör ett avsnitt om forskningsetiska överväganden samt 
studiens tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar kritiskt 
förhållningssätt. 
 

4.1 Metodval  
Mot bakgrund av att studien avsåg att undersöka lärares subjektiva upplevelser av att 
bedriva utvecklingsarbete genom aktionsforskning valdes en kvalitativ 
forskningsmetod utifrån en fenomenografisk forskningsansats. Syftet med en 
kvalitativ undersökning är att få en djupare kunskap om den intervjuades livsvärld 
(Patel och Davidsson, 2011). En kvalitativ metod är lämplig att använda när syftet är 
att tolka och förstå enskilda individers subjektiva tankar och upplevelser av 
verkligheten (Trost, 2010). 
Fenomenografin är inriktad på att beskriva människors upplevelser eller uppfattningar 
av olika fenomen eller aspekter av fenomen i sin omgivning. Syftet är att bidra till en 
djupare förståelse för det mänskliga lärandet (Dahlgren & Johansson, 2015). 
Grundläggande för den fenomenografiska forskningsansatsen är att det görs en 
distinktion mellan hur någonting är och hur någonting uppfattas att vara. Kvalitativ 
metod kan vara inriktad på att ge beskrivningar ur ett första ordningens perspektiv; 
vad som kan observeras utifrån, eller ur ett andra ordningens perspektiv; hur någon 
upplever något. Fenomenografin är inriktad på andra ordningens perspektiv (Larsson, 
1986). Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i fenomenografin och anlägger ett 
andra ordningens perspektiv genom att beskriva respondenternas upplevelser av 
aktionsforskning som arbetssätt. 
 

4.2 Undersökningsinstrument 
Syftet med en kvalitativ intervju är att studera den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen (Patel och Davidsson, 2011). I studien användes 
semistrukturerade intervjuer som undersökningsinstrument. Som underlag till 
intervjuerna i studien användes en intervjuguide med 12 intervjufrågor (bilaga 1). 
Därtill förbereddes ett antal eventuella följdfrågor. En fördel med intervjun är att den 
erbjuder en flexibilitet som öppnar upp för möjligheten att ställa följdfrågor och erhålla 
förtydliganden i syfte att motverka att oklarheter uppstår (Bjorndal, 2005). Frågorna 
hade en låg grad av strukturering som syftade till att ge respondenterna frihet att svara 
med egna ord och utrymme att utveckla sina svar. Ett större svarsutrymme ökar 
möjligheten att få uttömmande svar (Stukat, 2010). 
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4.3 Urval 
Urvalet i studien bestod av fem respondenter, ett antal som utifrån val av metod och 
undersökningsinstrument bedömdes som tillräckligt för att uppfylla studiens syfte. 
Respondenter som bedömdes ha mycket att berätta prioriterades, därtill beaktades 
variablerna kön, ålder och arbetslivserfarenhet för att få ett så varierat urval som 
möjligt. Av de fem intervjuade respondenterna var två kvinnor och tre män. 
Respondenternas ålder varierade mellan 29-44 år och arbetslivserfarenheten varierade 
mellan 4-12 år. Urvalet gjordes genom ett så kallat strategiskt urval som bygger på att 
man väljer ut ett antal variabler som man tror är av betydelse för hur respondenterna 
svarar (Stukat, 2011). 
   

4.4 Genomförande 
En provintervju genomfördes i syfte att testa undersökningsinstrumentets kvalitet och 
för att säkerställa att intervjufrågorna gick att förstå och uppfatta på sätt som var tänkt 
(Patel & Davidsson, 2011). Pilotstudien genomfördes med en person som inte ingick 
i studien och resulterade i ett antal korrigeringar och omformuleringar av 
intervjufrågorna. De tilltänkta respondenterna uppsöktes på den aktuella skolan och 
informerades i ett första skede om studiens syfte och innehåll. En formell förfrågan 
om att medverka i studien skickades därefter per mail i form av ett missivbrev (bilaga 
2) med tillhörande intervjufrågor (bilaga 1). Samtliga fem respondenter tackade ja till 
att medverka. 
 

4.4.1 Insamling av data 
Intervjuerna genomfördes i olika lokaler på den aktuella skolan. I samband med att 
intervjuerna startade informerades respondenterna ånyo om syftet med intervjuerna 
samt förutsättningarna för att delta. I samtliga fall var intervjuaren och respondenterna 
överens om villkoren för studien och samtliga respondenter gav också sitt medgivande 
till att intervjuerna spelades in. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon 
och dess funktionalitet kontrollerades en sista gång i samband med att intervjuerna 
startade. Inledningsvis ombads varje respondent att berätta kort om ämnet för och 
bakgrunden till sin aktionsforskning. Frågan mjukstartade intervjuerna och gav 
samtidigt intervjuaren en bra bild av respondenternas olika forskningsområden. Utöver 
intervjufrågorna genererade respondenternas svar nya följdfrågor och samtalsämnen 
som var unika för varje enskild intervju. Intervjuerna avslutades genom att tillfråga 
respondenterna om de önskade tillägga någonting eller om de hade några frågor. 
Längden på intervjuerna varierade mellan 40-60 minuter. 
 

4.4.2 Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer överfördes omgående från mobiltelefonen till en dator för 
transkribering. Transkriberingen av respektive intervju påbörjades samma dag som 
intervjuerna ägde rum. Intervjuerna transkriberades ordagrant och pauser markerades. 
Underlag i form av tankar och funderingar inför analysarbetet antecknades och de 
färdiga transkriberingarna skrevs ut för att underlätta analysarbetet. 
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Patel & Davidsson (2011) beskriver den fenomenografiska analysen i fyra steg: 1) 
bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter och 
skillnader i respondenternas upplevelser; 3) kategorisera upplevelserna i 
beskrivningskategorier; 4) studera strukturen i kategorisystemet.  
De transkriberade utskrifterna lästes igenom noggrant ett flertal gånger för att etablera 
ett helhetsintryck. Därefter eftersöktes mönster i intervjusvaren. För att få en bättre 
överblick över materialet och för att göra mängden information hanterlig markerades 
all information som bedömdes vara av intresse för studien med färgpenna och 
information som ej bedömdes vara av intresse sorterades bort. I intervjusvaren 
framkom såväl likheter och skillnader som sorterades i olika högar och därefter in 
under lämpliga beskrivningskategorier som svarade mot studiens syfte och 
frågeställningar. Analysen av respondenternas utsagor resulterade i två 
huvudkategorier; centrala aspekter med underkategorierna vetenskaplig förankring, 
aktionsforskningsprocessen och samverkan, samt upplevd nytta med 
underkategorierna möjligheter till verksamhetsutveckling och det egna lärandet. 
 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
För att säkerställa att undersökningen genomfördes på ett forskningsetiskt korrekt sätt 
följdes Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Principerna syftar till att 
skydda forskare och uppgiftslämnare i händelse av konflikt och konkretiseras i fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
Informationskravet  
Informationskravet gör gällande att respondenterna skall informeras om forskningens 
syfte och villkor. Respondenternas medverkan är frivillig och de kan när som helst 
välja att avbryta sin medverkan. Vidare bör att alla uppgifter som samlas in endast 
användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
Respondenterna i studien fick information om forskningens syfte och villkor i 
missivbrevet (bilaga 2) samt muntligen i samband med intervjuerna. Av missivbrevet 
framgick att deltagarna när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan.  
Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet gör gällande att deltagarna äger rätten att bestämma över sin 
medverkan och att samtycke skall erhållas beträffande om, hur länge och på vilka 
villkor man deltar (Vetenskapsrådet, 2002).  
Samtycke om deltagande, tidsåtgång och tillåtelse att spela in intervjuerna erhölls 
muntligen från samtliga respondenter vid ett flertal tillfällen, däribland i direkt 
anslutning till att intervjuerna skulle starta.    
Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet gör gällande att respondenterna skall ges konfidentialitet och 
att etiskt känsliga uppgifter som lämnas skall förvaras på sätt som förhindrar obehöriga 
från att ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Respondenterna informerades i missivbrevet (bilaga 2) om att allt intervjumaterial 
skulle hanteras konfidentiellt och raderas efter avslutad studie. Därtill informerades 
respondenterna muntligen om att endast intervjuaren själv skulle ta del av 
intervjumaterialet i form av ljudupptagningar och transkriberingar. 
Nyttjandekravet  
Nyttjandekravet gör gällande att uppgifter som samlas in endast får användas för 
forskningsändamål och ej får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller i andra 
icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).  
Respondenterna informerades om att intervjumaterialet endast skulle användas i 
forskningssyfte i missivbrevet (bilaga 2) samt muntligen i samband med att 
intervjuerna skulle starta. 
 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Undersökningsinstrumentets tillförlitlighet, dess reliabilitet, handlar om huruvida 
resultaten från en undersökning går att replikera och hur väl de motstår slumpens 
inflytande (Patel & Davidsson, 2011). För att öka studiens tillförlitlighet vidtogs ett 
antal åtgärder. En provintervju genomfördes i syfte att utröna om intervjufrågorna gick 
att förstå och uppfatta på sätt som intervjuaren avsåg. Provintervjun resulterade i ett 
antal omformuleringar av intervjufrågorna.  
Valet av intervju som undersökningsinstrument möjliggjorde att ställa följdfrågor och 
vid behov erhålla förtydliganden. Tillgången till sparade inspelningar av intervjuerna 
samt de transkriberade utskrifterna möjliggjorde också att gå tillbaka till råmaterialet 
och kontrollera vad respondenterna sade och hur det sades, något som ökar 
tillförlitligheten i studien. Att samtliga intervjuer spelades in medförde också att all 
data dokumenterades på likvärdigt sätt.  
Inom kvalitativ forskning föreligger det alltid en risk för att intervjusvar feltolkas eller 
används felaktigt och förs fram som bevis för att påvisa likheter och skillnader i 
yttranden. Intervjuaren har försökt att motverka feltolkningar genom att gå tillbaka till 
ljudupptagningarna och kontrollera att det funnits belägg för tolkningar och slutsatser.  
Trovärdigheten i en kvalitativ studie, dess validitet, avser enkelt uttryckt hela 
forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 2011). Hög trovärdighet har eftersträvats 
genom att beskriva forskningsprocessens olika delar noggrant. I hanteringen av 
forskningsmaterialet, i synnerhet under transkriptionsprocessen från talspråk till 
skriftspråk, sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på underlaget för 
analysen (Patel & Davidsson, 2011). Intervjuaren har beaktat detta genom att 
transkribera intervjuerna ordagrant och genom att markera pauser. Dock har aspekter 
kopplade till respondenternas tal-och kroppsspråk i hög utsträckning fallit bort i 
processen.  
Respondentvalidering i samband med kvalitativ forskning innebär att återvända till 
respondenterna med data och fynd för att säkerställa dess validitet (Denscombe, 2016). 
Möjligheten till respondentvalidering utnyttjades i enstaka fall där det bedömdes 
lämpligt, av hänsyn till respondenterna och samtidigt för att stärka upp studiens 
validitet. 
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4.7 Kritiskt förhållningssätt 
Om det finns en tidigare relation mellan intervjuaren och respondenterna föreligger 
det en risk för att respondenterna väljs ut för att bekräfta intervjuarens frågor (Stukat, 
2011). Samtliga respondenter i föreliggande studie var sedan tidigare kända av 
intervjuaren, något som kan ha påverkat respondenterna och således också 
intervjusvaren i negativ bemärkelse vid intervjutillfällena. Respondenterna hade dock 
ingen som helst kännedom om intervjuarens inställning i frågorna som ställdes och 
vice versa. Respondenterna syntes inte vid något tillfälle besvärade av att det fanns en 
relation eller av det faktum att intervjuerna spelades in.  
Samtliga intervjuer genomfördes med respondenter som var anställda vid samma 
skola. Mot bakgrund härav går det inte att utesluta att respondenterna kan ha svarat på 
liknande sätt och att resultatet hade blivit annorlunda och mer nyanserat om studien 
bedrivits på flera skolor.  
Ord och begrepp kan ha olika innebörd för olika personer och således går det inte att 
utesluta att tolkningen av respondenternas utsagor kan ha förvanskats. Ett antal ord 
och begrepp med potentiellt stora betydelsebärande skillnader förekom under 
intervjuerna och torde kunna utgöra ett exempel på hur en tolkning kan förvanskas. Ett 
sätt att komma runt denna problematik är att låta respondenterna definiera centrala ord 
och begrepp i form av intervjufrågor. Denna möjlighet utnyttjades inte i föreliggande 
studie och hade kunnat öka studiens tillförlitlighet. 
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5 RESULTAT 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Kategorierna centrala aspekter samt 
upplevd nytta inrymmer ett antal beskrivningskategorier som knyter an till studiens 
syfte och frågeställningar. Citaten står utan referenser då det inte är relevant för 
resultatet vilken respondent som har sagt vad. 
 

5.1 Centrala aspekter 

5.1.1 Vetenskaplig förankring   
Samtliga fem respondenter i studien lyfte fram betydelsen av att förankra 
utvecklingsarbetet i relevant forskningslitteratur. Respondenterna upplevde att 
forskningen genererade ny kunskap och nya insikter som skapade en teoretisk grund 
för utvecklingsarbetet, något som gjorde det lättare att avgränsa 
aktionsforskningsområdet och formulera relevanta frågeställningar. Vidare upplevde 
respondenterna att forskningen genererade nya infallsvinklar.      
    
    

Forskningen gav ju fler ingångar än vad man kanske hade tänkt på själv och det blev tydligare hur 
man skulle kunna ta sig an aktionsforskningen.  

 
 
Respondenten upplevde att forskningen bidrog med betydelsefulla uppslag till det 
egna arbetet som medförde att det blev det lättare att staka ut en framkomlig väg för 
utvecklingsarbetet. Särskilt uppstarten av aktionsforskningsprojektet upplevdes som 
en problematisk fas. Här underlättade det att ha en teoretisk grund att utgå ifrån och 
bygga vidare på. En annan respondent upplevde att det var nyttigt och lärorikt att inte 
bara utveckla verksamheten efter eget huvud utan att också gå till litteraturen och 
förankra arbetet i vetenskaplig forskning.    
 
    

Vanligtvis identifierar man ett problem och så försöker man lösa det, vilket ju också  
   funkar, men att få den här vetenskapliga förankringen i det tyckte jag var jättebra. 
  
 
Respondenten menade att tillkomsten av en vetenskapliga förankring medförde ett 
annorlunda sätt att handskas med problem på. Respondenten påpekade att man i sin 
iver över att finna lösningar i vardagen ofta förlitar sig på det egna kunnandet och de 
egna erfarenheterna och att den vetenskapliga förankringen är ett steg som lätt faller 
bort i den dagliga verksamheten. Respondenten upplevde att det blev lättare att 
motivera behovet av förändring för såväl sig själv som för eleverna genom att förankra 
arbetet i relevant forskning. 
 
En respondent betonade att det måste finnas någon form av vetenskaplighet i 
aktionsforskningen för att utvecklingsarbetet ska kännas relevant. Den vetenskapliga 
förankringen upplevdes stärkta aktionsforskningens kvalitet och legitimitet. Samtidigt 
menade respondenten att forskningslitteraturen inte får ta för mycket fokus från det 
praktiska utvecklingsarbetet.  
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Det får heller inte bli för teoretiskt den här typen av arbete, för det är ju inte forskning på       
 universitetsnivå vi bedriver här utan det här ska ju vara… vi ska ju dra lärdom av den forskning  
 som finns men samtidigt testa det praktiskt på eleverna för där kan man få mycket snabbare     
 respons på aktionerna  och en uppfattning om vad som funkar.   

 
 
Respondenten påpekade att fokus för aktionsforskningen inte bör vara för mycket på 
det teoretiska och poängterade att det inte var akademisk forskning som bedrevs. 
Respondenten menade att fokus istället borde riktas mer mot att pröva teorin i 
praktiken för att se vad som fungerar. Respondenten påpekade att den akademiska 
forskningen ofta känns främmande från skolans vardag och att den många gånger kan 
kännas svår att överföra till den praktiska undervisningen på ett vettigt sätt. 
Respondenten upplevde att aktionsforskningen fyllde en viktig funktion som ett mer 
konstruktivt sätt att föra in relevant forskning i den egna praktiken.  
 
Samtliga respondenter upplevde att forskningslitteraturen i någon mening skapade 
ringar på vattnet som medförde att man betraktade sitt utvecklingsområde ur nya 
perspektiv. För tre av respondenterna innebar forskningslitteraturen att det initiala 
aktionsforskningsområdet utökades till att inkludera helt nya utvecklingsområden. 
 
    

Motivationsdelen var egentligen ett sidospår men det var ju det jag fastnade mest i och det jag    
 resonerade mest kring i min rapport… jag skulle kunna göra en ny aktionsforskning bara på     
 motivationen. 

      
 
Respondenten berättade att frågor kring elevernas motivation resulterade i en utökning 
av utvecklingsområdet som fick stort utrymme i aktionsforskningen, särskilt i 
slutrapporten. Respondentens aktionsforskning handlade initialt om att ta fram 
konkreta verktyg för att underlätta gymnasiearbetet för eleverna. Efterhand som 
respondenten läste in sig på relevant forskning och fick nya perspektiv på hur man 
skulle kunna gå vidare kom aktionsforskningen att glida över mer mot inre motivation 
och vad man i rollen som handledare kan göra för att öka elevernas motivation.  
 
Respondenterna talade i stor utsträckning om att litteraturen gav ny kunskap och nya 
erfarenheter som man kunde använda sig av i utvecklingsarbetet. Samtidigt påpekade 
respondenterna att litteraturen i många fall bekräftade att de redan tänkte rätt och 
arbetade i linje med forskningen, en aspekt som upplevdes som betydelsefull för den 
professionella självkänslan.  
 

5.1.2 Aktionsforskningsprocessen 
Att planera, genomföra och följa upp en aktion genom att analysera, reflektera över 
och dokumentera utfallet upplevdes av samtliga respondenter skapa ett systematiskt 
arbetssätt som genomsyrade utvecklingsarbetet.  
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   Man försöker ju alltid att hitta bättre metoder för att utveckla verksamheten, men det          
   aktionsforskningen har gjort är att formulera en process för att få syn på och hantera företeelser i  
   vardagen som är i behov av utveckling. Man fick en systematisk arbetsgång för utvecklingsarbetet 
   som man skulle kunna använda i mycket större utsträckning.   
 
 
Respondenten upplevde att aktionsforskningen skapade en process och en systematisk 
arbetsgång som var viktig för utvecklingsarbetet. Respondenten menade att 
systematiken var en betydelsefull aspekt av utvecklingsarbetet där såväl verktyg i form 
av klassrumsobservationer och elevintervjuer, liksom moment i form av reflektion och 
dokumentation var viktiga medel för utvecklingsarbetet. Respondenten upplevde att 
momenten synliggjorde processen i utvecklingsarbetet och skapade en bättre förståelse 
för den egna praktiken och för vad som skulle kunna utvecklas. Respondenten 
berättade att utvecklingsarbetet kom att handla om att bygga vidare på erfarenheterna 
från aktionerna och litteraturen genom att förändra invanda strategier och arbetssätt 
och vidareutveckla beprövade lektionsuppgifter. Härigenom kunde respondenten 
skapa nya uppgifter och tillvägagångssätt som var bättre anpassade efter elevernas 
olika förutsättningar och som kunde möta behovet av en mer individanpassad 
undervisning. En annan respondent upplevde aktionsforskningen som en synnerligen 
kreativ process som ständigt resulterade i nya frågor och nya aktioner.  
  
    

Det är det jag tycker är tjusningen med aktionsforskning, att det ofta verkligen leder till nya     
 aktioner. Det kommer nya saker som man vill testa ett varv till. Så det väcker ju någon slags     
 forskarlust i en. 

 
 
Respondenten talade om att aktionsforskningen skapade en arbetsgång som 
resulterade i nya frågor och nya aktioner och härur väcktes en forskarlust. 
Respondenten upplevde att aktionsforskningen inspirerade till att tänka i nya banor 
och ta till nya grepp, något som respondenten annars menade kan vara svårt och inte 
alls självklart. Aktionsforskningen medförde samtidigt att respondenten blev mer 
uppmärksam på företeelser i klassrummet som skulle kunna leda aktionsforskningen 
vidare.   
 
Respondenterna upplevde aktionsforskningsprocessen som bitvis problematisk. Bland 
annat menade respondenterna att det tog tid att komma in i arbetssättet och att det i 
praktiken kunde vara svårt att komma vidare i processen.   
 
    

Det blev liksom att jag gjorde något nytt som inte riktigt var kopplat till den förra på ett tydligt   
 sätt  och sådär.  

 
Respondenten upplevde att det kunde vara svårt att få aktioner och följa naturligt på 
varandra, vilket föranledde att respondenten genomförde nya aktioner som inte 
nödvändigtvis hade en naturlig koppling till föregående aktioner. Samtidigt upplevde 
respondenten att det kändes bättre att genomföra nya avgränsade aktioner framför 
alternativet att tvinga fram en fortsättning. Respondenten såg aktionsforskning som 
något som skulle kunna användas i mycket större utsträckning i verksamheten då den 
upplevdes gå att tillämpa på en specifik liten del av någonting i undervisningen som 
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ändå kunde visa sig göra stor skillnad i verksamheten. Vidare menade respondenten 
att aktionsforskning har potential att ge mycket snabb respons, något som upplevdes 
som betydelsefullt då behovet av att snabbt finna lösningar är stort inom yrket. En 
respondent upplevde att aktionerna var bra tillfällen att utveckla den analytiska 
förmågan genom att ägna mycket tid åt att analysera aktionernas utfall på sätt som 
respondenten inte hade för vana att göra annars.  
 
    

Man blir mer tvingad att analysera det man gör, alltså verkligen titta på och analysera resultatet för 
att komma vidare, för ofta så stressar man bara vidare och missar att ta det ett varv till. 

 
 
Respondenten upplevde att analysen var viktig för fortsättningen och menade att man 
ofta har lite för bråttom och inte tar sig tid att reflektera över och analysera moment 
ordentligt. Respondenten berättade också att analysen snabbt blev en naturlig, om än 
tidsödande, del av processen som var nödvändig att göra för att komma vidare på ett 
konstruktivt sätt. Respondenten upplevde att aktionsforskningsprocessen inspirerade 
till att fortsätta utveckla forskningsområdet trots att man kanske redan hade uppnått ett 
resultat som man vanligtvis hade nöjt sig med.  
 
Samtliga respondenter betonade vikten av att dokumentera aktionsforskningen, såväl 
för sin egen skull i syfte att få ett bättre lärande genom att sätta ord på sina tankar och 
tvingas konkretisera och motivera hur man hade gått tillväga men också för att göra 
aktionsforskningen tillgänglig för andra och härigenom bidra till professionens 
kunskapsutveckling.  

 
    

På ett sätt gillar jag att dokumentera för när man skriver tvingas man ju också tänka igenom saker 
på ett annat sätt och man tvingas konkretisera vad man menar och vad man vill säga och när man 
sätter det på pränt så blir det en nyttig del i själva lärprocessen. 

 
 
Respondenten lyfte fram dokumentationen som ett bra tillfälle för eftertanke och att i 
skrift få visa och förklara för andra vad aktionsforskningen resulterade i. 
Respondenten upplevde att dokumentationen var viktig för lärprocessen och det egna 
lärandet. Samtidigt upplevde respondenten att dokumentationen blev lidande av att 
tiden inte räckte till och att aktionsforskningen stundom fick prioriteras ned till förmån 
för den dagliga verksamheten. 
 

5.1.3 Samverkan 
Två respondenter gav tydligt uttryck för att den kollegiala samverkan var betydelsefull 
för utvecklingsarbetet. Respondenterna talade om möjligheten att ge varandra 
feedback eller att bara få prata högt om sina egna idéer och samtidigt få en inblick i 
hur kollegorna tänkte kring sina projekt och hur de valde att bedriva 
utvecklingsarbetet.  
 
En respondent upplevde att samverkan med kollegorna var betydelsefull av en helt 
annan anledning. Genom att låta kollegorna utföra samma aktioner kunde resultaten 
av aktionerna jämföras med varandra. Bland annat såg respondenten härigenom 
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tendenser till att eleverna agerade olika beroende på vem den undervisande läraren var, 
något som skapade underlag till vidare diskussion. 
 
Två respondenter upplevde att samverkan med kollegorna inte gav särskilt mycket. 
Respondenterna berättade att kollegorna med jämna mellanrum träffades i smågrupper 
för att hjälpa varandra och för att diskutera möjliga vägar framåt. Respondenterna 
påpekade dock att projektet var individuellt och menade att de kom framåt bra på egen 
hand.     
 
    
   Jag tycker inte att vi har samverkat, vi har träffats några gånger men jag känner inte att… det har  
   mest varit att man ska försöka hjälpa andra att komma på frågeställningar. Till nästa läsår är det  
   tal om att vi ska göra något stort tillsammans och då blir det ju mer samverkan och det tror jag är  
   bättre… definitivt det rätta vid aktionsforskning.                        
 
 
Respondenten upplevde att samverkan mest handlade om att hjälpa kollegorna att 
komma vidare i processen. Respondenten talade om att det fanns planer på en 
gemensam aktionsforskning framöver och menade att man förmodligen hade fått ut 
mer av samverkan om alla lärare hade arbetat med ett gemensamt utvecklingsområde 
som hade kunnat generera mer av gemensamma erfarenheter.  
 
Elevernas inverkan på aktionsforskningen var en annan aspekt av samverkan som 
berördes. En respondent menade att elevernas delaktighet och roll som medforskare 
var en synnerligen betydelsefull del av aktionsforskningen. Respondenten upplevde 
en mycket positiv elevrespons i form av nyfikenhet och engagemang för 
aktionsforskningen som respondenten inte upplevde annars.  
  
    

Jag fick mycket mer respons från eleverna som deltog i aktionsforskningen. Dom tyckte 
   att det var spännande och ville veta mer om undersökningen, vad detta skulle utmynna i. 
   Det fanns elever som var nyfikna på hur det gick och vad jag kom fram till. Och det upplever 
   Jag ju inte med våra kursutvärderingar i samma utsträckning. Så det här kändes givande och     
   någonting att ta med sig till framtida utvecklingsarbete. 
 
 
Respondenten upplevde att elevernas respons och engagemang för aktionsforskningen 
var en ögonöppnare och någonting att ta fasta på. Att eleverna tog aktionsforskningen 
seriöst upplevdes höja kvaliteten på aktionsforskningen avsevärt och såväl lärare och 
elever upplevdes härigenom få ut mer av arbetet. Respondenten avsåg i framtiden att 
engagera eleverna i mycket högre utsträckning i utvecklingsarbetet. 
 

5.2 Upplevd nytta 
Den upplevda nyttan med aktionsforskning som arbetssätt undersöktes genom att 
tillfråga respondenterna bland annat om hur de såg på möjligheterna att utveckla 
verksamheten genom aktionsforskning samt hur de såg på det egna lärandet i samband 
med aktionsforskningen. 
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5.2.1 Möjligheter till verksamhetsutveckling 
Samtliga respondenter talade om vikten av att förankra utvecklingsarbetet i relevant 
forskning som en viktig aspekt av utvecklingsarbetet. Samtidigt menade de att 
möjligheterna till verksamhetsutveckling låg i att förena praktik och teori. Tre 
respondenter påpekade att det är först när forskningen prövas i klassrummet som de 
får en tydlig uppfattning om vad forskningen kan tillföra till verksamheten. 
 
    

Aktionsforskning ger ju en bättre möjlighet att prova dom teorier och den forskning som finns i de 
förhållanden som man själv har att jobba med och man får möjlighet att se hur det faktiskt förhåller 
sig i den miljön där man verkar. 

 
 
Respondenten upplevde att möjligheterna till verksamhetsutveckling låg i att prova 
forskningsrönen i en skarp miljö där förutsättningarna för vad som går att göra skiljer 
sig åt mellan klasserna. Respondenten upplevde aktionsforskningen som ett 
konstruktivt sätt att bedriva utvecklingsarbete på och härigenom blev det tydligare vad 
i forskningen som man skulle kunna föra in i den dagliga verksamheten och hur det 
skulle kunna göras. En annan respondent gav uttryck för liknande tankar och påpekade 
att mycket av den forskning som man tar del av tyvärr glöms bort om man inte sätter 
i system att också prova den i praktiken. 
  
 
   En insikt är ju helt klart att ta del av mer forsning, men också att man måste pröva den i        
   klassrummet för  annars blir det lätt att man bara läser och glömmer vad man har läst.   
 
 
Respondenten såg stora möjligheter till verksamhetsutveckling genom att ges tid och 
möjlighet att ge sig i kast med forskningslitteraturen genom att experimentera och 
prova nya grepp i undervisningen. Respondenten menade att det alltför sällan blir 
tillfälle att ägna litteraturen den uppmärksamhet som man borde och här såg 
respondenten stora möjligheter med aktionsforskningen.  
 
Samtliga respondenter upplevde att nyttan med att observera sig själva i 
undervisningen var stor, särskilt med hjälp av videon som verktyg. Videoinspelningen 
upplevdes som ett ångestfyllt men effektivt och givande verktyg med stora 
utvecklingsmöjligheter. 
 
    

Videoinspelningen innebar att jag kunde granska mig själv i min egen forskning och se saker i   
 handledningsprocessen som kan påverka hur eleverna upplever den vägledning som de får. Här fick 
 jag möjlighet att studera mina egna handledningsförmågor och ovanor utifrån min egen forskning. 

 
 
Respondenten upplevde att videoinspelningen var ett bra verktyg för att granska sig 
själv kritiskt och upptäcka företeelser i verksamheten som kunde utvecklas och bli 
bättre. Samtliga respondenter upplevde att aktionsforskningen och i synnerhet 
videoinspelningarna utmanade och i många fall omkullkastade invanda föreställningar 
om hur saker och ting förhöll sig i klassrummet och hur man som lärare agerade i olika 
situationer. En respondent lyfte fram det faktum att videon registrerar mer än vad som 



22 
 

 

 

är möjligt genom mänskliga observationer, liksom att videon gör det möjligt att gå 
tillbaka och studera situationer upprepade gånger, till exempel hur interaktionen 
mellan lärare och elever såg ut.   
          
Respondenterna uttryckte osäkerhet ifråga om hur de skulle ställa sig till de egna 
forskningsresultaten i förhållande till den akademiska forskningen. En respondent 
menade att ovissheten var något som inverkade negativt på nyttan med 
aktionsforskningen och möjligheterna till verksamhetsutveckling.  
 
    

Det kan vara svårt att dra några bra slutsatser av de egna forskningsresultaten. Det har handlat om 
ganska så små aktioner och jag har inte riktigt haft något att jämföra med…vad är det som har gjort 
att resultatet blev som det blev, var det eleverna som hade en bra dag eller… 

  
 
Respondenten upplevde att det kunde vara svårt att förhålla sig till de resultat som 
aktionerna genererade. Respondenten menade att det fanns en risk för att dra för stora 
växlar av någonting som i själva verket kanske inte betyder så mycket och att man 
härigenom drog sig för att genomföra alltför stora förändringar baserat på resultaten 
av aktionerna. Samtidigt menade respondenterna att de kände en större tilltro till den 
elevrespons och de svar som undersökningarna inom aktionsforskningen genererade 
jämfört med resultaten av de enkäter och utvärderingar som vanligtvis annars ligger 
till grund för utvecklingsarbetet på skolan.  
 
Ett återkommande tema i respondenternas berättelser var att det upplevdes som en 
styrka att inte bara bedriva observerande forskning utan att de deltog aktivt i processen 
och var med och påverkade aktionerna och utfallet av aktionsforskningen. Härigenom 
upplevde respondenterna att möjligheterna till snabb återkoppling och förändring var 
mycket större och att aktionerna på så sätt hade en mer konkret påverkan på hur de 
sedan undervisade. 
 
Respondenterna upplevde att möjligheterna till verksamhetsutveckling genom 
aktionsforskningen blev påtaglig när samtliga lärare presenterade projekten för 
varandra och de förstod hur mycket de hade att lära av varandra. Respondenterna 
upplevde mångfalden av projekt som en styrka och likaså det faktum att projekten 
genomfördes tillsammans med elever som de alla undervisade. Respondenterna 
menade att det är lättare att applicera upptäckter som kollegor har gjort än att gå till 
forskningslitteraturen. Här såg de möjligheter till verksamhetsutveckling genom att ha 
tillgång till ett stort antal dokumenterade och lättillgängliga utvecklingsarbeten 
förankrade i forskning, där också utförarna fanns tillgängliga på skolan.    
 
Samtliga respondenter upplevde att bristen på tid hade en negativ inverkan på 
möjligheterna att utveckla verksamheten. Tre respondenter upplevde att 
aktionsforskningen blev sekundär och någonting som prioriterades ned för att hinna 
med den dagliga verksamheten.  
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Jag tycker det är svårt att jobba med aktionsforskning när man har det som en väldigt liten del i en 
 heltidstjänst. Det blir för splittrat och det blir ganska nedprioriterat. Jag menar planera lektioner,  
 rätta  och alla de där sakerna kommer långt innan man ens börjar tänka på aktionsforskning. Så   
 det är väl det som har varit det största hindret om man säger så. 

 
 
Respondenten upplevde att den begränsade tiden för projektet var ett hinder som 
medförde att aktionsforskningen prioriterade ned till förmån för den dagliga 
verksamheten. Respondenten betonade vikten av att ledningen signalerar att 
utvecklingsarbetet är viktigt genom att driva på och avsätta tid till projektet för att 
förhindra det från att hamna i skuggan av ”viktigare” saker. 
 

5.2.2 Det egna lärandet  
Respondenterna menade att en viktig aspekt med stor betydelse för det egna lärandet 
var att det ställdes krav på bland annat vetenskaplig förankring och dokumentation för 
att kunna redovisa och göra aktionsforskningen tillgänglig för i första hand kollegorna. 
Respondenterna upplevde en press på sig att leverera vilket i sin tur medförde att 
arbetet med aktionsforskningen upplevdes mer fokuserat än vanligt. 
 
 
   Nu blir det mer påtagligt när vi just behöver förankra arbetet och dokumentera det för att kunna  
   dra lärdomar av det, så på så sätt blir det ju liksom ett bättre lärande.   
 
 
Respondenten menade att kraven om vetenskaplig förankring och dokumentation 
skapade ett bättre lärande. Respondenten betonade att man förvisso alltid strävar efter 
att bli bättre som lärare men att det inte alltid är lätt att ta tag i utvecklingsarbete av 
egen kraft, särskilt inte med en sådan systematik som aktionsforskningen gav upphov 
till.  
 
Respondenterna återkom till det förutsättningslösa med att aktionsforska och att inte 
riktigt veta vad som skulle bli blir nästa steg som en viktig aspekt med betydelse för 
det egna lärandet. Respondenterna menade att aktionsforskning kan ge mycket i form 
av insikter och nya uppslag förutsatt att man hittar ett sätt att attackera 
utvecklingsområdet på. Sättet att närma sig utvecklingsarbetet på resulterade i aktioner 
där man i högre utsträckning experimenterade genom att försöka tänka i nya banor, 
testa nya grepp och betrakta undervisningen ur nya perspektiv och infallsvinklar.  
 

   Tidigare har jag prioriterat ämnet i mina kurser väldigt högt. Nu kommer jag att lägga större vikt  
   vid elevernas upplevelser i klassrummet och försöka skapa en bättre känsla av gemenskap i     
   klasserna.     

 

Från att ha prioriterat ämne och kursinnehåll högt menade respondenten att fokus 
framöver skulle riktas mer mot den pedagogiska miljön i klassrummet, att man arbetar 
tillsammans mot samma mål och skapar en starkare känsla av gemenskap i 
klassrummet. Respondenten menade att aktionsforskningen gav nya perspektiv på 
undervisning och lärande och att aktionerna genererade viktiga insikter om företeelser 
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som det är lätt att förbise i den dagliga verksamheten. Genom att tänka inkluderande 
och erbjuda alternativa vägar för att nå samma måluppfyllelse som tidigare resulterade 
aktionerna i att tillsynes enkla åtgärder kunde göra stor skillnad och bana väg för en 
mer inkluderande undervisning. 

Ett återkommande tema i respondenternas berättelser var aktionsforskningsprocessens 
förmåga att generera nya insikter och erfarenheter som var viktigt för lärandet. En 
respondent berättade att utvecklingsarbetet startade med en elevenkät om hur eleverna 
såg på olika aspekter av elevdemokrati i klassrummet. Respondenten bestämde sig för 
att gå vidare med delar av svaren och med hjälp av en videoobservation studera hur 
ordet fördelades i klassen under en lektion. Observationen gav oväntade svar som 
föranledde reflektion och analys och resulterade i ytterligare aktioner. Respondenten 
menade att just nya insikter och erfarenheter var en ständig pådrivare i processen som 
inspirerade till att fortsätta undersöka hur det förhöll sig i den egna praktiken.        

Samtliga respondenter upplevde att det egna lärandet påverkades positivt av att få välja 
ett individuellt utvecklingsområde att fördjupa sig i och som baserades på intresse och 
nyfikenhet. Respondenterna menade att alternativet hade varit att antingen bli tilldelad 
ett utvecklingsområde uppifrån eller att tillsammans med kollegorna komma överens 
om ett gemensamt utvecklingsområde. En respondent påpekade att det kändes skönt 
att kunna fokusera på ett eget utvecklingsområde och menade att gemensamma 
utvecklingsområden har man tillräckligt av ändå. Samtidigt påpekade två respondenter 
att ett gemensamt utvecklingsområde förmodligen hade lett till en bättre samverkan 
och fler gemensamma erfarenheter som hade varit lättare att följa upp. 
En respondent upplevde att det egna lärandet i samband med aktionsforskningen var 
begränsat. Förutsättningarna för projektet, i fråga om förberedelser och tid, upplevdes 
inte som optimala. Samtidigt menade respondenten att aktionerna i form av 
observationer och elevsamtal gav en bättre bild av hur eleverna tänker kring begreppet 
demokrati i klassrummet samt att aktionerna resulterade i en del oväntade svar som 
slog hål på förutfattade meningar och invanda föreställningar. Respondenten upplevde 
att aktionsforskningen i bästa fall ledde till vidare funderingar kring hur man skulle 
kunna föra in och arbeta med demokratibegreppet i klassrummet. Respondenterna 
menade att det kunde var svårt att genomföra några genomgripande förändringar 
baserat på de genomförda aktionerna och att det finns en risk för att man slår in öppna 
dörrar och finner det man letar efter och på förhand tror sig veta.  
Respondenterna lyfte fram elevernas roll i utvecklingsarbetet och menade att deras 
engagemang och roll som medforskare var viktig för såväl projektet som för det egna 
lärandet. En respondent menade att aktioner som inkluderade elevintervjuer och 
elevsamtal resulterade i en djupare kunskap om vad som driver eleverna till att prestera 
och en större förståelse för hur eleverna tänker kring motivation och vad man som 
lärare kan göra för att påverka motivationen i positiv riktning. 
    
   Jag tror att det betyder mycket att eleverna ser att någonting händer, att det blir tydligt på ett     
   annorlunda sätt än vanligt att vi också tänker i ibland i vår lärarroll. 
 
 
Respondenten menade att aktionsforskningen hade ett viktigt signalvärde utåt 
gentemot eleverna. Aktionsforskningen signalerade att man vid sidan av det vanliga 
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arbetet tog till nya kreativa metoder för att undersöka och utveckla verksamheten 
tillsammans med eleverna. Respondenten upplevde att detta var någonting som 
märktes tydligt på eleverna genom den respons de gav. De visade intresse och 
engagerade sig mer, inte minst genom att ta sig tid att besvara intervjuer och enkäter 
på sätt som de annars inte gör i samma utsträckning. 
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6 DISKUSSION 
Diskussionskapitlet är uppbyggt kring resultatdelens två huvudkategorier; centrala 
aspekter och upplevd nytta. Här lyfts de mest intressanta delarna av resultatet fram och 
kopplas till bakgrundens empiri. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar 
pedagogiska implikationer följt av förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Centrala aspekter och upplevd nytta 
Respondenterna i den genomförda studien lyfter fram betydelsen av att förankra 
aktionsforskningen i vetenskaplig litteratur, något som upplevs generera ny kunskap 
och nya uppslag och på samma gång tillför det lokala utvecklingsarbetet kvalitet och 
legitimitet. Samtidigt visar studien på upplevelser av att forskningen har större 
relevans för verksamheten när den prövas praktiskt i klassrummet och respondenterna 
därigenom lättare kan bedöma vad forskningen kan tillföra verksamheten. En möjlig 
tolkning av ovanstående är att aktionsforskningen upplevs som en förenande kraft 
mellan teori och praktik, där aktionsforskningen ses som ett konstruktivt sätt att föra 
in befintlig forskning som stöd i undervisningen. Att den praktiska nyttan av 
forskningen är viktig styrks av Lindholms studie (2008) som visar att lärarna drivs av 
ett starkt nyttotänk i sin syn på skolrelaterad forskning och att endast forskning som 
bedöms vara av direkt nytta för lärarna anses relevant och intressant att engagera sig 
i. Här skulle aktionsforskning kunna ha en till synes mycket viktig funktion att fylla 
genom att förena det teoretiska och det praktiska och bygga kompetens hos lärarna att 
kunna förstå och tillämpa begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i det 
lokala utvecklingsarbetet.   
Föreliggande studie visar på upplevelser av att aktionsforskningen skapar en process 
för att arbeta systematiskt med utvecklingsarbete. Pedagogiska verktyg såsom 
observationer, videoinspelningar och elevenkäter/elevintervjuer lyfts fram som 
betydelsefulla medel för utvecklingsarbetet, genom vilka det blir lättare att titta kritiskt 
på den egna verksamheten och identifiera företeelser i behov av utveckling och 
förändring. I studien framkommer även att moment som att analysera, reflektera och 
dokumentera upplevs som betydelsefulla för att komma vidare i 
aktionsforskningsprocessen och lära av upptäckterna. Den upplevda nyttan av att 
reflektera är i linje med resultatet i Thyréns studie (2013) i vilken lärarna säger sig ha 
fått en vana att reflektera och titta kritiskt på den egna verksamheten. Föreliggande 
studie indikerar att aktionsforskningsprocessen genererar ett systematiskt lärande som 
bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.  
Rönnerman (2012) betonar vikten av att aktionsforskningsprocessen dokumenteras 
och görs tillgänglig för andra samtidigt som den bidrar till professionens 
kunskapsutveckling. I föreliggande studie framkommer upplevelser av att 
dokumentationen har två betydelsefulla sidor. Dels handlar det om att dokumentera 
för sin egen skull och härigenom uppnå ett bättre lärande genom att sätta ord på sina 
tankar och tvingas konkretisera och motivera hur man har gått tillväga. Dels handlar 
det om att göra aktionsforskningen tillgänglig för andra och härigenom bidra till 
professionens kunskapsutveckling. Den genomförda studien visar på upplevelser av 
att nyttan med aktionsforskningen blev tydligare när utvecklingsarbetet presenterades 
för kollegorna och man samtidigt fick ta del av varandras utvecklingsarbeten. Att 
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träffas och utbyta erfarenheter från projektet blir ett sätt att lära av kollegorna men 
också ett sätt att delge kollegorna sina egna kompetenser. Respondenterna synliggör 
härigenom sitt lärande och bidrar till den lärande organisationen. Betydelsen av 
erfarenhetsutbyten lyfts fram i Thyréns studie (2013) där lärarna såg sina egna 
handlingar och sin yrkesprofession på ett nytt sätt genom att visa och tala om vad som 
hände i klassrummet. Även Lindholm (2008) framhåller i sin avhandling att möten för 
erfarenhetsutbyten hade stor betydelse för aktionsforskningens utfall. Hargreaves 
(2000) berör samma tema när han menar att ett av lärkulturens problem är att lärare 
tenderar att förlita sig mer på sina egna erfarenheter än på kunskap som är 
vetenskapligt belagd, delvis på grund av att den vetenskapliga kunskapen upplevs som 
svårtillgänglig och icke relevant för lärarnas vardagliga arbete. Föreliggande studie 
visar förvisso på upplevelser av att den vetenskapliga kunskapen visst kan upplevas 
som icke-relevant eller snarare svår att införliva i undervisningen på ett bra sätt. 
Däremot visar studien på motsatta tendenser avseende vilka kunskaper lärarna tycks 
förlita sig på. Här framhåller respondenterna vikten av att förankra utvecklingsarbetet 
i akademisk forskning och att ha en teoretisk grund att bygga vidare på.  
Scherp (2002) visar i sin forskning att lärare framhåller erfarenhetslärandet som den 
enskilt viktigaste faktorn till hur de undervisar och leder arbetet i klassrummet. Scherp 
(2002) konkluderar att erfarenhetsbaserat lärande är en grundstomme i lärares relation 
till skolutveckling. Föreliggande studie visar på upplevelser av att 
aktionsforskningsprocessen genererar insikter och erfarenheter som följs upp genom 
observation och reflektion och därefter resulterar i nya aktioner och nya erfarenheter. 
Upplevelserna kan kopplas till Kolbs lärteori som säger att effektivt lärande inbegriper 
fyra steg i form tillämpning av upplevelseförmåga, reflekterande förmåga, 
konceptualiseringsförmåga och experimentell förmåga. Kolb (1984) menar att den 
högsta nivån av lärande sker när samtliga fyra lärformer kombineras och integreras. I 
föreliggande studie framkommer upplevelser av att det i aktionsforskningsprocessen, 
mellan steg ett och steg tre i Kolbs lärmodell (modell 2) föreligger en risk för att man 
finner just det som eftersöks och på förhand tror sig veta. När nya erfarenheter krockar 
med gamla föreställningar infinner sig ett motstånd som gör att det kan vara svårt att 
bryta tidigare mönster. Mot bakgrund härav torde det i samband med observationen 
och reflektionen vara av vikt att förhålla sig kritisk till den egna verksamheten för att 
kunna skapa optimala förutsättningar för erfarenhetslärande. Här skulle man möjligen 
kunna addera en femte, ”kritisk förmåga”, till Kolbs lärteori för erfarenhetsbaserat 
lärandet. Onekligen finns här andra viktiga aspekter att beakta och ta hänsyn till som 
inverkar på möjligheterna att lära genom erfarenheter. Kolbs begrepp lärande genom 
om-lärande ger vid handen att det torde var minst lika viktigt för läraren som för eleven 
att i samband med nya erfarenheter försöka avlägsna eller modifiera gamla 
föreställningar. 
Den genomförda studien visar på upplevelser av att det kan vara svårt att avgöra hur 
de egna forskningsresultaten ska värderas när de ställs i relation till den akademiska 
forskningen. Osäkerhet inför aktionsforskningens legitimitet är en aspekt som upplevs 
ha en negativ inverkan på nyttan med aktionsforskningen, något som möjligen skulle 
kunna kopplas till Folkesson (2012) som påpekar att den akademiska forskningens 
tankemönster tycks verka normerande för hur aktionsforskning i skolan ska bedrivas 
för att accepteras som forskning av forskarsamhället. Folkesson (2012) menar att 
legitimitetsfrågan är ett problem som pedagogerna bör ta på allvar genom att diskutera 
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frågor som rör systematisering, trovärdighet och kvalitet samt hur aktionsforskningens 
resultat kan presenteras och spridas. Respondenterna i föreliggande studie upplever att 
de hade behövt förbereda sig bättre på vad det innebär att aktionsforska och de 
efterfrågar också en djupare diskussion kring förutsättningarna för aktionsforskningen 
och vad den förväntas leda till i förlängningen. I studien framkommer tankar om att 
det kanske borde finnas någon form av kontrollmekanism som följer upp 
aktionsforskningen och säkerställer att resultatet av utvecklingsarbetet inte rinner ut i 
sanden. Detta kan möjligen tolkas som att det föreligger en risk för att respondenterna 
efter avslutat projekt återgår till beprövade arbetssätt som man känner sig komfortabla 
med. Respondenternas tankar kring uppföljningen av projektet reser flera mycket 
viktiga och intressanta frågor kring hur lärare hanterar nya erfarenheter och kunskaper 
och på vilket sätt lärandet i samband med aktionsforskningen verkligen leder till 
förändring. Föreliggande studie ger en föraning om vikten av att lärarkåren för en aktiv 
diskussion kring utvecklingsarbete samt att det finns rutiner för att dokumentera, 
kommunicera och sprida utvecklingsarbete för att kunna ta tillvara och bygga vidare 
på nya kunskaper och erfarenheter ur lärarnas vardag som kan problematiseras 
tillsammans med skolledare och forskarsamhället för att utveckla och höja kvaliteten 
i skolan.  
Rönnerman (2012) menar att mötet mellan forskningen och skolpraktiken reser viktiga 
frågor om makt och legitimitet där aktionsforskningen utmanar den etablerade synen 
på vem som har tolkningsföreträde till vad som kan anses vara ny kunskap. Ohlin 
(2009) belyser att aktionsforskning och lärares kunskapande i praktiken har haft svårt 
att få fotfäste som legitim forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet, något 
som hon menar kan förklaras av att lärare betraktas som utförare snarare än som 
medverkande kunskapare i utvecklingsprocessen. Respondenterna i föreliggande 
studie menar å sin sida att det är lättare att applicera upptäckter som kollegorna har 
gjort än att gå till litteraturen, något som kan tolkas som att respondenterna upplever 
varandra som viktiga kunskapare. En möjlig slutsats som kan dras av detta är att 
respondenterna tycks se varandra som betydelsefulla producenter av ny kunskap och 
inte endast som konsumenter eller genomdrivare av extern akademisk forskning. 
Möjligen kan man se detta som en indikation på att det sker en homogenisering av 
akademisk forskning och forskning i läraryrket där lärare tar kontrollen över 
kunskapsutvecklingen inom yrket, något som Kroksmark (2010) framhåller som 
fundamentalt viktigt för att höja läraryrkets status. 
Den genomförda studien visar på upplevelser av att aktionsforskningsprocessen 
stundom kan vara problematisk att förhålla sig till. Bland annat visar studien att det 
kan vara svårt att komma vidare i processen och få flera aktioner att följa naturligt på 
varandra. Kemmis och McTaggart (2007) liksom Rönnerman (2012) lyfter fram 
handlingsfriheten i en aktionsforskningsprocess och menar att det finns en öppenhet 
mot val av metoder och lösningar som innebär att det inte finns något ”rätt” sätt att 
bedriva aktionsforskning på. Respondenterna i föreliggande studie upplever å ena 
sidan handlingsfriheten och det förutsättningslösa med aktionsforskningen som en 
styrka och någonting som inbjuder till att experimentera och prova nya grepp för att 
lära sig mer om hur det förhåller sig i den egna praktiken. Å andra sidan menar de att 
det är lätt att fastna i föreställningen om att det finns en tänkt gång för 
aktionsforskningen som kan upplevas som ett hinder och ett stressmoment, särskilt 
som tiden inte alltid räcker till och aktionsforskningen stundom tvingas att prioriteras 
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ned till förmån för den dagliga verksamheten och inslag som planering och rättning. 
Samtidigt tyder respondenternas utsagor på att det finns förutsättningar för att införliva 
aktionsforskning naturligt i undervisningen framöver, där respondenterna kan utnyttja 
sina erfarenheter från projektet till att införliva aktionsforskning genom mindre 
insatser som alltjämt kan göra stor skillnad i undervisningen. 
Langelotz (2014), Lindholm (2008) och Rönnerman (2012) lyfter fram samverkan 
mellan lärare och mellan lärare och forskare som en central företeelse inom 
aktionsforskning. Langelotz (2014) påpekar att det handlar om att mötas på lika villkor 
och tillsammans utveckla erfarenheter och ny kunskap. I föreliggande studie får 
samverkan en annan och något tillbakaskjuten roll då aktionsforskningen utförs som 
individuella projekt och utan en aktiv samverkande part från forskarsamhället. 
Respondenterna läser litteratur och tar del av forskares arbeten men saknar egentligen 
de grader av samverkan mellan lärare och forskare som Lindholm (2008) redogör för 
i sin studie (se tabell 2). Föreliggande studie visar på upplevelser av att samverkan 
varierar mellan att vara betydelsefull för utvecklingsarbetet till att vara mindre 
betydelsefull. Graden av samverkan tycks främst vara kopplad till hur det personliga 
behovet ser ut. I studien framkommer upplevelser av att det som omväxling kan vara 
skönt att få fokusera på ett eget utvecklingsområde som styrs helt av personligt intresse 
och behov. Samtidigt förekommer upplevelser av att ett gemensamt 
utvecklingsområde hade varit att föredra för att i högre grad få med sig gemensamma 
erfarenheter från projektet. Å ena sidan förefaller det rimligt att anta att erfarenheterna 
från ett gemensamt projekt hade varit lättare att följa upp och bygga vidare på, å andra 
sidan kan man nu bygga vidare på en mängd olika utvecklingsarbeten som har samlat 
viktiga erfarenheter inom en rad olika områden.    
Thyrén (2013) poängterar att aktionsforskning syftar till att utveckla verksamheten på 
olika nivåer, såväl i lärarens praktik, i lärarens förståelse av sin praktik som i villkoren 
under vilka man praktiserar. En slutsats är just att föreliggande studie visar på 
upplevelser av att verksamheten utvecklas på olika nivåer; genom såväl konkreta 
pedagogiska verktyg, som genom ändrade rutiner, strategier och arbetssätt eller som 
tankar och funderingar för framtiden. Resultatet visar således att nya insikter och 
erfarenheter i och om den egna praktiken kommer till uttryck i många olika former 
som alla lämnar sina spår i verksamheten och skapar en djupare förståelse för den egna 
praktiken och förutsättningar för lärande och skolutveckling. 
 

6.2 Pedagogiska implikationer 
Den genomförda studien visar på upplevelser av att möjligheterna till 
verksamhetsutveckling genom aktionsforskning gynnas av det faktum att 
respondenterna i rollen som aktionsforskare, istället för att distansera sig från det 
studerade objektet, griper in i forskningsmiljön och försöker påverka utfallet som 
aktiva deltagare i processen. Respondenterna upplever härigenom att möjligheterna till 
utveckling och förändring av verksamheten blir större och att aktionerna får en mer 
direkt påverkan på hur man sedan undervisar. Aktionerna för med sig att 
utvecklingsarbetet blir synonymt med att utmana invanda föreställningar och 
arbetssätt, att tänka nytt och prova nya metoder och arbetsätt som får positiva 
konsekvenser för undervisning och lärande. Detta visar sig i verksamheten då eleverna 
bemöter aktionsforskningen med entusiasm och nyfikenhet på sätt som de annars inte 
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gör. Det framstår som fundamentalt viktigt att lärare och elever involveras i den 
sortens utvecklings- och förändringsarbete som aktionsforskning öppnar upp för, där 
det förutsägbara blir mer förutsättningslöst och oförutsägbart för såväl lärare som 
elever. Timperley (2013) påpekar att ingenting sannolikt kommer att förändras i 
elevernas lärande om inte lärarna betraktar metodförändringar som en viktig del av sitt 
lärande. Timperley för fram en viktig poäng här, i synnerhet som förutsättningarna för 
undervisning och lärande ständigt förändras och ställer krav på lärarnas förmåga att 
kunna anpassa metoder och arbetsätt till de behov som finns ute i verksamheten.  
 

6.3 Vidare forskning 
Det har varit mycket fokus på läraren i föreliggande studie. En naturlig fortsättning på 
studien skulle kunna vara att anta ett elevperspektiv och undersöka elevens upplevelser 
och erfarenheter av aktionsforskning. Förslagsvis skulle man kunna titta på hur eleven 
upplever aktionsforskningens inverkan på undervisning och lärande. Här skulle det 
vara intressant om man kunde utöka studien till att omfatta ytterligare skolor med 
erfarenhet av aktionsforskning, något som skulle kunna tillföra mycket till kunskapen 
om aktionsforskning som företeelse och samtidigt kunna ge en mer generell bild av 
aktionsforskningens potentiella inverkan på utveckling och förändring av 
verksamheten. 
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https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32755/1/gupea_2077_32755_1.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

1. Hur gick dina tankar under själva planeringen av aktionerna? 

 

2. Vilka verktyg har du använt dig av i samband med aktionerna? 
 

3. Vad är dina upplevelser av att använda verktygen som medel för 

utvecklingsarbetet? 

  

4. Hur har aktionsforskningen påverkat hur du tänker kring utvecklingsarbete? 
 

5. Vad upplever du skiljer aktionsforskningens sätt att bedriva utvecklingsarbete 

från hur du brukar göra? 

 

6. Vad tänker du om aktionsforskningens sätt att förena praktik och teori? 

   

7. Vilken betydelse har samverkan med kollegor haft för din aktionsforskning? 

 

8. Vad är dina upplevelser av att dokumentera utvecklingsarbetet? 

 

9. Vilka styrkor/svagheter har aktionsforskning som arbetssätt enligt dig? 
 
 

10. Vilka möjligheter/hinder har du stött på i din aktionsforskning? 

 

11. Hur ser du på möjligheterna att utveckla verksamheten genom 

aktionsforskning? 

 

12. Hur ser du på det egna lärandet i samband med aktionsforskningen? 



34 
 

 

 

Bilaga 2, Missivbrev 
 
 

 

 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Ola Engvall. Jag studerar till lärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar och 
skriver just nu mitt examensarbete i ämnet aktionsforskning. Syftet med min studie är 
att undersöka lärares upplevelser och erfarenheter av att bedriva skolutveckling genom 
aktionsforskning. Jag har under en tid fördjupat mig i forskning och litteratur kring det 
aktuella ämnet och avser nu att gå vidare och söka svar på mina frågor med hjälp av 
intervjuer. Min förhoppning är att du vill delta och bidra med upplevelser och 
erfarenheter från din egen aktionsforskning.  
I samband med undersökningen följer jag Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta 
intervjun. Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer 
endast att användas för forskningsändamål.      
 
Med vänlig hälsning, 
Ola Engvall 
 
Om du har frågor nås jag lättast på telefon xx eller e-post oe22bg@student.lnu.se 
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