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Redaktionellt 

Forskning och undervisning samt den s.k. tredje uppgiften, kommunikation och 

spridning av forskningsresultat, utgör universitetsverksamhetens tre stöttepelare. 

Var och en av dessa tre präglas av egna förutsättningar och drivs av egen logik, 

samtidigt som de är beroende av varandra och berikas av en nära och 

kontinuerlig relation. De försök som gjorts att närma den ena verksamhet till 

den andra är otaliga och frågan har – p.g.a. sin stora betydelse och komplexitet – 

en återkommande karaktär. Karlstads pedagogiska tidskrift (KAPET) som nu 

utkommer med sitt femte nummer utgör ytterligare ett försök i denna riktning. 

 

KAPETs främsta uppgift är att ge en bild av verksamheten inom pedagogik, 

pedagogiskt arbete och specialpedagogik vid Karlstads universitet. Syftet är dels 

att utgöra ett forum för pågående utbildningsvetenskaplig forskning i Karlstad, 

dels att ge en bild av undervisnings- och utbildningsverksamheten såsom denna 

gestaltar sig i studenters uppsatser och examensarbeten. 

 

Konkret innebär detta att i KAPETs publikationer medverkar författare som 

har kommit olika långt i det akademiska livet och är såväl 

grundutbildningsstudenter eller doktorander som lektorer eller professorer. De 

olika bidragen i tidskriften består av ett urval av omarbetade versioner av 

examensarbeten, C- och D-uppsatser, delstudier i doktorandarbeten samt 

forskares texter om pågående forskning.  

I detta nummer:  

Den första artikeln, Lektionsmontage, är skriven av Tomas Saar, universitetslektor 

i pedagogik. Han identifierar i artikeln tre olika lektionsmontage som visar olika 

former för hur lektioner i år 9 stabiliseras, förändras eller inhyser motsättningar. 

Ett nätverksteoretiskt och relationistiskt synsätt anläggs för att pröva ett 

alternativ till tidigare dominerande beskrivningar och förklaringar av vad som 

styr, reglerar och formar lektioner i grundskolans högre årskurser. 

I artikeln om Den svåra konsten att förbättra elevernas lärmiljö presenterar Åsa 

Söderström, universitetslektor i pedagogik, och Ulf Blossing, docent i 

pedagogik, resultat och reflektioner från en utvärdering av det norska 

skolutvecklingsprogrammet ”Kunnskapsløftet - fra ord till handling”. En 

utgångspunkt för programmet är att det finns en koppling mellan elevers 

skolresultat och utvecklingen av skolor som lärande organisationer och att 
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samarbetet mellan skolor, skolägare och externa kompetensmiljöer är 

betydelsefullt. Resultaten indikerar att skolans initiala förändringskapacitet är en 

betydelsefull faktor för hur utvecklingen blir. 

De två följande artiklarna lyfter frågor om utvärderingar ur olika perspektiv, de 

har sitt ursprung i en kurs i Högskolepedagogik för lärare vid Karlstads 

universitet. 

Karin Granström, teknologie doktor, och Maria Sandberg, teknologie licenciat, 

har utvärderat studenternas lärande om begreppet hållbar utveckling, i kurserna 

Miljökemi och Reningsteknik inom ramen för högskoleingenjörsprogrammet. 

De visar i artikeln, Hur påverkar undervisning om hållbarutveckling studenterna?, att 

kännedomen om begreppet ökade under kursens gång och att studenternas 

attityder visar på ett stort stöd för en hållbar samhällsutveckling. Studenterna ser 

möjligheter att i sitt yrke bidra till hållbar utveckling. 

I artikeln Om kursvärderingar vid Karlstads universitet lyfter Jakob Svensson, filosofie 

doktor, fram problematiska aspekter i samband med kursutvärderingar. Han 

betonar att utvärderingar har många funktioner och att det finns olika 

intressenter bakom dem. Därför vill han se en utveckling där utvärderingarnas 

funktioner särskiljs och ansvaret för dem fördelas mellan olika instanser såsom 

studentkår, avdelningar och universitetsledning, istället för att lägga hela 

ansvaret på kursansvarig lärare.   

Inom ramen för forskarutbildningskursen ”Pedagogiskt arbete som 

forskningsfält” har Marie Tanner, doktorand i pedagogiskt arbete, skrivit 

artikeln Från en skola för alla till en skola för varje?. Artikeln är ett bidrag till 

debatten om hur skolans kunskapsmässiga och demokratiska uppdrag kan 

förenas. Hon diskuterar hur förändringar i utbildningspolitiken i en neo-liberal 

riktning, bidragit till att innebörden i begreppet ”en skola för alla” har förskjutits 

i en riktning där skolan blir ett individuellt projekt snarare än en demokratisk 

mötesplats. 

Därefter följer ytterligare två artiklar som har sitt ursprung i en 

forskarutbildningskurs, denna gång rör det sig om Utbildningssociologi. 

I artikeln Perspektiv på lärares erfarenheter utgår Håkan Löfgren, doktorand i 

pedagogiskt arbete, från två lärares yrkesberättelser när han undersöker hur 

fragment av olika metanarrativ tar form i enskilda individers berättelser. Han 

diskuterar hur det senaste marknadsorienterade metanarrativet blandas och 
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fogas samman med fragment av andra ’stora berättelser’ om skola, kunskap och 

yrke, då lärarna formar sina yrkesidentiteter i sina berättelser. 

Peter Lilja, doktorand i pedagogik, argumenterar i sin artikel, Certification as 

Reprofessionalization, för att systemet med certifiering, till exexempel genom lärar- 

legitimation, av lärare kan ses som en del i en större process där läraryrket 

omdefinieras, reprofessionaliseras. Den nya kunskapsekonomin ställer krav på 

ökad effektivitet och konkurrenskraft i skolan vilket skapar osäkerhet hos 

lärarna på vad som förväntas av dem och vad som ska uppnås. 

Den sista artikeln, Bildens betydelse vid läsning, är skriven av Anna Grefbäck, lärare, 

och är en omarbetning av hennes examensarbete. Hon har genom att 

omkonstruera illustrerade barnböcker och låta barn läsa dem närmat sig frågor 

om bildernas betydelse vid läsning och läsförståelse för barn i år 2. Bilderna kan 

både störa och stötta elevernas läsning och de använder dem omedvetet för att 

skapa djupare förståelse. 

 

Håkan Löfgren 

 
 


