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Abstract 

Syftet med denna artikel är att problematisera och diskutera den eventuella 
transformeringen från lärare till forskare. Finns det en vinst av att tidigare varit 
praktiserande lärare? Frågan blir då om forskning kan förmå att bli ändamålsenlig, för att 
skolan ska kunna möta kravet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I 
exempelvis artiklar, debatter och media av olika slag uttrycks det ofta att klyftan mellan 
forskning och praktik är stor (ex. Redelius & Larsson, 2010). Kan samspelet mellan 
forskning och skola förbättras? Vidare belyser artikeln möjligheter till att realisera 
forskning i verksamheten och samtidigt problematiseras vart forskningen tar vägen. 
 
Keywords: Idrott och hälsa (IH), forskande läraren, transformeras, gap, realisera, 
forskning 
 

Inledning  

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det 
hon förstår. 

Om jag inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet mer. 
Sören Kirkegaard 

  
Från lärare till forskare, vad innebär det? Det övergripande syftet med denna artikel är att 
med hjälp av olika vetenskapliga texter problematisera och reflektera kring vägen från 
lärare till forskare, och vad det kan medföra för olika val och konsekvenser. Vilken 
användning har vi som forskare av att vi har en koppling till praktiken?1 Kan vi dra nytta 
av den i och för ämnet Idrott och hälsa (IH)?2  
 
I citatet ovan belyser (Kirkegaard) vikten av gemensamma krafter att förstå varandras 
roller i olika kontexter, och i och med det kan ett samarbete starta för att utveckla 
kunskap. I detta ser jag en koppling till den akademiska miljön och praktikernas miljö på 
fältet. Jag menar att det är viktigt att realisera forskning genom lärarna och in i 
undervisningen. Det är angeläget att forskningsresultat görs tillgängliga för praktiken och 
som i mitt intresse hos idrottslärare och elever. I debatter, i media uttrycks återkommande 
att klyftan mellan forskning och praktik är stor. Denna klyfta skapar en alltför stor lucka i 
uppfattningar av IH mellan idrottsforskare och lärarna i ämnet, vilket kan leda till en 
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diffus syn på ämnet (Redelius & Larsson, 2010). Lärarna kritiseras för att de inte tar till sig 
forskningsresultat utan gör som de alltid har gjort, och forskare klandras för att inte förstå 
praktiken, dvs. verkligheten. Carlgren (2011) anser att den akademiska forskningen inte 
berör frågor som lärarna har användning för i sin undervisning. Viss forskning utförs i 
klassrum, men problemet är att forskningsfrågorna inte är relaterade till lärarnas 
undervisningsuppdrag. Lärarna vill ha konkreta frågor som är förenade till att skapa 
förutsättningar för att lära sig olika utmärkande sakfrågor (Carlgren, 2011). Frågan är hur 
forskning ska kunna bli ändamålsenlig, så att skolan ska kunna möta kravet på 
vetenskaplig grund. Med nya begrepp kan det generera i större förståelse för ämnets natur 
och interaktionen mellan teori och praktik. Men, är lösningen att fler lärare transformeras 
till forskare, eller är det lämpligare att lärare från praktiken involveras i forskningen, så att 
dessa konkreta frågor de eftersöker kommer bli beforskade?  
 

Från lärare till forskare 

Inom IH diskuterars gapet mellan teori/forskning och praktik/undervisning. Gapet 
skapar en alltför stor lucka i bl.a. uppfattningar av IH mellan idrottsforskare och lärarna i 
ämnet, vilket kan leda till ett diffust ämne (Lundvall, & Meckbach, 2008; Redelius & 
Larsson, 2010). Det råder även ett gap mellan praktikens verklighet och kursplanens syfte 
samt centrala innehåll. Idag vet man hur stor betydelsen av fysisk aktivitet och ett 
hälsosamt liv är. Likväl är skolämnet IH ofta omdebatterat i olika sammanhang, 
exempelvis gällande ämnets vara eller icke vara som obligatoriskt ämne i skolans 
timdelning? Gapet mellan teori och praktik inom ämnet IH, hur kan dessa klyftor och 
diskrepanser överbryggas? Detta diskuteras längre fram i artikeln.  
 
Kraven ökar på att skolans pedagogiska verksamheter ska vara forskningsbaserade. 
Carlgren (2011) urskiljer även hon ett gap mellan fundamental teoretisk forskning och de 
praktiska verksamheterna. Hon anser att likt forskningen inom sjukvården bör en stegrad 
grad av ”klinisk” forskning inom skolområdet öka. Det vill säga en forskning som äger 
rum i anknytning till lärares praktik och yrkesmässiga profession. Forskningsfrågorna 
menar författaren ofta handlar om lärande och undervisning ur ett lärarperspektiv, och 
inte om praktiken och alla dess aktörer (Carlgren, 2011).  
 
Ett alternativ för att minska detta gap menar Bulterman-Bos (2008) är att läraren ska 
transformeras till forskare i olika steg. Läraren ska gå från normativ till analytisk, personlig 
till intellektuell, specifik till universell och från erfarenhetsbaserad till teoretisk. Labaree 
(2003) menar vidare att det är bra om man kan minska de kulturella skillnaderna mellan 
forskare och lärare på fältet, vilket doktorandutbildningen kan vara en del av att skapa. 
Han belyser att det är värdefullt att överlappa olika kompetenser och målsättningar, men 
att det är viktigt att se till olikheterna för att finna rätt väg. Lärarna menar också att 
forskare måste ha erfarenhetsbaserad kompetens för att vara en effektiv 
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utbildningsforskare. Det finns även en vinst av att lärarna i forskarutbildning 
uppmärksammar den kunskap som lärare från fältet besitter, för att förstå området 
(Labaree, 2003). 
 
Vidare menar Bulterman-Bos (2008) att skillnaderna mellan forskare och lärares 
pedagogiska syn är grundad i olikheterna i deras yrkesroller. Forskaren är inte i praktiken 
och kan inte engagera sig i att utveckla lämpliga verktyg för undervisning. Exempelvis 
förloras en viktig synvinkel, som t.ex. den rationella/ändamålsenliga aspekten. Hon menar 
att utifrån analysen visar det på att då forskare inte arbetar nära eleverna, kan de inte 
utveckla lämpade verktyg för att förstå utbildning. Teori är för närvarande det enda syftet 
med forskningen. Nuvarande forskningspraktik isolerar förnuftiga förmågor och teorier 
från andra människors förmågor, fast det är tydligt att undervisningen i skolan behöver 
mer av detta. Mycket god kunskap lagras alltför ofta enbart i böcker och artiklar, även fast 
den kunskapen också skulle gynna och utveckla lärares kompetens (Bulterman-Bos, 2008). 
För att reformera praktiken måste det skapas nya sätt att implementera forskning om 
lärande och undervisning. Problemet blir annars att forskningen inte når ett av sina 
centrala syften, nämligen att bidra till förändring i praktiken (Skolverket, 2012). Frågan 
kvarstår huruvida vi kan reformera vår nuvarande forskningspraktik till en mer klinisk 
forskning för att bidra till att gapet mellan forskning och praktik minskar, samt att öka 
trovärdigheten för forskning inom utbildning (Carlgren, 2005). 
 
Denna artikel syftar till att en lärare kan vara både forskare och praktiker. Rönnerman 
(2011) menar att det är viktigt att lärare är med och producerar kunskap och inte bara 
konsumerar. I dagens skollag understryks det dessutom att utbildnigen ska vila på 
vetenskaplig grund, vilket blir enklare och gör det möjligt om man är aktiv i forskning. 
Men ska forskande lärare kunna bidra med kunskap, behövs olika verktyg och 
organisatoriska stödstrukturer, menar författaren. Annars blir ingen utveckling 
(Rönnerman, 2011).  
 
Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller (2011) anser att utveckling av nya former för 
kunskapsresultat sker när lärare tillägnar sig aktuell forskning på området och kan 
omvandla det till konkreta applikationer i praktiken. De menar även att det är 
lärarutbildning, skolutveckling och lärarna på fältet som har makten och frågorna hur 
teorier och forskning kan realiseras i den praktiska verksamheten i skolan. För att komma 
vidare menar forskarna att det kräver tid och gemensamma resonemang mellan lärare i 
samma ämne.  
 
Det förs många diskurser om att forskning och teorier har svårt att nå verkligheten i 
skolan. Ett motiv till detta kan vara att lärare och forskare sällan arbetar nära varandra 
kring forskningsfrågor. Det finns en stor vinst av att de gemensamt planerar manualer för 
undervisning, samt sedan utvärderar det som ägt rum. I detta arbete kan rollerna se olika 
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ut, men oftast är det forskaren som visar på teoretisk litteratur och hur denna kan utmana 
lärarens uppfattningar av lärandeobjektet i undervisningen. För att den ämnesdidaktiska 
bilden ska bli tydlig, är Mossberg Schüllerqvist och Olin-Schellers erfarenhet att 
forskarens roll är avgörande för att utveckla och fördjupa kunskapen. Resultatet av 
lärarnas teoriomsättning blir då de gör en systematisk koppling mellan teori och praktik. 
När teori och praktik systematiskt stimulerar och belyser varandra, skapas verktyg att 
omvandla sitt ämne, samt utveckla undervisningen åt det håll man vill (Mossberg 
Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011).                        
  

Forskarens uppdrag? 

Samspel  mel lan forskning och skola 

Både lärarutbildningen och undervisningen i svensk skola ska enligt skollagen vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2013). Som lösning på 
problemet använder sig skolorna av förenklade och standardiserade lösningar, vilka väntas 
medverka till nydanade resultat och ökad måluppfyllelse. Denna lösning får dessvärre ofta 
inte tillfredställande effekt. Skolinspektionen anser att det finns ett behov av en evidens-
baserad kritisk granskning av vilka faktorer som kan leda till förbättrade resultat 
(Johansson, 2010). Flera rapporter och granskningar visar på att det är svårt att realisera 
pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning i undervisning. Man menar att det finns flera 
förklaringar till detta där en av dem är att den vetenskapliga kontexten och den kontext 
där ny kunskap tillämpas i, upplevs vara åtskilda. Tiden är en annan förklaring, lärare 
menar att de har lite tid för att finna och läsa relevant litteratur (Skolverket, 2012). För att 
gagna ett produktivt samspel mellan lärare och forskare, gynnas det vetenskapliga arbetet 
av duktiga forskare. En bra forskare menar Loseke (2013) är logisk, systematisk, nyfiken 
och kreativ. Losekes tankar om kunskapen att hantera flera forskningsmetoder är en 
värdefull aspekt när det gäller forskning i praktiken. 
 
Idrottsläraren har dock ett eget ansvar att vara uppdaterad inom sitt ämne, och följa 
upptäckterna inom ämnets pedagogiska utveckling. Det betyder att även rektorer och 
huvudmän tar sitt ansvar, så att lärarna får tillfälle att utveckla sina ämnes- och 
metodkunskaper genom exempelvis fortbildning (Skolverket, 2013).    
 

Praxisnära forskning 

Vad är praxisnära forskning och vad är praktiknära forskning? Den praxisnära 
forskningen är forskning som ska göra nytta för praktiken. Praktiknära forskning har mer 
en relation till individer i praktiken och till den som utför det vetenskapliga arbetet 
(Carlgren, 2011). Carlgren (2005) menar även att den praxisnära forskningen tillkom för 
att det behövdes en snävare avgränsning för att utveckla praktiken inom det 
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utbildningsvetenskapliga fältet. Forskningen kan vara av både så kallad tillämpad 
forskning som grundforskning. Carlgren (2005; 2011) använder också begreppet klinisk 
forskning3 och menar då snarlikt den praxisnära forskningen. Klinisk forskning i skolans 
kontext jämför hon med den kliniska forskningen inom vården och menar att den i vissa 
fall ligger nära till hands. Det mest centrala som hon vill likna med vården är 
undersökningens syfte och att lösa ett problem, dvs. utveckla ett botemedel och förbättra 
verksamheten. I IH kan det härleda till att utveckla ämnets innehåll till användbara 
praktiska modeller i undervisning. Marton (2005) beskriver att grundforskning drivs av att 
öka vårt vetande (ett mer teoretiskt synsätt) medan praxisnära forskning drivs av att 
förbättra praxis (praktiken). 
 
För att bedriva praxisnära forskning behövs det verktyg och ett samarbete mellan 
forskare, lärarutbildare i IH, lärare i IH på fältet (i praktik) och skolledare (Skolverket, 
2012). Josefson (2005) menar att teorin hjälper läraren att inte trassla in sig i att bli för 
subjektiv i sin uppfattning om saker och ting, och att en undersökning bör utsättas för 
kritisk granskning. 
 
Carlgren menar att när man utgår från en praxisnära ansats är utgångsläget ett problem 
man ser i praktiken/fältet. En viktig del för forskaren är att ha en teoretisk förståelse för 
problemet, vilket oftast inte läraren i t.ex. IH har. I detta arbete utvecklas både praktiska 
lösningar och teori, och i interaktionen utvecklas teorin i samband med att de praktiska 
lösningarna utvecklas. Av intresse är att nya praktiska lösningar kan skapa nya 
observationer, där det gynnar att försöka förankra teorin (Carlgren, 2011). 
 
Ekbergs (2009) tankar kring det centrala i IH skapas av en stark identitet. Han menar att 
initialt, bör man stärka idrottsvetenskap som akademiskt ämne. Där man framkallar 
unisona begrepp och teorier som kan generera till större och starkare förståelse för 
idrottsvetenskap och IH. Orre (2005) problematiserar även hon olika begrepp som 
kunskap, vetenskap och lärande. Artikeln utgår dock från att diskutera kring begreppen 
praktik och praxis, där hon menar att kunskapsteoretiskt och filosofiskt finns det ett nära 
släktskap mellan dessa begrepp. Vidare belyser hon att dessa begrepp kan vara ett stöd i 
resonemang om hur praktiknära forskning är, men att den är vad den är, vad man än 
kallar den. Filosofen Molander (refererad till i Orre, 2005, s. 164) avfärdar begreppet 
praxis med: ”Kalla det vad du vill, så länge du inte låter dig missledas, men mitt intryck är 
att praxis i det här sammanhanget tenderar att inriktas på lärarens praktik. Eleverna finns 
sällan med.” 
 
Forskning i samverkan med praktiken handlar ofta om en självreflektion, när 
förförståelsen inte stämmer överens med verkligheten. En kunnig lärare och forskare har 
förmågan att improvisera för att forskningen inte ska bli statisk (Orre, 2005). Enligt 
Robertson (2010) är hennes erfarenhet att lärare och skolledare som utvecklar en 
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forskarmedvetenhet, är mer engagerade och känner ett större yrkesansvar. Detta leder 
vidare till en bättre utbildning för barn- och ungdomar. Hon anser att det är den största 
vinsten med praktiknära forskning i skolan. En forskningsgrundad skolutveckling fordrar 
dock en balans mellan olika sorter av forskningsarbete, då utvecklas skolan bäst. Men det 
man kan se är att inte relationerna och balansen mellan olika forskningsansatser såsom 
grund-, praxisnära-, praktiknära-, tillämpad- och aktionsforskning kommer till sin rätt. 
Den praxisnära forskningen är flera steg efter (Carlgren, 2012). 
 

Real isera forskning 

Trots att undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet visar flera 
rapporter och granskningar på att det är svårt att förverkliga pedagogisk och 
ämnesdidaktisk forskning i undervisning. Man menar att det finns flera förklaringar till 
detta, där en av dem är att den vetenskapliga kontexten och den kontext där ny kunskap 
ska tillämpas i, upplevs vara åtskilda. Tiden är en annan förklaring, lärare menar att de har 
lite tid för att finna och läsa relevant litteratur (Skolverket, 2012). 
 
Ett första steg är att stärka lärarutbildningens forskningsanknytning. 
Lärarutbildningskommittén (LUK), riksdag och regering markerade tydligt år 2000 att 
forskning var angeläget för alla institutioner som medverkade i lärarutbildningen. Bland 
annat menade de att antalet forskarutbildade lärare inom skolväsendet måste öka (Kallós, 
2006). Erixon Arreman (2005) menar att forskning som tillämpas inom lärarutbildningens 
område, har ett både stort och splittrat forskningsfält. Den kritik som upprepas mot den 
bedrivna forskningen, är att den har en alldeles för svag förankring i lärarutbildningens 
praktiska verksamhet. Kallós (2009) menar också att det behövs mera praxisnära 
forskning i anslutning till lärarutbildningen då den pedagogiska yrkesutövningen 
fortfarande är svagt utvecklad. Han påvisar även att i budgetpropositionen år 2000 
fastställdes det att ”universitet och högskolor avsätter betydligt större resurser än hittills 
för att stärka lärarutbildningens forskningsanknytning” (Kallós, 2009, s. 241).  
 
Till viss del har propositionen lett till förbättring, men till stor del har inte utvecklingen av 
forskning och forskarutbildning blivit vad den borde vara. Detta trots att 
forskarutbildning och forskning med utgångspunkt i lärarutbildning, har ökat. Även 
doktorander och doktorsexamina har expanderat från år 2000 och framåt, men trots det 
finns inte tillräckligt stärkt pedagogisk forskning, vid universitet och högskolor (Kallós, 
2009). 
 

Diskussion 

Det är en spännande utveckling inom forskning på utbildningsfältet. Allt fler lärare 
kommer in i akademin och ”blir” forskare. De vill få en djupare förståelse av den praktik 

Madeleine Wiker:  
Vart tar forskningen vägen? – tankar kring den forskande lärarens uppdrag, skolämnet Idrott och hälsa



 119 

de kommer ifrån. Många lärare vill inte bara vara konsumenter av och om kunskap utan 
de vill också kunna påverka och hitta nyttan i forskning, vilket leder dem till producenter 
av ny kunskap. De vill finna relevansen i forskning och nå det som är användbart på 
fältet. Trots detta ser jag att mycket forskning handlar om undervisning/lärare, inte för 
lärare och elever. Fortfarande fattas studier som behandlar undervisning för, i, och till viss 
del genom IH. Forskning både om och för elever behöver studeras flitigare men också 
från ett elevperspektiv. Både praxisnära och praktiknära forskning anser jag är relevant att 
belysa utifrån ett elevperspektiv. Jag menar att eleverna är samhällets framtid och ser vi 
både ur individ, grupp- och samhällsperspektiv tror jag att elevers röster gynnar IH och 
på sikt också folkhälsan. 
 
Den praxisnära forskningen är viktig eller som Carlgren uttrycker, den kliniska 
forskningen. Jag kan tänka mig att forskarutbildare skulle kunna dirigera nya doktorander 
till att välja projekt som kan bidra med och leda till praktisk kunskap. Forskare och 
praktiker behöver samarbeta i nära relation med varandra och undervisningspraktiken. 
Vidare är det viktigt att det finns strukturer för hur forskningen ska spridas och realiseras, 
annars går forskningen till spillo och all erfarenhet, teorier och resultat ligger och dammar 
i någon ”fin” tidskrift. Utan struktur och handlingsplan från flera områden, kommer inte 
ny kunskap få någon given plats i skolan. Man gör som man alltid har gjort. Man kan 
också se det som att den bästa försäkran man kan ha som idrottslärare (lärare) är att vara 
vetenskapligt utbildad och ha förmågan att urskilja det kunskapsbehov som finns. Har 
man som lärare vetenskaplig forskning förankrad i det man undervisar i, menar jag att 
tryggheten är större och kan leda vidare till att bli mer nyfiken till att utveckla ämnet för 
både sig själv och eleverna. Kanske skulle ämnet drivas mera av induktiva metoder och då 
framförallt göra eleverna aktiva i kunskapssökandet, och samtidigt ge dem ett större 
ansvar att själva få forma undervisningen. På detta vis menar jag att elevernas både inre 
och yttre motivation till IH stärks. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att en utbildning med vetenskaplig grund inte enbart ska 
handla om att öka utbredningen av forskningsresultat, utan jag tror att när det skapas en 
forskningsmedvetenhet hos idrottslärarna, så vill de själva forskarutbilda sig och flytta in 
forskningen i praktiken. En annan viktig aspekt är att lärarstudenterna i IH inte ska bli 
idrottare eller för den delen idrottsledare, utan lärare i IH. Fokus bör ligga på 
undervisning i många olika områden, inte bara på regler och passningar som flera studier 
visar (ex. Larsson & Redelius 2008; Skolinspektionen, 2010). Lärarstudenter idag får inte 
tillräcklig vetenskaplig skolning, att läsa forskningresultat, kritisera forskning och använda 
sig av den i sin grundutbildning. För framtida idrottslärare menar jag att det är relevant att 
kunna ta del av forskning samt att ha verktyg för att praktisera kunskapen. Eftersom IH 
till stor del är ett praktiskt ämne ser jag än mer vikten av att lärarstudenterna får möjlighet 
att lära sig att ta del av och omvandla ”teoretisk” forskning till praktiken. 
 

KAPET Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 9, nr 1, 2013



 

 

	  

120 

Både skolledare, högskolor och universitet har ett gemensamt ansvar att det forskas kring 
det som är användbart och skapar öppningar till att forskning realiseras i verksameten. En 
annan tanke finns om att akademin kan vara för traditionsbunden, vilket kan medföra att 
intresset av andra erfarenheter (ex. lärarnas kunskap) in i akademin (för ett gemensamt 
lärande och skapande) uteblir, och istället formas läraren till forskare. När man då ”bara” 
har sin forskarroll kvar och inte lärarrollen är det kanske lätt att transformeras in i 
akademiska traditioner och ”glömma” den viktiga erfarenheten lärare erhåller från fältet. 
Jag menar dock inte att forskaren inte har en viktig specifik uppgift. En ny forskare ska 
sätta sig in i akademins kultur och socialiseras in i det vetenskapliga akademiska 
kunskapsområdet, men jag anser att lärarrollen kan finnas kvar hos individen och stärka 
henne i sin forskningsprocess. Som doktorand och idrottslärare från fältet ser jag det som 
en central del hur jag berättar om mig och mitt projekt. Detta kan leda till att jag hittar 
min roll som forskare, min forskaridentitet. För de som tillhör idrottsvetenskap tror jag 
även det är viktigt att hitta kärnan i deras kunskapssyn, då disciplinen är tvärvetenskaplig 
och innefattar en mängd forskningstraditioner. Jag tror att som forskande idrottslärare 
skapar man vinster både för IH och för forskarkulturen i sig. Erfarenheterna man bär 
med sig ger en större förståelse och djupare kunskap. Det är dock viktigt att kunna se 
objektivt på sin studie/projekt, från ett utifrånperspektiv.  
 
Erixon Arreman (2005) menar att det är betydelsefullt att forskare och lärarutbildare inom 
olika discipliner samverkar för att skapa en ny tvärvetenskaplig forskningsgrund. Lyckas vi 
med det kanske vi kan förhindra det hon belyser att högskolereformen 1977 misslyckades 
med. De ville då bland annat framkalla ett samband av teori och praktik genom att 
lärarutbildningen skulle utvecklas med nära koppling till forskning. Hon menar att 
reformen inte lyckades på grund av exempelvis motstånd mot förändringar, 
lärarutbildningens traditionsbundenhet och svårigheten att bryta med invanda 
föreställningar. Men jag menar att kan vi börja ifrågasätta traditioner och föreställningar, 
kan det leda till goda förändringar att utveckla bra forskning i lärarutbildningen. Med 
detta menar jag inte att det inte finns goda exempel på forskning inom lärarutbildningen, 
utan meningen är att vi tänker över en och två gånger vad för forskning som behövs i 
realiteten och varför. Det är angeläget att undersöka det som gör nytta för praktiken, 
praxisnära forskning. 
 
IH räknas som ett praktiskt ämne men har stor nytta av teoretisk vetenskaplig förankring. 
Bakom den praktiska undervisningen får man inte glömma att det finns både teoretisk- 
och erfarenhetsbaserad kunskap, men att fortlöpande förankring till aktuell vetenskaplig 
forskning eftersträvas. Kan man exempelvis koppla teoretiska begrepp för att förklara 
undervisningens syfte och mål, är det intressant och kanske mer lättförstått för eleverna. 
F. Rabelais uttalade redan under renässansens epok ”Det är inte själen och inte kroppen 
vi övar – det är en människa och den bör inte delas i två delar.” Detta citat harmonierar 
med vad samtidens syn på IH kan innebära, men jag kan också se kopplingen till teori och 
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praxis. Även det berör människor vars olika delar med fördel kan formas till ett integrerat 
förhållningssätt. Aristoteles, (filosof på 300-talets f.Kr.) ansåg att de teoretiska 
kunskaperna är grundläggande men att andra tillgångar är avgörande för att vara en bra 
praktiker, exempelvis uppmärksamhet, improvisationsförmåga och känslomässig 
begåvning.  
	  
Bulterman-Bos (2008) redogör för att lärare ska transformeras till forskare. Jag däremot 
menar att mötet mellan yrkeserfarenheter/lärare och akademisk/forskare även bidrar till 
att utveckla allas tes och kunskap. Den vetenskapliga forskargrunden bygger ju också på 
beprövad erfarenhet. Epistemologi bygger på vad kunskap är och vad vår kunskap vilar 
på – sinnena eller förnuftet? Immanuel Kant menade redan på 1700-talet att båda sidor 
måste förenas. Han ansåg att erfarenheten är fundamental, men för att bli kunskap är det 
nödvändigt att den behandlas på olika sätt av förnuftet. På så vis menar jag skapas god 
och ny kunskap. Att man som forskare behöver inta ett tydligare kritiskt förhållningssätt 
är viktigt, och i praxisnära forskning är det en fördel att forskaren kan ställa sig en bit 
utanför och se på problemet, vilket man som lärare kan ha svårt med. Men ett kritiskt 
förhållningssätt har även idrottsläraren stor nytta av i sin undervisning och tolkning av 
styrdokumenten. Men, båda perspektiv är relevanta, så utifrån mitt synsätt på frågan om 
lärare ska transformeras till forskare, är svaret att vi inte behöver omformas från lärare till 
forskare - utan kan vara en forskande lärare. 
 
Eftersom vetenskaplig forskning tycks vara svårtillgänglig för idrottslärare, behövs en reell 
förändring. För att underlätta forskningens verkställande i skolan kan olika forum skapas 
med en aktiv dialog, som vilar på nära och gemensam tilltro mellan forskare, skolan och 
lärare. Vår nuvarande forskning i mångt och mycket isolerar sig till den akademiska miljön 
utan att möta den yttre världen med dess erfarenhet och förmågor. Att ”få ut” forskning 
till allmänheten är viktigt för alla att arbeta för/med. Som jag tidigare deklarerat ska 
undervisning idag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket gör det än 
viktigare att forskning når idrottslärarna. Ett steg i rätt riktning kan vara att forskare allt 
mer väljer att publicera forskningen i nationella tidskrifter och populärvetenskapliga 
tidskrifter/tidningar. Ett annat alternativ är att mer aktivt arbeta för att hålla föreläsningar 
för lärare och elever på skolan. En annan möjlighet är att lärare och eventuellt elever har 
som vana att åtminstone besöka närmaste högskola/universitet som har 
idrottslärarutbildning, för att ta del av miljön och ny kunskap. Det sista alternativet är 
dock kanske svårt att genomföra både praktiskt och ekonomiskt, men likväl en god tanke. 
Alternativt är att forskaren besöker idrottsundervisningen i skolan. 
 
Så till sist, vart tar forskningen vägen? Denna fråga går inte att ge ett rakt svar på, det 
beror på många olika faktorer. Jag menar att det kan bero på högskolor/universitetens syn 
på utbildningsvetenskapliga frågor, tradition och status och vilka tidskrifter etc. som 
artiklar publiceras i. Hur ambitiösa forskarna arbetar för att sprida och nyttiggöra sin 
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forskning, samt vilken typ av forskning och vilken disciplin du kommer ifrån, kan ha en 
avgörande roll. Jag tror dock att praxisnära forskning är mer relevant för praktiken och 
därför enklare att förverkliga. Men, jag tror också att forskare behöver synas mer i t.ex. 
nationella tidskrifter, nyhetsmagasin, journaler och skolans lokala nätverk. Att vi publicerar 
oss på svenska, samarbetar nära med idrottslärare och att lärarstudenterna får verktyg för 
att kunna arbeta med forskningsresultat på fältet, är värdefulla aspekter. Idrottsläraren har 
naturligtvis ett eget ansvar att fortbilda sig i aktuell forskning. En samverkan och en 
strategisk plan mellan fältet och akademin, vore troligen gynnsamt. Är det ”rätt” forskning 
som bedrivs är ytterligare något att ta till sig som forskare, och då samtidigt reflektera över 
vad ”rätt” forskning är. Det ska bli intressant att skåda framtidens forskning inom 
pedagogiskt arbete och inom idrottsvetenskap, där förhoppningsvis jag är en liten del av 
det kommande vetenskapliga studiet. 
 
Denna artikel har förhoppningsvis väckt tankar och frågor som håller diskussonen 
levande. Har det skapats ett engagemang och reflektion hos läsaren, är målet med artikeln 
nådd. 

 

Noter 

1. Flera av mina diskussioner skulle kunna beröra även andra ämnen i skolan. Men 
eftersom min lärarbakgrund är som lärare i skolämnet Idrott och hälsa, är fokus på 
resan från idrottslärare till idrottsforskare. 

2. Hädanefter när jag nämner, diskuterar etc. skolämnet Idrott och hälsa i 
grundskolan, kommer även förkortningen IH att användas. Beroende på 
originalreferensen skriver jag dock emellanåt enbart ämnet eller idrottsämnet, och 
menar även då IH. 

3. Denna forskning är nära kopplad till sjukdomar och hur man kan bota dem. Men 
den har också en förebyggande effekt. 

  

Madeleine Wiker:  
Vart tar forskningen vägen? – tankar kring den forskande lärarens uppdrag, skolämnet Idrott och hälsa



 123 

 

Referenser 

Bulterman-Bos, J. A. (2008). Will a clinical approach make education research more 
relevant for practice? Educational Researcher, 37(7), 412-420.  

Carlgren, I. (2005). Praxisnära forskning - varför, vad och hur? I Carlgren, I., Josefson, I., 
Liberg, C. (Red.), Forskning av denna världen II Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Carlgren, I. (2011). Forskning ja, men i vilket syfte och om vad? Om avsaknaden och 
behovet av en ”klinisk” mellanrumsforskning. I Eklund, S. (Red.), Lärare som 
praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller. Stockholm: Stiftelsen SAF i 
samarbete med Lärarförbundet. 

Carlgren, I. (2012). Lärare ska få svar på sina frågor. I Pedagogiska magasinet, nr. 2, 
Forskning till vilken nytta? Stockholm: www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-
magasinet 

Ekberg, J. (2009). Mellan fysisk bildning och aktivering: En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 
9 (Malmö högskola, nr. 2009:46). Doktorsavhandling, Malmö: Malmö högskola. 

Erixon Arreman, I. (2005). Att rubba föreställningar och bryta traditioner: Forskningsutveckling, 
makt och förändring i svensk lärarutbildning. Doktorsavhandling, Umeå: Umeå 
universitet. 

Johansson, C. (2010). Framgång i undervisningen - en sammanställning av forskningsresultat som 
stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan (Skolinspektionen, Dnr 2010:1284). 
Stockholm: www.skolinspektionen.se 

Josefson, I. (2005). Vetenskap och beprövad erfarenhet. I Carlgren, I., Josefson, I., 
Liberg, C. (Red.), Forskning av denna världen II Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Labaree, D. F. (2003). The peculiar problems of preparing educational researchers. 
Educational Researcher, 32(4), 13-22. 

 Larsson, H., & Redelius, K. (2008). Swedish physical education research questioned--
current situation and future directions. Physical Education and Sport Pedagogy, 13(4), 
381-398. 

Loseke, D. R. (2013). Methodological thinking: Basic principles of social research design. Thousand 
Oaks, CA: Sage. 

KAPET Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 9, nr 1, 2013



 

 

	  

124 

Lundvall, S., & Meckbach, J. (2008). Mind the gap: Physical education and health and the 
frame factor theory as a tool for analysing educational settings. Physical Education & 
Sport Pedagogy, 13(4), 345-364. 

Marton, F. (2005). Om praxisnära grundforskning. I Carlgren, I., Josefson, I., Liberg, C. 
(Red.), Forskning av denna världen II Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Mossberg Schullerqvist, I., & Olin-Scheller, C. (2011). Mellan teori och praktik 
Svensklärares teoriomsättning om text, läsare och läsning. I Eklund, S. (Red.), 
Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller. Stockholm: Stiftelsen 
SAF i samarbete med Lärarförbundet. 

Redelius, K., & Larsson, H. (2010). Physical education in Scandinavia: An overview and 
some educational challenges. Sport in Society, 13(4), 691-703. 

Robertson, C. (2010). Vetenskap och beprövad erfarenhet – vad innebär det för förskola 
och skola? I Eklund, S. (Red.), Utbildning på vetenskaplig grund. Stockholm: Stiftelsen 
SAF i samarbete med Lärarförbundet. 

Rönnerman, K. (2011). Aktionsforskning – kunskapsproduktion i praktiken I Eklund, S. 
(Red.), Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller. Stockholm: 
Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet. 

Skolinspektionen. (2010). Mycket idrott och lite hälsa. Skolinspektionens rapport från den flygande 
tillsynen i idrott och hälsa. Hämtad från http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--
granskning/Flygande-tillsyn/Idrott-och-halsa/ 

Skolverket (2012). Varför är det svårt att implementera forskning i undervisning? Hämtad 
från http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/tema/tema-
naturvetenskap/varfor-ar-det-svart-att-implementera-forskning-i-undervisning-
1.168924# 

Skolverket (2013). Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens. Hämtad från
  //www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/vetenskaplig-grund  

  

Madeleine Wiker:  
Vart tar forskningen vägen? – tankar kring den forskande lärarens uppdrag, skolämnet Idrott och hälsa


