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Abstract 

The dissertation is based on the ambition and the need to develop the 
pedagogical development work at a given university of applied science (UAS). 
The experience-based assumption that there are untapped resources in the form 
of professional experience and pedagogical knowledge in a specific team of 
teachers is a base for the study. Furthermore, there are untapped potentials for 
pedagogical development work in higher education. The purpose is to develop 
knowledge about practices that pedagogical development work in a UAS context 
consist of. The research questions are: 1) How are the identified practices shaped 
for pedagogical development work? 2) What do the practices for pedagogical 
development work among teachers in a given UAS contain? 3) How can 
pedagogical development work benefit from insights and understanding of the 
practices of pedagogical development work? The theoretical framework is based 
om practice theory. The pedagogical development work is thereby seen as a 
practice where teachers are agents. The teachers´ thoughts, actions and how they 
relate to each other are studied to understand what pedagogical development 
work is and can be in a given context. The disseratation has been conducted as 
an action research project. The material used contains documented and recorded 
meetings, discussions and interviews about pedagogical development work in 
two selected communicative spaces. The results from this dissertation 
conceptualize the studied practices for pedagogical development work. The 
ecology for the studied practices for pedagogical development work includes the 
UAS as an institutional practice and the given UAS as an organizational practice. 
The identified practices for pedagogical work are primaly shaped by the 
arrangements in this ecology. The overall culture in the organization was 
characterized by a strong relationship to international development and the 
unconditional national requirements placed on the UAS. The study also 
contributes knowledge about the conditions associated with practitioners for 
pedagogical development work. Four horizons of intelligibility are identified. 
These are to achieve agency, to negotiate meaning, to clarify contexts and to 
construct futures. The analysis distinguishes different dimensions and is 
exemplified by action intelligibility, i.e. actions that can be observed and that give 
expression to how teachers react to the conditions they face. The fact, that the 
agents´ speech, actions and relationships form horizons of intelligibility, is an 
example of how practice architecture theory can be used. This can be seen as the 
theoretical contribution of the study. The conclusion drawn is that the untapped 
potential can be exploited by seeing teachers´ learning and agency as the driving 
force. A model for integrated pedagogical development work in which three 
practices are formed and four types of theachers in the pedagogical development 
work are identified.  

 
KEYWORDS: pedagogical development work, university of applied sciences, 
higher education, the theory of practice architectures, action research 

 



  

  



 

Abstrakt 

Ambitionen och behovet att utveckla det pedagogiska utvecklingsarbetet på en 
given yrkeshögskola ligger som grund för denna avhandling. Studien bygger på 
ett erfarenhetsbaserat antagande om att det finns outnyttjade resurser i form av 
professionell erfarenhet och pedagogiskt kunnande i ett specifikt lärarkollegium 
och vidare att det existerar outnyttjade potentialer för pedagogiskt 
utvecklingsarbete inom högre utbildning. Syftet är att utveckla kunskap om de 
praktiker som pedagogiskt utvecklingsarbete i en yrkeshögskolekontext består 
av. Forskningsfrågorna är: 1) Hur formas de identifierade praktikerna för 
pedagogiskt utvecklingsarbete? 2) Vad består de sociala praktikerna för 
pedagogiskt utvecklingsarbete bland högskolelärare i en given yrkeshögskola 
av? 3) Hur kan pedagogiskt utvecklingsarbete gynnas av insikter i och förståelse 
av praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete? Avhandlingens teoretiska 
referensram utgörs av praktikteori. Därmed gestaltas det pedagogiska 
utvecklingsarbetet som en praktik där lärare är aktörer. Lärarnas tankar, 
handlingar och hur de relaterar till varandra studeras för att förstå vad 
pedagogiskt utvecklingsarbete är och kan vara i en given kontext. Avhandlingen 
har förverkligats som ett aktionsforskningsprojekt. Materialet som använts 
består av dokumenterade och bandade möten, diskussioner och intervjuer kring 
pedagogiskt utvecklingsarbete på två valda kommunikativa arenor. Resultaten 
från denna avhandling begreppsliggör de studerade praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Praktikekologin för de studerade praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete omfattar yrkeshögskolan som institutionell praktik och den 
givna yrkeshögskolan som organisatorisk praktik. De identifierade praktikerna 
för pedagogiskt utvecklingsarbete formas i första hand av arrangemangen i 
denna ekologi. Den övergripande verksamhetskulturen kännetecknades av en 
stark relation till internationell utveckling och de villkorslösa nationella krav 
som ställdes på yrkeshögskolorna. Studien bidrar även med kunskap om de 
villkor som finns anknutna till praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete. Fyra 
stycken så kallade begriplighetshorisonter identifieras. Dessa är att uppnå 
aktörskap, att förhandla om mening, att klargöra sammanhang och att konstruera 
framtider. Analysen urskiljer olika dimensioner och exemplifieras med 
agerandebegripligheter, det vill säga ageranden som kan observeras och som ger 
uttryck för hur lärarna reagerar på de villkor de står inför. Att aktörernas tal, 
handlande och relationer formar begriplighetshorisonter är ett exempel på hur 
teorin om praktikarkitekturer kan användas. Detta kan ses som avhandlingens 
teoretiska bidrag. Slutsatsen som dras är att den outnyttjade potentialen kan tas 
till vara genom att se lärarnas lärande och aktörskap som drivkraft. En modell 
för integrerat pedagogiskt utvecklingsarbete i form av tre praktiker gestaltas och 
fyra typer av aktörer i det pedagogiska utvecklingsarbetet identifieras.  

 
NYCKELORD: pedagogiskt utvecklingsarbete, yrkeshögskola, högre utbildning, 
teorin om praktikarkitekturer, aktionsforskning 
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1 Inledning 

 
Denna avhandling utgår ifrån frågan; Vad är pedagogiskt utvecklingsarbete i en 
yrkeshögskola? Svaret på frågan har jag bland annat fått genom att lyssna på och 
föra dialog med aktörerna, dvs. lärarna, i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 
Vikten av att uppnå aktörskap visar sig bli en central aspekt av det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Medvetenheten om den ekologi som det pedagogiska 
utvecklingsarbetet är en del av är en annan aspekt som framträder. En lärare 
uttrycker sig så här: 

Att man upplever det i den här högskolevärlden just nu att det faktiskt är upp 
till bevis. Det tycker jag nog att det här gänget har gått väldigt bra med, att vi 
[teamet] har sträckt oss över våra resurser för att faktiskt försöka visa att vi 
fortsättningsvis hänger med och är t.o.m. bra på att leda den här utvecklingen.  
(I6) 

En beskrivning av utvecklingsarbete i utbildning är en planerad och 
målmedveten förändring som görs för att komma till rätta med något som 
behöver förbättras (Berg, 2003). Pedagogiskt utvecklingsarbete kan 
inledningsvis definieras som planerade, målmedvetna förändringar i den 
pedagogiska verksamheten för att stöda studerandes lärande. Pedagogiskt 
utvecklingsarbete är kontextbundet (Gibbs, 2013). Yrkeshögskolan är idag en 
väletablerad del av det finländska högskoleväsendet och har utvecklat sina egna 
särdrag och sin egen identitet (Mäki, 2012). Detta innebär att yrkeshögskolans 
institutionella och organisatoriska särdrag formar dess pedagogiska 
utvecklingsarbete. 

Gibbs (2013) konstaterar att det inte är meningsfullt för alla lärare att 
engagera sig i allt pedagogiskt utvecklingsarbetet på en högskola. Det 
kontextbundna pedagogiska utvecklingsarbetet är föränderligt över tid och allt 
kan inte utvecklas på samma gång. Samtidigt ser han behovet av att hitta 
tillvägagångssätt som involverar samtliga kollegor. Genom att involvera och 
engagera ett helt kollegium är det möjligt att åstadkomma genomgripande 
förändring. Detta uttrycker Gibbs (2013, s. 119) så här: “It is simply not possible 
to change a university’s teaching by working repeatedly with the same few 
enthusiasts, however comfortable and personally rewarding that is. You have to 
find ways to engage almost with everybody.”  

Utgående från min professionella erfarenhet som lärare och ledare med 
utvecklingsansvar kan jag instämma i detta resonemang. Erfarenheten visar att 
enskilda team kunnat utveckla verksamheten i den egna kontexten, dvs. 
tillsammans hitta gemensamma utvecklingsbehov och möjligheter till 
utveckling. På varje högskola förekommer grupper eller team av kollegor som 
gör ett inspirerande utvecklingsarbete. För den enskilda aktören eller teamet är 
detta kollegiala lärande (Langelotz, 2017) givande och skapar en professionellt 
utvecklande miljö just i det specifika sammanhanget, under en avgränsad 
tidsperiod. Detta räcker emellertid inte för att möta de behov som finns på 
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högskolor idag. Det behövs tillvägagångssätt med större genomslagskraft. Men 
för att kunna utveckla dylika tillvägagångssätt behövs en generell förståelse för 
vad pedagogiskt utvecklingsarbete är i ett givet sammanhang. 

Avhandlingen studerar praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete i en 
högskolekontext med hjälp av praktikteori. Med en praktik avses, på ett allmänt 
plan, ett etablerat sätt att fungera och agera i ett visst sammanhang (Kemmis, 
Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, Grootenboer & Bristol, 2014). Det 
pedagogiska utvecklingsarbetet utgörs av praktiker som är mer eller mindre 
medvetna eller synliga i högskolans vardag. En praktik består av aktörer, i detta 
fall lärare, som tillsammans konstruerar och agerar, och på så sätt både 
omskapar och befäster den sociala verklighet som yrkeshögskolan och dess 
pedagogiska utvecklingsarbete består av. Lärarnas tankar, handlingar och hur de 
relaterar till varandra är meningsfulla att studera för att förstå vad pedagogiskt 
utvecklingsarbete är och kan vara i en given kontext (jfr Kemmis, Wilkinson m.fl., 
2014).  

Yrkeshögskolan är och har varit min arbetsplats i över 20 år, dvs. största 
delen av mitt professionella yrkesliv. Bland de flesta lärare jag har träffat eller 
arbetat med har det funnits pedagogiska ambitioner som byggt på omfattande 
erfarenheter och ett gediget kunnande. Eftersom kravet på pedagogisk 
behörighet för yrkeshögskolelärare varit lagstadgat fram till 2015 (jfr Lagen om 
yrkeshögskolor 351/2003; Yrkeshögskolelagen 932/2014) har merparten av 
lärarna en formell yrkespedagogisk examen.  Detta ger en god grund i form av en 
garanterad formell pedagogisk kompetens. Det pedagogiska utvecklingsarbetet 
kan å andra sidan ses som en fortgående professionell utbildning (jfr Green, 
2009) eller med andra ord kompetensutveckling. Min erfarenhet är att då det 
funnits arenor som gett utrymme för dialog har det ofta blivit livliga pedagogiska 
och didaktiska diskussioner kring t.ex. hur olika praktiker i undervisningen 
kunde utvecklas (jfr Wenger, 1998). Ett grundantagande baserat på mina 
erfarenheter är således att det finns en potential som inte är fullt utnyttjad vad 
gäller pedagogiska ambitioner och kunnande bland kollegorna på 
yrkeshögskolan.  

Avhandlingen är en rekonstruktion av den forskningsprocess som 
konstrueras i studien av praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete. Detta 
innebär att jag återskapar en berättelse som framträder i ett brokigt och 
mångsidigt material insamlat under tre års tid. Forskningsprocessen består, för 
mig som aktör och forskare, av en fördjupad förståelse av vad pedagogiskt 
utvecklingsarbete är i en yrkeshögskola. Detta är en fördjupad förståelse jag som 
forskare i min egen yrkespraktik har utvecklat genom att kombinera mina 
erfarenheter, ett aktionsforskande angreppssätt och en praktikteoretisk 
referensram. Forskningsprocessen kan beskrivas bestå av olika former av 
förhandlingar (jfr Carr & Kemmis, 1986; Aspfors, Pörn, Forsman, Salo & 
Karlberg-Granlund, 2015) om vad pedagogiskt utvecklingsarbete är. Med 
förhandling avses enligt SAOL (2015) en överläggning med givande och tagande. 
Förhandlingar tar sig uttryck i spänningar och till och med motsättningar. 
Spänningar och motsättningar är en naturlig grogrund för analys och reflektion 
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och ger därmed en möjlighet för oss som deltar i en förhandling till att lära oss 
något nytt om de praktiker vi är verksamma i.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien är förankrad i en lång professionell erfarenhet av undervisning, 
ledarskap och pedagogiskt utvecklingsarbete. Den bygger på en professionell 
ambition och ett behov av att synliggöra och systematisera pedagogiskt 
utvecklingsarbete i ett specifikt lärarkollegium. Studien avser generera kunskap 
om de villkor som finns anknutna till praktiker för pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Studien bygger på ett erfarenhetsbaserat antagande om att 
det finns outnyttjade resurser i form av professionell erfarenhet och pedagogiskt 
kunnande i ett specifikt lärarkollegium och vidare att det existerar outnyttjade 
potentialer för pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning. Därtill 
antas att mobiliserandet av de outnyttjade potentialerna förutsätter att 
pedagogiskt utvecklingsarbete begreppsliggörs och medvetandegörs som en 
praktik, bland de i utvecklingsarbetet involverade lärarna och de övriga 
aktörerna inom högre utbildning (jfr Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014). Syftet är 
att utveckla kunskap om de praktiker som pedagogiskt utvecklingsarbete i en 
yrkeshögskolekontext består av.  

  
För att fylla syfte formuleras följande forskningsfrågor: 
Hur formas de identifierade praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete? 
Vad består de sociala praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete bland 
högskolelärare i en given yrkeshögskola av? 
Hur kan pedagogiskt utvecklingsarbete gynnas av insikter i och förståelse av 
praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete? 

 

1.2 Projektets avstamp 
Som grund för avhandlingen beskrivs inledningsvis två praktiker, dvs. 
vardagspraktiken på yrkeshögskolan Arcada och den institutionella och 
organisatoriska praktiken. För det första klargörs forskningsprojektets avstamp 
genom att beskriva min förförståelse av den vardagspraktik jag och mina 
kollegor är verksamma i. I detta sammanhang positionerar jag mig själv som 
pedagog och forskare. Till forskningsprojektets avstamp hör även en beskrivning 
av den institutionella och organisatoriska praktik som yrkeshögskolan och 
yrkeshögskoleverksamheten utgör. Det är mellan dessa två praktiker som 
förhandlingen om vad pedagogiskt utvecklingsarbete i en yrkeshögskola är 
uppstår. 
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1.2.1 Vardagspraktiken på yrkeshögskolan Arcada – jag som aktör 
och forskare 
Arcada är en liten, svenskspråkig yrkeshögskola i Helsingfors som utbildar 
professionella inom social- och hälsovård, teknik, ekonomi och kulturbranschen. 
Utbildningen förverkligas som 17 utbildningar på Bachelor-nivå och 
10 utbildningar på Master-nivå. Högskolan har ca 2700 studerande och 200 
anställda (Arcada, 2018). Den vardagspraktik på yrkeshögskolan Arcada som jag 
är en del av består av pedagogisk verksamhet där lärare och lärarteam arbete för 
att upprätthålla ”en kvalitativt högklassig utbildning” (Arcada, 2014). Medveten 
om att kvalitet bedöms på många olika sätt, betonar Englund och Solbrekke 
(2015) det moraliska perspektivet i lärarnas professionella ansvar. Det 
moraliska perspektivet tar sig uttryck i den pedagogiska kvaliteten i lärarnas 
arbete. I de studerade praktikerna av pedagogiskt utvecklingsarbete på Arcada 
tar lärarnas professionella ansvar sig uttryck genom att de med studerandenas 
lärande i fokus hävdar och förhandlar om hur pedagogisk kvalitet kan uppnås på 
högskolan.  

I en studie där forskaren själv är en del av den utforskade professionella 
praktiken bör forskaren presentera sig själv, sina forskningsambitioner och den 
sociala-organisatoriska kontext i vilken studien genomförs (Anderson & Herr, 
1999). De frågor jag som forskare ställer i denna studie har att göra med hur jag 
som aktör uppfattar den vardagspraktik jag studerar. Det har även att göra med 
min professionella historia, min gestaltning av lärande och de erfarenheter jag 
fått genom att vara en del av olika praktiker inom undervisning och utbildning. 
Jag är lektor i pedagogik och de senaste tio åren har jag även varit programledare 
för socionomutbildningen och senare utbildningschef och prefekt på 
Institutionen för hälsa och välfärd. Förutom att jag undervisat i bl.a. 
socialpedagogik och småbarnspedagogik har jag således även haft en 
ansvarsposition i förhållande till utveckling av det pedagogiska arbetet. Mitt 
arbete har omfattat praktiker som undervisning, pedagogisk planering, 
utveckling och ledarskap.  

Min professionella erfarenhet och på basis av den uppsprungna behov och 
ambitioner gällande pedagogiskt utvecklingsarbete, kunde mobiliseras genom 
mina forskarstudier. Mina forskningsambitioner växte i takt med 
utvecklingstempot och ökade krav på nya arbetssätt som tog sig uttryck i 
vardagspraktiken på högskolan. Förståelsen av vad pedagogiskt 
utvecklingsarbete är var otydlig. T.ex. föreföll de existerande praktikerna för 
samarbete handla mer om administrativa och organisatoriska ärenden än om 
undervisning och studerandenas lärande. Därmed fanns det ett tydligt behov av 
att synliggöra den pedagogiska dimensionen av utvecklingsarbete inom 
yrkeshögskoleverksamheten (jfr Newton, 2000). De uttalade 
utvecklingsbehoven förutsatte lärarlagsarbete, men det fanns fortfarande en 
individualistisk tradition av ”jag och min kurs” som hindrade utveckling. Det blev 
allt mer uppenbart för mig att behovet av kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete 
måste betonas och bli mera omfattande för att vi skulle kunna nå de uppställda 
målen. (jfr Gibbs, 2013; Langelotz, 2014). Jag förde ibland samtal med kollegor 
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som lyfte fram yttre krav och organisatoriska hinder framom möjligheten att 
som lärare ta initiativ till att utveckla de praktiker de var en del av. En del lärare 
föreföll vara ensamma med sina reflektioner och sade sig sakna en pedagogisk 
diskussion på de arenor där de möttes. Teammötena beskrevs som 
administrativa till sin karaktär och den pedagogiska utvecklingen i lärarens 
kurser betraktade som den enskilda lärarens ansvar. För mig tydde detta på att 
det även finns en utmaning i hurudana arenor vi har för pedagogiskt 
utvecklingsarbete. I och med att det pedagogiska utvecklingsarbetet i detta skede 
inte hade en given plats i styrande dokument fanns det inte heller strukturer som 
hänvisade till högskolepedagogiken som en resurs som förväntades utnyttjas 
fullt ut. Det pedagogiska utvecklingsarbete som till dess hade gjorts hade enligt 
min tolkning inte fått det erkännande och det utrymme det behövde och 
förtjänade. 

År 2014, då denna forskningsprocess redan kommit igång, omorganiserades 
verksamheten på högskolan (Arcada, 2013, 2014). Förväntningarna på det 
pedagogiska utvecklingsarbetet var uttalat. På en del institutioner var målet att 
utveckla studieplaner som delvis gick över utbildningsgränserna. Detta innebär 
ett större fokus på kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete. Förväntningen på 
den nya organisationsmodellen var således bland annat omfattande 
utvecklingsarbete med fokus på klustersamarbete och utökade tvärfackliga 
lösningar över tidigare utbildningsprogramgränser (Wikström-Grotell, 2014). 
Arenor för pedagogiskt utvecklingsarbete behövdes genomgående för att t.ex. 
utforma kompetensbaserade studieplaner med progression och en röd tråd för 
studerandena. Denna typ av arbete måste göras i lärarlag då detta inte begränsas 
till en enskild lärares specifika kompetens eller ämnesområde. Det är emellertid 
inte alltid en självklarhet att läraren prioriterar eller ser betydelsen av 
samarbete. Här framkommer tydligt olika kulturer i olika högskolekontexter (jfr 
Mäki, 2012). De nya förväntningarna stärkte ytterligare min ambition att bidra 
med ett forskarperspektiv på det pedagogiska utvecklingsarbetet.  

De professionsinriktade högskoleutbildningarna har en tradition av att 
betona studerandenas förmåga att tillämpa kunskap i arbetslivets praktiker 
(Auvinen, 2004; Mäki, 2012). Detta har utmanat lärarna att genomgående skapa 
praktiker i undervisningen som säkerställer fördjupat lärande med koppling 
mellan teori och praktik. Yrkeshögskolorna har ett tydligt uppdrag att utbilda till 
givna professioner. Yrkeshögskolornas historia med förhållandevis starkt fokus 
på undervisning, i jämförelsen med universiteten, har utvecklat en tradition där 
pedagogiken haft en given plats i den konkreta verksamheten med målet att 
kunna tillämpa ny kunskap i ett kommande yrke. Detta förverkligas i 
yrkeshögskoleutbildning med kompetensstyrda studieplaner. En 
kompetenstyrd studieplan ses som en helhet och inte som delar som 
representerar olika ämnen och olika lärares syn på vad som är viktigt. 
(Bachmann, 2018) En kompetens utvecklas sällan genom en kurs eller en enskild 
lärares insats, utan består av en process som formas progressivt och utvecklas 
under utbildningens gång. För att utbildning av detta slag ska lyckas är det 
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nödvändigt att lärare förbinder sig till och involveras i ett teamarbete och 
därmed i ett fortgående pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Som ny lärare hade jag förmånen att vara en del av ett team som använde sig 
av problembaserat lärande (PBL). Den utvecklade kulturen i detta team är en av 
fler subkulturer på yrkeshögskolan. Detta har utgjort en stor del av den 
vardagspraktik jag erfarit på Arcada. Det är i första hand i detta team, bestående 
av en handfull lärare inom det sociala området, som min egen lärandegestaltning 
har utvecklats. 

PBL är välförankrat i det lärarlag jag varit en del av. Ändå är det väldigt få 
gånger som vi blivit tillfrågade att berätta om hur vi tänker och gör. Det är bara 
något som vi sysslar med. En del andra koncept finns på olika håll i högskolan, 
dem hör vi inte heller mycket av. Det förundrar mig ibland.... 

Vi som sysslar med PBL uppfattar att vi inspireras av att utveckla konceptet 
tillsammans. Vi har också reflekterat över om det finns andra alternativ än PBL. 
Hittills har vi inte hittat något annat koncept som skulle ge samma grund för 
att designa för och stöda lärande. (Rekonstruktion utgående ifrån 
dagboksanteckningar gjorda läsåret 2010 – 11) 

 
PBL har under de senaste fyra decennierna etablerats som ett självständigt 
koncept inom högre professionsinriktad utbildning (Hung, Jonassen & Liu, 2008; 
Pettersen, 2008; Poikela & Poikela, 2010). Kännetecken för PBL som anges i 
litteraturen är: 1) att lärprocessen startas med någon form av scenario eller 
utgångspunkt för att hjälpa studerandena att diskutera ett viktigt problem eller 
tema eller en central fråga, 2) utgångspunkten är en simulering av en 
professionell praktik från arbetslivet, 3) studerandena stöds med lämpligt 
material och uppmanas till kritiskt tänkande för att möta utmaningen de får, 4) 
kärnan i arbetet finns i samarbete i mindre studerandegrupper och varje grupp 
har en handledare som stöder lärprocessen, 5) studerandena utvecklar sin 
förmåga att identifiera sina lärandebehov och att ta ställning till hur de bäst kan 
använda sig av tillgängliga källor och 6) ny kunskap återkopplas till det 
ursprungliga ”problemet” för att ge utrymme till utvärdering av den egna 
lärprocessen (Boud & Feletti, 1997). Förverkligandet av PBL på Arcada omfattar 
denna beskrivning. 

En sammanfattning av den kritik som riktats mot effekter av PBL handlar om 
att studerandena tenderar att prestera sämre på standardiserade test och 
uppgifter med korta svar. Däremot tenderar PBL-studerande att prestera bättre 
när det gäller framhämtning och tillämpning av material. De tydligaste styrkorna 
i PBL som kunnat påvisas är studerandenas tillfredsställelse och motivation i 
studierna. Studerandena upplever sin studiemiljö som stimulerande och 
mänsklig (Pettersen, 2008; Hung, Jonassen & Liu, 2008). En annan typ av 
forskning på PBL som gjorts är studier med fokus på praktiska utmaningar i det 
pedagogiska arbetet med PBL som bas. Här problematiseras t.ex. studerandenas 
självreglering, svagt engagemang och dålig uppslutning i gruppen. Synen på 
lärande i PBL sammanfaller med rådande dominerande perspektiv på lärande 
med kvalitet (Pettersen, 2008) och på hur dagens samhälle ser på lärande för 



21 
 

hållbar utveckling. PBL är därmed exempel på ett pedagogiskt koncept som 
möter de behov som högre utbildning har idag (Steinemann, 2003; Dobson & 
Tomkinson, 2012). 

Då lärprocesserna tar avstamp i verklighetsförankrade problem krävs ett 
tvärfackligt närmelsesätt i form av t.ex. kompetensstyrda studieplaner. 
Konceptet betonar därmed studieplansdesign med anspråk på lärarlagsarbete 
(Poikela & Poikela, 2005). Genom ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete i mitt 
eget team fördjupades även min förståelse av möjligheterna lärarlagsarbete ger.  

I ett försök att i det följande reflektera över min lärandegestaltning strävar jag 
efter att beskriva vad jag menar är centralt i en pedagogisk situation eller i 
pedagogisk verksamhet. Detta brukar vanligtvis gå under benämningen att 
formulera sin pedagogiska grundsyn. Med pedagogisk grundsyn avses 
värderingar och förhållningssätt som ligger till grund för pedagogiskt arbete 
(Stensmo, 1994). Stensmo tar fasta på fem komponenter som utgör grunden för 
en pedagogisk grundsyn. Dessa komponenter är kunskapssyn, samhällssyn, 
människosyn, etisk syn och den pedagogiska situationen. Användningen av 
benämningen lärandegestaltning fram om pedagogisk grundsyn har betydelse 
då man vill betona att en gestaltning kan förändras. Begreppet pedagogisk 
grundsyn kan missvisande ge en bild av att detta är något statiskt eller 
oföränderligt. För att kunna förändra och utveckla en praktik behövs en ständig 
dialog kring konkreta handlingar, ställningstaganden och uppfattningar om 
varför man gör som man gör. (Andrén, 2008) En utmaning i förhållande till att 
uttrycka sin lärandegestaltning eller pedagogiska grundsyn är att det finns en 
risk för att det blir ett glapp mellan det uttalade och det synliga i handlingar i 
praktiker där pedagogiska handlingar utförs. Många gånger är läraren inte 
medveten om diskrepansen mellan ett uttalat ideal och den verklighet de är en 
del av. Detta förminskar inte behovet att sträva efter att försöka uttala sin syn på 
hur lärande gestaltar sig. Snarare blir behovet att reflektera ännu större mot 
bakgrunden av denna insikt.  

Min syn på kunskap kommer att framträda i mina epistemologiska och 
ontologiska val i denna avhandling. Likaså utgår jag ifrån att det framkommer att 
jag utgår ifrån att enskilda individer kan påverka sitt sammanhang och sitt 
samhälle, samtidigt som vi alla blir formade och påverkade av det sammanhang 
och samhälle vi finns i. Detta innebär att förändring är möjlig. För mig är 
människan i grunden aktiv och kan ta eget ansvar. Individens erfarenheter 
kommer att påverka hur de lär sig och agerar (jfr Biesta, 2011). Min människo- 
och samhällssyn sammanfaller även med den vuxenpedagogiska traditionens 
betoning av lärande som en meningsskapande aktivitet samtidigt som det är en 
samhällelig aktivitet i form av kritisk reflektion med syfte att förbättra och 
utveckla. Att bli lärare och förstå sig själv och andra lärare samt att främja de 
villkor och processer som stöder detta kan ses som ett vuxenpedagogiskt 
projekt. Här finns således förutom en pedagogisk även en politisk aspekt. (Salo, 
2009).  
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Min lärandegestaltning kan formuleras enligt följande: 
 
Lärande är i fokus i den pedagogiska verksamheten, inte läraren eller 

innehållet (jfr Gibbs, 2013). Ämneskunskap och en viss expertis är en 
förutsättning, men intresse och strävan efter att stöda lärprocesser är det 
centrala i arbetet som lärare eller ledare och planerare av pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Lärande som fenomen är det samma oberoende av i vilket 
sammanhang lärandet sker. I förhållande till det som denna avhandling handlar 
om är det studerandenas lärande som är i fokus i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Det gäller även lärare och alla andra aktörer engagerade i 
pedagogiskt utvecklingsarbete. För att utveckla sitt eget arbete behövs fokus på 
den egna lärprocessen (jfr McNiff, 2016).  

Lärande är en process som inte har en början och ett slut och som alltid 
sker i en kontext. Tidigare erfarenheter och kunskap ligger alltid som grund för 
nya lärprocesser. Olika delar i en utbildning eller en individuell lärprocess 
formar helheter där det ena ger det andra. Det är avgörande att i en lärar- eller 
ledarroll kunna acceptera nuläget som ett sant utgångsläge. Detta sammanfaller 
med ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap (se Dysthe, 2001 för 
översikt). 

Social interaktion är en förutsättning för fördjupat lärande. Ett fördjupat 
lärande kräver förutom individuellt arbete även social interaktion. Reflektionen 
tillsammans med andra som genomgår liknande lärprocesser ger ett mervärde 
som individuellt arbete inte kan ersätta. I växelverkan med andra människor i 
olika kulturella, sociala och samhälleliga sammanhang handlar och agerar var 
och en för att skapa mening. I denna process där den som lär sig strävar efter att 
konstruera mening i sin vardag har aktörernas erfarenheter och ett reflektivt 
närmelsesätt en avgörande betydelse (se t.ex. Wenger, 2009; Säljö, 2000). 

Alla former av lärande är värdefulla för utveckling av ett kunnande. Alla 
former av lärande; formellt, informellt och non-formellt lärande bidrar till att 
utveckla ett kunnande (Cedefop, 2008). Människan handlar och löser problem 
där de finns. De olika formerna har inte olika värde och är en del av ett livslångt 
lärande. Meningen med lärande är att kunna demonstrera ett kunnande, dvs. 
använda det man lärt sig. (Dewey, 1933) 

 
I beskrivningen av vardagspraktiken på yrkeshögskolan Arcada ovan utgår jag 
ifrån att, då forskaren själv är en del av det utforskade bör forskaren presentera 
sig själv, sina forskningsambitioner och den sociala-organisatoriska kontext i 
vilken studien genomförs. Samtidigt utgör beskrivningen av den subkultur jag 
varit en del av och min gestaltning av lärande ett exempel på en aktörs 
professionella vardagspraktik. 

1.2.2 Den institutionella och organisatoriska praktiken 
I denna studie utgör den ovan beskrivna vardagspraktiken en verklighet som 
studien tar sitt avstamp ifrån. En annan verkligheten är den institutionella och 
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organisatoriska praktiken. Yrkeshögskoleverksamheten som institutionell 
praktik, både nationellt och internationellt, styr det högskolorna som 
organisationer gör. Yrkeshögskolan Arcada som organisatorisk praktik, dess 
struktur och hur verksamheten leds för att omsätta de institutionella uppdragen 
i vardagspraktiken är avgörande för hur verksamheten utformas (jfr Berg, 
2003). 

Yrkeshögskoleutbildningen har, jämsides med universitetsutbildningen, 
etablerats som en ny typ av högskoleutbildning i Finland de senaste decennierna 
(Rantanen & Toikko, 2012). Förutom att utbildningen varit ny och därmed sökt 
sin form har både nationella såväl som internationella ambitioner och 
strömningar påverkat utvecklingen. Högskoleväsendet, såväl som vårt samhälle 
generellt, kännetecknas av krav på effektivitet samt förändring och utveckling i 
snabb takt. Samtidigt finns det en stor förväntning på att högskolorna ska bidra 
till samhällsutveckling och lösningar på komplexa samhälleliga problem (Europe 
2020).  

Uppställda kvantitativa mål och ramar inom yrkeshögskoleverksamheten 
beskrivas som förutsättningar för verksamhetens existens. Dessa är bl.a. antalet 
utexaminerade på möjligast kort tid och presterade studiepoäng per läsår. 
Högskolorna har på olika sätt arbetat intensivt för att trygga sin existens och en 
god kvalitet (Arene, 2007; Koiso-Kanttila & Paasivuori, 2008). Det ligger 
emellertid en fara i en allt för stark betoning på kvantitativa mätare. Med 
förankring i kritik mot allt för starka influenser från så kallad New Public 
Management har betonats att en kvantitativ ensidig uppföljning ger en 
ofullständig bild och ger utrymme till en förenklad bedömning då det gäller att 
avgöra vad som bör utvecklas och hur utvecklingen bör ske. Internationellt 
höjdes röster för de utmaningar vi möter inom högre utbildning redan vid 
millenium skiftet (Ramsden, 1998; Newton, 2000). Newton (2000) tar fasta på 
olika ramfaktorer i förhållande till kvalitetsutveckling och argumenterar för 
nödvändigheten av att utveckla kvaliteten på undervisning och lärande. För att 
detta ska vara möjligt krävs att betydelsen av det konkreta pedagogiska 
utvecklingsarbetet uppmärksammas i högre utbildning. Vikten av en hos 
aktörerna och i verksamheten förankrad pedagogisk grund är väsentlig med 
tanke på hur en högskola lyckas med sitt uppdrag. Om detta inte tas i beaktande 
finns risk för att en klyfta uppstår mellan utifrån kommande kvalitetspolicy och 
pedagogiska vardagspraktiker. Samma problematik som Newton aktualiserade 
närmar sig Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) då de beskriver behovet av att ”njuta 
nytt liv i utbildning” och Rönnerman och Salo (2014) då de beskriver risken att 
”tappa bort sig” i praktiken. Aktörer inom utbildning av olika slag är ofta drivna 
av att handla professionellt. Då strävan är att handla professionellt förefaller det 
ibland meningsfullare att följa konkreta instruktioner i form av tekniska och 
instrumentella mål i stället för att ta stöd av pedagogisk forskning och reflektera 
över t.ex. vad olika pedagogiska lösningar verkligen innebär för studerandena 
(jfr Kemmis, 2006). Pedagogiskt utvecklingsarbete utan reflektion och 
medvetenhet görs ständigt i sammanhang med stora förändrings- och 
utvecklingsförväntningar. Ellström (2006) beskriver detta genom begreppet 
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utförandelogik. Han menar att utvecklingsarbete som följer denna logik sällan 
leder till varaktiga förändringar. 

 
En ny form av utvecklingsarbete blev aktuellt på Arcada, såsom i andra 

högskolor, i och med de influenser som var en följd av den europeiska 
utbildningsreformen European Higher Education Area (EHEA, 2009, 2012). 
Självutvärderingar, auditeringar och kvalitetsutvärderingar av olika slag blev en 
framträdande del av den institutionella och organisatoriska praktiken. Citatet 
nedan, som är en inledning på en intern utvärderingsrapport, visar exempel på 
detta: 

Arcada är en av de högskolor som gått i spetsen för att utveckla den 
professionsinriktade högskoleutbildningen i enlighet med principerna för den 
europeiska högskolereformen, och har redan två gånger, 2004 och 2009, 
beviljats kvalitetsutmärkelse (ECTS-stämpel) för detta. Kvalitetsarbetet har 
under de senaste åren varit intensivt. Avdelningen för idrott, social- och 
hälsovård genomgick en intern självutvärdering läsåret 2007 – 2008. 
Självutvärderingen följdes upp 2009 på ett seminarium för hela personalen. 
Följande interna auditering av verksamheten inom avdelningen utförs 2010. 
Arcada genomgick en nationell kvalitetsutvärdering år 2004, den följande görs 
2011. Arcadas första master-program, utbildningsprogrammet inom 
hälsofrämjande, utvärderades nationellt 2009, inom ramen för ett nationellt 
projekt för att både utveckla ett kvalitetssystem och utvärdera ett urval högre 
yrkeshögskoleprogram i Finland. Helhetsbedömningen av programmet var att 
det höll hög nivå, trots begränsade resurser.  (Wikström-Grotell & Wallinvirta, 
2010, s. 7) 

 
Den första studieplanen i enlighet med EHEA infördes på Arcada 2005. Denna 
studieplansreform innefattade strukturella förändringar i uppbyggnaden av 
studieplanerna och utgjorde det första steget mot en studieplan baserad på 
kompetenser och läranderesultat. Redan här fanns förväntningar på nya 
pedagogiska närmelsesätt och förändrade lärarroller inbyggda. År 2008 var det 
igen dags att förnya studieplanerna. Ambitionen var denna gång att, förutom att 
gå vidare på det redan påbörjade arbetet med att gå mot kompetensstyrda 
studieplaner, även effektivera studieprocesserna och öka studieinsatserna. 
Dessutom fanns en strävan att integrera forsknings- och utvecklingsarbete 
tydligare i studierna. (Wikström-Grotell, 2014) 

En vändpunkt och något som kom att bli ett avstamp till detta 
avhandlingsprojekt var att högskolepedagogiken för första gången fick ett tydligt 
utrymme i högskolans strategi, Arcadas strategi för undervisning, forskning och 
innovation 2010 – 2012 (Arcada, 2010).  

”Yes! Äntligen!” hojtar en kollega när hon kommer mot mig i korridoren. ”Ja, 
äntligen!” säger jag. Mer än så behöver vi knappt säga, det handlar förstås om 
att vi båda har tagit del av vår nya strategi och att pedagogiken fått ett tydligt 
utrymme där. Det som vi vid flera tillfällen talat om att saknats. 
(Rekonstruktion utgående ifrån dagboksanteckningar gjorda läsåret 2010 – 
11) 
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Strategitexten i övrigt reflekterade högskoleverksamhetens politiska och 
ekonomiska läge vid den tidpunkten. Bland annat fanns tydliga kvantitativa 
mätare och mål fastställda. Ett av fyra insatsområden var att förbättra 
studieresultat genom skärpta studiekrav med utökad handledning, tutorering 
och coaching. Detta visade på centrala element i pedagogiskt utvecklingsarbete i 
en högskolekontext och strategin gav en grund och förutsättning att även betona 
den pedagogiska dimensionen av utvecklingsarbetet. För oss, som fört 
pedagogiska diskussioner genomgående i förhållande till vårt arbete och 
verksamheten, var detta ett viktigt steg i rätt riktning. Högskolepedagogiken fick 
ett formellt utrymme i organisationen. I snabb takt tillsattes ett pedagogiskt råd 
med representanter från högskolans olika avdelningar. Det aktörskap som 
funnits i vår vardagspraktik kunde därmed även agera i den organisatoriska 
praktiken.  

Min tolkning är att varje lärare som aktör i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet agerar i och i förhållande till de två ovan beskrivna 
praktikerna. Å ena sidan en vardagspraktik formad av professionella 
erfarenheter och kunnande, en individuellt utvecklad lärandegestaltning och 
ambitioner i förhållande till det arbete som görs i den pedagogiska 
verksamheten. Å andra sidan medvetenheten om och förståelsen av den 
institutionella och organisatoriska praktik som aktören bör förhålla sig till i sitt 
arbete. En förhandling mellan dessa två praktiker formar därmed det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. De två praktikerna utgör ett avstamp för det 
fortsatta resonemanget.  

1.3 Att begreppsliggöra och medvetandegöra 
I mina första anteckningar från forskningsprocessen har jag som aktör i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet noterat ”för att göra ett bättre pedagogiskt 
utvecklingsarbete behöver vi gräva där vi står”. Jag var inspirerad av 
Rönnermans (2004) bok om aktionsforskning och de paralleller som kunde dras 
till studiecirkelsveksamhet som ett sätt att lära sig mera om sin närmiljö. 
Rönnerman hänvisade till Lindqvist (1978) och den så kallade ”gräva där du står 
rörelsen” som utvecklades på 70-talet i Sverige. Jag insåg att detta gällde även 
den praktik jag var en del av. Jag ansåg att vi behövde utgå ifrån vår 
vardagspraktik och det kända för att kunna formulera frågor kring något som det 
var meningsfull att lära sig mera om. Vi behövde studera våra egna professionella 
praktiker för att kunna förbättra det pedagogiska utvecklingsarbetet så att det 
gagnar verksamheten på bästa sätt. I det skedet visste jag inte vilken form 
avhandlingsprojektet skulle ta. Det stod emellertid klart för mig att möjligheten 
till kunskapsutveckling eller lösningar på problem inte alltid nödvändigtvis finns 
bortom de praktiker jag var engagerad i. Utgångspunkten blev att genom 
forskning där jag och vi studerar och analyserar vårt sätt att agera kan det 
pedagogiska utvecklingsarbetet begreppsliggöras. Vi kan därmed med hjälp av 
resultaten från denna avhandling bli medvetna om och förstå hur det 
pedagogiska utvecklingsarbetet är utformat och vad det består av.  
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Amundsen och Wilson (2012) frågar sig om vi ställer de rätta frågorna när det 
gäller forskning om pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning. De 
hänvisar till systematiska litteraturöversikter (Levinson-Rose & Menges, 1981; 
Steinert, Mann, Centeno, Dolmans, Spencer, Gelula & Prideaux 2006; Stes, Min-
Leliveld, Gijbels & Van Petegem, 2010) gjorda på studier om pedagogiskt 
utvecklingsarbete och kring effekten av detta arbete. Resultaten som studierna 
visar antyder att det är svårt att se tydliga effekter. I stället för att fråga vilken 
typ av pedagogiskt utvecklingsarbete som ger de bästa effekterna menar 
Amundsen och Wilson (2012) att man borde fråga sig hur praktiker för 
pedagogiskt utvecklingsarbete är formade. En annan fråga de ställer sig är vilken 
typ av tänkande som ligger bakom hur man väljer att forma praktiker för 
pedagogiskt utvecklingsarbete. 

En strategiskt styrd verksamhet handlar vanligtvis om att ställa upp mål, 
skapa strukturer samt stöda enskilda aktörers behov och agerande mot dessa 
mål. Här betonas ledningens och administrationens aktivitet och ansvar. 
(Kettunen, 2005) Ett alternativt eller komplementerande sätt att närma sig detta 
är att se på förändring genom teori om sociala praktiker. Forskningslitteratur av 
olika slag (Lave & Wenger, 1991; Wenger 1998; Green, 2009, Kemmis, Wilkinson 
m.fl., 2014) belyser hur man kan bli medveten om och arbeta för att förändra de 
sociala praktikerna. Enligt Green (2009) är praktik ett säreget kännetecken av 
socialt liv. Pedagogiskt utvecklingsarbete som social praktik fokuserar på de 
intersubjektiva utrymmena i praktiken. Genom att använda teori om social 
praktik kan pedagogiskt utvecklingsarbete begreppsliggöras och 
medvetandegöras. Genom att sätt ord på social interaktion och sociala processer 
som praktiken ingår i och är uppbyggd av kan arbetet göras mera medvetet. 
Därmed är det möjligt för aktörerna själva att bidra till en förändring av 
praktiken inifrån. Med ett praktikteoretiskt perspektiv flyttas således fokus till 
de praktiker som aktörerna, i detta fall lärarna, är involverade i. Förutom mål, 
strukturer och stöd från ledningen och administrationen tas även lärarnas 
initiativ, engagemang och kunskap i beaktande då aktörerna genom sitt 
engagemang skapar sin praktik. Speciellt när kraven uttryckligen ställs på nya 
pedagogiska lösningar krävs en pedagogisk medvetenhet. Lärarna är därmed 
centrala aktörer tillsammans med ledare och administratörer. Därmed finns 
även möjlighet att känna ett starkare gemensamt ansvar inom ifrågavarande 
verksamhet. (Jfr Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014) 

I en gestaltning av pedagogiskt utvecklingsarbete som social praktik utgår jag 
således ifrån att praktiker består av givna former av uttryck. Dessa innefattar 
karaktäristiska handlingar och aktiviteter (doings), som förstås genom centrala 
idéer och karaktäristiska diskurser (sayings) och där de involverade aktörerna 
och centrala objekten i sammanhanget är relaterade till varandra på säregna sätt 
(relatings) (Carr & Kemmis, 1986; Kemmis & McTaggart, 2005). Jag utgår också 
ifrån att arrangemangen kring praktikerna utgör praktikarkitekturer som 
formar praktikerna (Kemmis & Grootenboer, 2008) och att det därför är 
meningsfullt att också granska och påverka dessa. Det pedagogiska 
utvecklingsarbetet sker inte enbart genom en målmedveten process där den 
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avgörande kraften antas finnas i den institutionella och organisatoriska 
praktiken. Man behöver också vara medveten om vad det pedagogiska 
utvecklingsarbetet i ett visst sammanhang är. Detta blev denna avhandlings 
ambition – att begreppsliggöra och medvetandegöra det pedagogiska 
utvecklingsarbete som tog sig uttryck bland lärarna på yrkeshögskolan Arcada.   

Den forskning som professor Stephen Kemmis och hans kollegor rapporterat 
har utgjort en stor inspirationskälla både när det gäller ovan nämnda teori om 
praktikarkitekturer och nedan beskrivna metodologiska angreppssätt.  

1.4 Studiens forskningsobjekt och metodologiska 
angreppssätt 
Då fokus i studien ligger på pedagogiskt utvecklingsarbete som praktiker 
omfattar materialet exempel på då pedagogiskt utvecklingsarbete görs i 
ifrågavarande yrkeshögskola som organisation och i en av högskolans 
institutioner. Materialet omfattar även diskussioner om och kring det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. Däremot har ett visst utvecklingsprojekt eller 
tema inte varit i fokus för studien. Ett specifikt utfall eller resultat av gemensamt 
arbete har inte heller varit målet för detta projekt. Det har således inte varit av 
intresse för denna studie att t.ex. studera hur lärartutorering som metod 
utvecklats och förverkligats inom alla utbildningar eller varit stöd för varje 
studerandes lärande på högskolan. Studien innehåller emellertid exempel på 
pedagogiskt utvecklingsarbete för att konkretisera framställningen. Material 
som används för att forska i, avtäcka och skapa förståelse för social praktiker 
består av dokumenterade och bandade möten, diskussioner och intervjuer kring 
pedagogiskt utvecklingsarbete.  

Aktionsforskningen kan beskrivas som en ansats som tar utgångspunkt i 
praktik. Den verkar för samarbete mellan forskare och praktiker och för en 
forskning som leder till förändring. (Rönnerman, 2004) Detta var grunden för 
valet av aktionsforskning som metodologiskt angreppssätt för studien. Genom 
aktionsforskningen fokuseras det man gör (aktion) samt hur man förstår och 
förklarar det man gör (forskning). Aktionsaspekten handlar således om att ha en 
avsikt att förändra praktiken. Forskningsaspekten handlar å andra sidan om att 
skapa kunskap om praktiken. (McNiff, 2016)  

Carr och Kemmis (1986, s. 170) gestaltar aktionsforskning på följande sätt: 
“Action research is research into practice, by practitioners, for practice”. Det 
föreföll givet att ta vara på möjligheten att som en av aktörerna i ifrågavarande 
praktiker ta ett forskande grepp på det pedagogiska utvecklingsarbete som 
gjordes. Detta utmanar även till att genomgående ta i beaktande de övriga 
aktörernas, dvs. lärarnas perspektiv. Reid och Green (2009) å andra sidan 
betonar vikten av att ge utrymme till de lärare som dedikerat sitt yrkesvärv till 
lärarprofessionen för att agera i enlighet med vad de ser som nödvändigt för att 
stöda lärande. 

Aktionsforskning avser att förbättra lärande för att förbättra den 
professionella praktiken. Aktionsforskarna lägger således fokus på aktörernas 
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lärande som en förutsättning för att en förändring ska kunna ske. Forskning och 
därmed lärande kring pedagogiskt utvecklingsarbete kan förändra mitt och 
andra aktörers agerande i det arbete vi gör och därmed inverka på de praktiker 
vi är en del av. (jfr McNiff, 2016) 

Carr och Kemmis (1986) identifierar olika typer av aktionsforskning genom 
att hänvisa till Habermas (1972) resonemang om olika kunskapsintressen. De 
skiljer mellan tekniskt, praktiskt och emancipatorisk aktionsforskning. Dessa tre 
former av aktionsforskning har olika syften baserad på vilken typ av 
kunskapsintresse de baserar sig på.  

Den tekniska aktionsforskningen bygger på ett kunskapsintresse som 
kännetecknas av tekniska lösningar. Målet är att lösa problem och att påverka 
för att nå ett visst resultat. Effektivitet, produktivitet och att utnyttja begränsade 
resurser så effektivt som möjligt är kännetecken för ett tekniskt 
kunskapsintresse. Formulerade forskningsfrågor och ett förväntat resultat är 
således vanligen uttryckt redan från början i teknisk aktionsforskning. Det är 
inte säkert att de formulerade forskningsfrågorna är relevanta för de övriga 
deltagarna i studien. Forskarens roll i denna form av aktionsforskning är en 
utomstående expert som observerar verksamheten. Enligt Carr och Kemmis 
(1986) leder denna ansats till att forskaren får makten och de övriga deltagarna 
är passiva. Forskarna betraktar den tekniska aktionsforskning som konservativ 
och positivistisk. Kemmis (2006) ifrågasätter teknisk aktionsforskning som t.ex. 
enbart förbättrar specifika undervisningsmetoder. Forskningen behöver ta i 
beaktande större frågeställningar såsom huruvida studerandenas utbildning 
leder till ett bättre samhälle. Ett annat exempel på teknisk aktionsforskning som 
Kemmis beskriver som otillräcklig är implementering av administrativa policyn 
utan att kritiskt granska avsikter eller följder.  

Den praktiska aktionsforskningen däremot omfattas enligt Carr och Kemmis 
(1986) av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Här blir en tolkande förståelse som 
bygger på kännedom om t.ex. historia och bakgrund av betydelse. Målet är inte 
att snabbt lösa ett problem utan i stället ta ställning till långsiktiga konsekvenser. 
Målet är att deltagarna förstår sin praktik för att sedan kunna handla mera 
medvetet och överlagt. Forskarens roll i förhållande till de övriga deltagarna är 
en annan i den praktiska aktionsforskningen än i den tekniska 
aktionsforskningen. Samarbete mellan forskare och övriga deltagare i 
forskningsprocessen betonas. De övriga aktörerna ses som subjekt som har 
åsikter och handlar och som även är de som ska leva med konsekvenserna av en 
eventuell förändring. Den praktiska aktionsforskningen är lyhörd för de 
förutsättningar som gäller för de studerade praktikerna och som kan uppfattas 
som utmanande. Den praktiska aktionsforskningen är även öppen för 
utvecklingen på basis av självreflektion som görs bland aktörerna i de studerade 
praktikerna. (Kemmis, 2009) 

Målet med den emancipatoriska aktionsforskningen är att aktörerna 
utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sin profession och sin praktik. Kemmis 
(2006) påpekar att det inte nödvändigtvis handlar om emancipation från en 
etablerad ordning, hierarki, byråkrati eller institution. Det gäller snarare 
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emancipation från irrationalitet, orättvisa och alienation. Dessa tillstånd finns i 
varje social eller pedagogisk miljö. Det kritiska förhållningsättet granskar även 
den egna rollen i ett sammanhang och hur man påverkar och påverkas av de 
praktiker man är del av. Carr och Kemmis (1986) hävdar att en utomstående 
forskare till och med kan hämma de övriga deltagarnas agerande och ansvar. 
Forskarna framhäver behovet av den kritiska aktionsforskningen med en 
frigörande och därmed emancipatorisk dimension. Detta innebär att det inte 
bara leder till ny kunskap utan att det genom gemensamt ansvar leder till att 
aktörerna även utvecklar sin praktik tillsammans. 

Av dessa tre typer av aktionsforskning motsvarar studien beskrivningen på 
praktisk aktionsforskning (Carr & Kemmis, 1986). I föreliggande studie är jag en 
deltagande aktionsforskare i min och mina kollegors gemensamma praktik 
genom att vara en ordinarie medlem i de praktiker jag studerar (Kemmis, 
Wilkinson m.fl., 2014). De resultat som framkommer av studien syftar till att 
begreppsliggöra och därmed medvetandegöra oss om vad praktiker för 
pedagogiskt utvecklingsarbete på yrkeshögskola består av. Målet är inte att lösa 
ett problem (jfr teknisk aktionsforskning) utan att fördjupa förståelsen för att 
sedan ha en god grund då vi utveckla vår gemensamma praktik. I en 
utvärderande reflektion kring kritisk aktionsforskning och hur det tar sig uttryck 
i de ovan beskrivna formerna konstaterar Kemmis (2006) att syftet med 
deltagande aktionsforskning är att identifiera centrala problem:  

The quality of practitioner research is not just a matter of the technical 
excellence of practitioner research as “reserach”; it is a matter of addressing 
important problems in thought and action, in theory and practice – problems 
worth addressing in and for our times, in and for our communities, in and for 
our shared world. It is a matter of addressing important problems for 
education, for the good of each person and for the good of our societies. This is 
what it means to be “critical”. (Kemmis, 2006, s. 471) 

 
Utöver detta betonar Kemmis (2006) betydelsen av att i aktionsforskning ta i 
beaktande bindningar mellan den studerade praktiken t.ex. i en skola och 
praktiker i världen utanför. Teman och frågeställningar som formuleras behöver 
gagna både de studerade praktikerna och praktikerna omkring. Ytterligare en 
punkt som Kemmis lyfter fram som viktig i deltagande aktionsforskning är att 
sträva efter att belysa och föra en så bred dialog som möjligt kring valda 
forskningsteman. Det övergripande målet för den typ av pedagogiskt 
utvecklingsarbete som behandlas här kan beskrivas med Kemmis (2010) 
förväntning på ”en värld värd att leva i” eller hållbar utveckling. Förväntningen 
är således inte att t.ex. kunna identifiera nyckelfaktorer för framgång eller få till 
stånd snabba effekter.  

Greenwood (2007) menar att aktionsforskningen har mycket att ge högre 
utbildning. Aktionsforskning kan vara ändamålsenlig i högre utbildning när det 
gäller att möte de uppdrag som högre utbildning har i förhållande till andra 
intressenter i samhället i dagens samhälle. Den kan även stöda utveckling av 
verksamheten på högskolor som undervisande institutioner. Gibbs, Cartney, 
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Wilkinson, Parkinson, Cunningham, James-Reynolds och Sumner (2017) 
beskriver aktionsforskningens ställning inom högre utbildning ur ett brittiskt 
perspektiv i en litteraturöversikt. De visar på en tydlig koppling mellan att 
aktionsforskningen ökat med att studerandena blivit betalande kunder i en 
massutbildning och behovet av att säkra kvaliteten på undervisningen. Två 
forskningsområden framträder inom aktionsforskningen; undervisning och 
studerandenas engagemang i sitt lärande. Det undervisningsrelaterade 
forskningsområdet är mest intressant i förhållande till denna studie. 
Undervisningen som forskningsområde omfattar institutionell utveckling såväl 
som kompetens- och personalutveckling. Forskarna visar på begränsningar i den 
nuvarande aktionsforskningen. Bland annat belyser översikten att en stor del av 
den genomgångna litteraturen omfattar enskilda fallstudier gjorda av 
deltagande aktionsforskare med brist på transparens och exakthet för att kunna 
jämföras med andra resultat. Ett övervägande mikroperspektiv på bekostnad av 
att även ta i beaktande ett meso- och makroperspektiv beskrivs också som en 
begränsning. Knapp behandling av etiska aspekter lyfts fram som ytterligare en 
begränsning. 

1.5 Avhandlingens uppläggning 
I det inledande kapitlet har jag lagt fram avhandlingens syfte och 
forskningsfrågor och beskrivit projektets avstamp. Därefter har jag beskrivit 
arbetets ambitioner att begreppsliggöra och medvetandegöra det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Slutligen beskrivs studiens forskningsobjekt och 
metodologiska angreppssätt.   

I följande kapitel kommer tidigare forskning som är relevant för studien att 
presenteras. Kapitlet inleds med en redogörelse över forskning om högre 
utbildning. Därefter läggs forskning om högskolelärarens yrkespraktiker fram. I 
följande avsnitt betraktas pedagogiskt utvecklingsarbete. Hur synsättet på och 
gestaltningen av det pedagogiska utvecklingsarbetet förändrats samt ett 
kollegialt perspektiv på pedagogiskt utvecklingsarbete behandlas för att ge en 
förankring och fördjupad förståelse av det utforskade området. Avslutningsvis 
granskas forskning om och med praktikarkitekturer. 

I kapitel 3 presenteras den teoretiska referensramen; teori om praktiker och 
praktikarkitekturer. En fördjupning görs i aktörskap, dialog och kommunikativa 
arenor, begriplighetshorisonter och praktikekologier. 

I kapitel 4 beskrivs aktionsforskningsprocessen i form av avhandlingens 
forskningsstrategi och metodologiska överväganden. Förutom att 
forskningsprocessen beskrivs redovisas för hur analysen gjorts. I kapitlet ingår 
även en diskussion kring trovärdighet samt etiska reflektioner. 

Det påföljande kapitlet omfattar studiens resultat. Resultaten från analysen 
redogörs utgående ifrån två perspektiv. Först behandlas de arrangemang som 
omsluter de studerade praktikerna – ett utzoomande perspektiv. Som följande 
redovisas analysen av praktikerna och vad de består av – ett inzoomande 
perspektiv.  
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Det sista kapitlet omfattar en diskussion kring forskningsprocessen och 
avhandlingens resultat. Slutligen dras slutsatser i förhållande till pedagogiskt 
utvecklingsarbete i en högskolekontext. 
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2 Tidigare forskning 

För att ringa in den forskning som kan utgöra en utgångspunkt för avhandlingen 
inleds detta kapitel med en beskrivning av forskning om högre utbildning i 
allmänhet. Därefter beskrivs forskning om högskolelärarens yrkespraktiker. Här 
ligger betoningen på finländsk forskning då yrkeshögskolelärarens yrkespraktik 
är starkt kontextbunden till den finländska högskolestrukturen. Slutligen 
presenteras en översikt av forskning om teorin om praktikarkitekturer samt 
forskning som grundar sig på teori om praktikarkitekturer.  

2.1 Forskning om högre utbildning 
Allt eftersom högre utbildning växt som samhällssektor har internationell 
forskning om högre utbildning utvecklats fr.o.m. 60–70 talet och framåt (Tight, 
2013; Välimaa, 2012; Geschwind & Forsberg, 2015). Under 60–70-talet var 
avsikten att stöda kvalitetsutveckling av en växande samhällelig aktör och 
forskning om högre utbildning kännetecknas av att det var ett forskningsområde 
som inte hade en naturlig hemvist i pedagogiken (Geschwind & Forsberg, 2015). 
Många forskare som bedrivit forskning inom området och bidragit till det unga 
forskningsfältets utveckling har beskriver sig själva som forskare med 
förankring i discipliner som sociologi, psykologi och filosofi.  

Tight (2008) beskriver forskning inom högre utbildning som bestående av 
främst två fält av forskningsaktiviteter. Dels har forskning inom högre utbildning 
fokuserat på undervisning och lärande, dels kännetecknas den av studier kring 
politiska och strukturella frågor. Tights klassificering baserar sig på en 
referensanalys som är gjord på över 400 engelskspråkiga artiklar med mer än 
10 000 artiklar publicerat utanför Nordamerika år 2000. Klassificeringen lyfter 
fram centrala forskare och forskarnätverk inom de två identifierade 
klusterfälten. De två fälten i sig tenderar däremot att fungera relativt isolerade 
från varandra både när det gäller forum för forskningssamarbete och i vilka 
tidskrifter man publicerar samt vilka andra forskare man citerar. Analysen 
belyser även det faktum att nordamerikansk forskning inom högre utbildning 
var väl etablerad redan vid undersökningstidpunkten i och med att många av de 
forskare som refererades till var nordamerikaner även om nordamerikanska 
tidskrifter inte var en del av materialet.  

MacFarlane (2012) identifierar samma trend då han lekfullt gestaltar 
forskningsfält som forskningsöar på en karta över ett skärgårdslandskap. De två 
öarna Teaching and Learning Island och Policy Island delas av det MacFarlane 
kallar Sea of Disjuncture. Detta indikerar den svaga kopplingen mellan de två 
forskningsfälten. Öarna för filosofisk forskning, kritisk granskning av den högre 
utbildningens identitet samt olika typer av forskning kring utvecklingsarbete 
inom högre utbildning är betydligt mindre än öarna för undervisning och lärande 
samt politiska och strukturella frågor. Den ovan nämnda förankringen i olika 
samhälleliga discipliner har även MacFarlane vävt in i sin beskrivning då namnen 
på kartan utgår från t.ex. Bourdieu, Clark, Land och Trow (som representerar 
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sociologin), Biggs och Boud (som representerar psykologin) och Barnett och 
Habermas (som representerar filosofin). MacFarlane betonar att de exempel på 
framstående forskare som använts i kartkonstruktionen är en följd av hans 
västerländska perspektiv. 

 

 
 

Figur 1. MacFarlanes karta över forskning om högre utbildning (MacFarlane, 
2012, s. 129) 

 
De två ovan beskrivna forskningsfälten kring undervisning och lärande samt 
kring politiska och strukturella teman har kommit att utgöra isolerade 
forskningsfält med svag koppling till varandra. Denna beskrivning kan jämföras 
med det tidigare beskrivna avstampet till denna studie. Avhandlingen tar 
avstamp i en vardagspraktik där lärarna är aktörer. Lärarnas uppdrag är att 
undervisa och att stöda lärande. Å andra sidan finns i avstampet som beskrivs i 
avhandlingen en institutionell och organisatorisk praktik som i 
forskningssammanhang sammanfaller med det forskningsfält som studerar 
politiska och strukturella frågor. Den institutionella och organisatoriska 
praktiken skapar ramar och struktur för det pedagogiska arbetet. Jag kan 
konstatera att denna klyfta utgör en utmaning både inom forskningen och i en 
strävan efter att utveckla det pedagogiska arbetet.  

I sitt resonemang kring forskning inom högre utbildning som ett växande 
forskningsområde konstaterar Tight (2012) att högre utbildning idag är ett 
massystem i jämförelse med tidigare då möjligheten till högre utbildning fanns 
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bara för en begränsad elit. Detta är en grundläggande orsak till att 
forskningsområdet växt. Omfattande resurser, i första hand i form av nationell 
förvaltning, har satsats på denna samhällssektor. Följden är därmed ett större 
intresse av att finansiera forskning som följer upp kvalitet i och resultat av 
undervisning och forskning. En annan trend inom dagens högre utbildning som 
haft konsekvenser även för forskningen inom högre utbildning är den ökade 
omfattningen av och förväntningen på ändamålsenlig utbildning för akademiker 
både när det gäller forskning och när det gäller utbildning. Därtill har en ny 
personalgrupp etablerats för att stöda denna kontinuerliga professionella 
utveckling. Även denna grupp är intressant ur forskningsperspektiv. Denna 
studie med pedagogiskt utvecklingsarbete i fokus kan relateras till det 
forskningsfält som MacFarlane (2012) beskriver som The Island of Development. 
I denna avhandling ses pedagogiskt utvecklingsarbete som en möjlighet att 
överlappa den klyfta som finns mellan de två olika praktikerna.  Resultaten från 
studien blir därmed ett bidrag till detta kunskapsfält. 

Välimaa (2012) gör en historisk tillbakablick på forskning om högre 
utbildning i Finland. Han påvisar hur forskningsteman uppkommit dels från de 
nationella strukturerna för högre utbildning samt förändringar och reformer i 
dem. Dels har det funnits en omfattande koppling till övergripande värderingar 
som social, ekonomisk och politisk jämlikhet. Detta har tagit sig upptryck i 
forskning kring vem som har haft tillgång till högre utbildning och vilka 
orsakerna varit till avbrutna studier. Denna typ av forskning har i första hand 
initierats för att stöda den nationella utvecklingen. Något större intresse för en 
internationell kontext fanns inte före 1990-talet då intresset för en starkare 
pedagogisk förankrad forskning uppkom kring lärande och undervisning (se t.ex. 
Lonka, 1997; Lindblom-Ylänne, 1999; Tynjälä, 1999). 

Som ett led i att fokus var på den nationella strukturen för högskoleutbildning 
och förändringar i den har det varit givet att yrkeshögskolorna som ny 
institutionsform från mitten av 90-talet fått utrymme inom forskningen. 
Exempel på denna typ av forskning är Jaatinen (1999) som studerar 
utvecklingen av organisationskulturen då yrkeshögskolorna var nya som 
organisationer. Jaatinens resultat visar på hur olika subkulturer utvecklas dels i 
förhållande till den lokala omgivningen och dels i förhållande till de olika 
branscherna som finns representerade i yrkeshögskolorna. Likaså är Herranens 
(2003) avhandling ett exempel på detta. Herranen beskriver förhandlingar som 
formar diskursen kring den unga yrkeshögskoleorganisationen. Resultaten visar 
bl.a. på en individuell och kollektiv kamp för individualitet, för rätten att vara 
olika och bevara traditioner. Detta uttrycks i form av konflikter och kaos, men 
också som ny ordning. Även Laakkonen (1999) och Auvinen (2004) följer 
yrkeshögskolans utveckling som organisation och åskådliggör hur lärarens 
arbete förändrats i förhållande till denna utveckling. Resultaten visar bland 
annat på att yrkeshögskolan som organisation har en betydligt bredare 
uppgiftsbeskrivning än sin tidigare form, t.ex. när det gäller forskning och 
utveckling. En annan stor förändring som Auvinen belyser är det stora 
självständiga planerings- och utvecklingsansvar för högskoleverksamheten som 
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tillkommit. Dessa två förändringar i organisationens uppgiftsbeskrivning har 
direkta konsekvenser på lärarnas arbetsbild.    

2.2 Forskning om högskolelärarens yrkespraktiker 
Forskning om akademiskt arbete (Academic work) har enlig Tight (2012) bland 
annat handlat om akademikers olika roller och akademikers karriärutveckling. 
Det har också forskats en del kring hur det akademiska arbetet förändrats. 
Studier av Mäntylä (2007) och Räsänen (2008, 2009) är exempel på denna typ 
av forskning i Finland. Kartläggningar gjorda av Kim och Olstedt (2003) och 
Geschwind och Forsberg (2015) påtalar emellertid att det inte gjorts tillräckligt 
med forskning kring lärarrollen inom högre utbildning. Vikten av att ta i 
beaktande de stora utmaningar som anställda inom högre utbildning står inför 
idag poängteras. I Geschwind och Forsbergs utredning framhålls att en starkare 
teoretisk förankring skulle vara önskvärd när de gäller forskning kring 
akademisk personal. Pedagogiskt utvecklingsarbete är ytterligare ett område 
som brukar relateras till forskningsområdet akademiskt arbete. Detta 
återkommer jag till i följande delkapitel. 

Då denna avhandling berör det pedagogiska utvecklingsarbetet är det 
intressant att närma sig specifikt undervisningen som en del av lärarnas 
yrkespraktik. Undervisning och lärande (Teaching and learning) beskrivs ovan 
som ett av de större forskningsområdena inom högre utbildning. Forskningen 
utgår ifrån att utveckling av undervisningen leder till förbättrat lärande (jfr t.ex. 
Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2008; Trigwell, Prosser & Ginns, 2005). I 
kölvattnet av denna forskning har tillämpad kunskap om universitets- och 
högskoleundervisning utvecklats. Stora delar av detta forsknings- och 
kunskapsområde omfattar specifika undervisningstekniker och utvärderingar 
av hur framgångsrika dessa metoder är. Kreber (2005) är en av de forskare som 
tagit upp oron över att genomslagskraften av detta kunskapsområde inte varit 
mera omfattande. Kreber förespråkar ett kritiskt grepp i undervisningen och 
beskriver en fördjupad förståelse av undervisningen som ett sätt att utöver det 
undervisade ämnet betona utbildning som redskap för empowerment, 
emancipation och socialt ansvar.  

Tematiken det kollegiala arbetet stiger fram i studier som berör 
yrkeshögskolelärarna i Finland. Savonmäkis (2007) avhandling Opettajien 
kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa (på svenska Lärarnas kollegiala 
samarbete i yrkeshögskola) med ett mikropolitiskt perspektiv tar som rubriken 
antyder fasta på samarbete mellan lärare i yrkeshögskolekontext. Enligt 
författaren har yrkeshögskolorna strävat efter att skapa en ny utbildningskultur 
som påtalat behovet av samarbete för att nå resultat i utvecklingen av 
utbildningen. Studien är förankrad i organisationsteoretisk forskning och 
forskning om lärarens tänkande. Den autonoma lärarens perspektiv ställs i 
förhållande till de administrativa ramarna som lärarna arbetar inom. 
Avhandlingen visar på att lärarna kan ha ett individualistiskt eller ett 
kollaborativt förhållningssätt i sitt arbete. Det individualistiska 
förhållningssättet kan leda till att läraren inte känner sig hemma i organisationen 
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och då samarbete görs är det i första hand för att söka stöd för det egna arbetet. 
Ett kollaborativt förhållningssätt däremot gör att lärare överskrider onödiga 
gränser som inte främjar undervisningen och ett positivt beroende uppstår. 
Detta i sin tur stärker den eftersträvade organisationskulturen. Behovet av att 
utveckla det kollegiala i lärararbetet visar även Laajala (2015) på i sin 
avhandling då hon studerar hur utveckling av kompetensstyrda studieplaner 
förverkligas. Det kollegiala samarbetet och vad man kallar för kollegial expertis 
stiger fram vid sidan av ett individuellt expertkunnande som ett kännetecken för 
yrkeshögskolelärarens arbetspraktik. Den kollegiala expertisen beskrivs som 
nödvändig och produktiv i förhållande till den mångfasetterade arbetsbild som 
kännetecknar yrkeshögskolelärarnas arbete. Den kollegiala expertisen tar sig 
uttryck både kulturellt och organisatoriskt. (se även Ilola, Kotila & Nikander, 
2008)  

Dualmodellen som styr den finländska högskoleverksamheten syns också i 
forskningen om högskolelärares yrkespraktik då de studier som gjorts antingen 
fokuserar på den akademiska personalen på vetenskapsuniversiteten eller på 
lärarna på yrkeshögskolorna. Jag har inte påträffat en enda studie där dessa två 
grupper har studerats i samma projekt. Det finns emellertid en hel del forskning 
om yrkeshögskolelärare i Finland under de senaste tio åren. De forskningsteman 
som valts hänger ofta ihop med yrkeshögskolorna som en ny 
utbildningsorganisation och arena. Ett tema som framträder är lärarnas 
individuella kompetenser och arbetskarriär (se t.ex. Kullaslahti, 2011; Laitinen, 
2014; Marttila, 2015; Ahokallio-Leppälä, 2016). Då lärarna utgör drivkraften i 
utvecklingen av yrkeshögskolorna betonas både den pedagogiska 
kompetensutvecklingen och den ämnesområdesspecifika kompetensutveckling 
(Auvinen, 2004). 

Ett annat sätt att närma sig yrkeshögskolelärarnas arbete, som är av större 
intresse för denna avhandling, är att studera hur arbetskulturen tar sig uttryck. 
Kimmo Mäki (2012) kunde gestalta två huvudgrupper av lärare utgående från 
hur de beskrev sitt arbete. Å ena sidan urskiljs en grupp lärare som i sin 
arbetskultur beskriver motsättningar och hur arbetet består av många olika 
delar. Dessa lärare tenderade att beskriva sitt arbete i olika typer av roller. 
Typiskt för denna grupp är också att samarbete av olika slag betonades. Exempel 
på detta är att dela med sig av sin kunskap, att kombinera kompetenser av olika 
slag och att förhandla och planera tillsammans. Handledningskompetens och 
kompetens i utvärdering betonas av dessa lärare. Å andra sidan kunde en grupp 
med lärare som fokuserar på innehåll och undervisning i klassrumssammanhang 
urskiljas. Dessa lärare såg kompetens i undervisningsämnet som ryggraden i sitt 
arbete. Mäki konstaterar att det ofta är fråga om att det varierar i tanke- och 
handlingsmönster inom en utbildning snarare att det skulle finnas stora 
skillnader mellan olika utbildningar.  

Mäki (2012) beskriver yrkeshögskolelärarens mångfaldiga arbetsbild och gör 
gällande att yrkeshögskolelärarens arbete på många sätt skiljer sig från andra 
lärares arbetsbild. Förutom att yrkeshögskoleläraren är undervisare har 
yrkeshögskoleverksamhetens tredelade uppdrag i 1) undervisning, 2) forskning 
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och utvecklig samt 3) regionalt samarbete och påverkan gjort att lärarens arbete 
är mycket mer än det som sker i själva undervisningen. Mäki beskriver 
yrkeslärarens arbetskultur som mångbottnad och hektisk. 
Yrkeshögskoleverksamheten, och därmed lärarnas arbete och roll, har genom 
hela sin historia kännetecknats av förändring och utveckling. Laakkonen (1999) 
beskriver lärarrollens förändring i yrkeshögskoleverksamhetens första skede 
under 1990 talet. Senare har lärarens roll granskats i publikationer redigerade 
av Kotila (2006) och Töytäri-Nyrhinen (2008). En rad publikationer som berör 
de enskilda uppdragen; forskningsverksamheten (Kotila & Mutanen, 2005; 
Kotila, Mutanen & Kakkonen, 2008) och regional påverkan (Jokinen, 
Lähteenmäki & Nokelainen, 2009; Töytäri, 2012) har getts ut under årens lopp. 
Även Herranen och Sirkkilä (2008) har bidragit med att betrakta lärarens roll i 
samband med arbetslivssamarbetet och gemensam forskning, utvecklings- och 
innovationsverksamhet (FUI).  Även Kunnaris (2018) avhandling bidrar till 
förståelsen av yrkeshögskolelärarnas arbete då utvecklingstakten är hög. 
Studien tar fasta på yrkeshögskolelärares erfarenheter av att utveckla sitt eget 
arbete och hur en lyckad utveckling kan uppnås och den visar att ökat 
lärarsamarbete har en positiv effekt på hur lärarna handskas med förändring. 
För att kunna omfatta den hårda utvecklingstakten behöver lärarna själva ses 
som lärande.  Studien visar också att det är avgörande att lärarna känner att de 
har makt över sin egen utveckling. 

Töytäris (2019) färska studie om lärarnas erfarenheter av sitt lärande utgör 
ytterligare ett bidrag som behandlar de finländska yrkeshögskolelärarnas 
yrkespraktik. Töytäri beskriver fyra kategorier av lärande bland 
yrkeshögskolelärare: 1) individuellt lärande utgående ifrån skriftligt eller 
auditivt material, 2) kollegialt lärande där kunskap konstrueras i dialog med 
andra, 3) lärande och arbete i team i förhållande till kollektiva problem och 4) 
innovativt partnerskap där lärande tar sig uttryck i samarbete och utveckling 
inom ramen för forskning och utvecklingsarbete och i samarbete med 
arbetslivet. Med tanke på att yrkeshögskolorna poängterat behovet av kollegialt 
lärarskap är det intressant att denna studie visar att hälften av alla lärare anger 
att deras lärande sker individuellt. 

Yrkeshögskolelärarnas professionella praktik har således en stark roll i den 
finländska forskningen kring yrkeshögskoleverksamheten. Den 
mångfasetterade och föränderliga praktiken har varit viktig att synliggöra och 
studera, likaså de särdrag som visat sig känneteckna yrkeshögskolelärarens 
yrkespraktik. Förutom det tredelade uppdraget, och hur lärarskapet utvecklats i 
enlighet med det, framträder även behovet av kollegialt lärarskap. 

2.3 Forskning om pedagogiskt utvecklingsarbete  
Forskningsobjekt i denna studie är det pedagogiska utvecklingsarbetet i 
högskolekontext. En övergripande term som använts internationellt för all 
pedagogisk utveckling är Educational Change (Fullan & Hargreaves, 2013; 
Hopkins, 2005). Denna typ av utvecklingsarbete, i första hand på systemnivå, 
påtalar behovet av att ta i beaktande den vardag och kultur som läraren är en del 
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av för att lyckas med det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det vill säga 
utvecklingsarbete t.ex. i ett lärarkollegium inom en utbildningsorganisation. 
Fullan och Hargreaves (2013) beskriver en utveckling under många decennier 
som gått från implementering av nya innovationer till en mera omfattande 
förståelse av vad förändringsarbete inom utbildning kan innebära. Att ta i 
beaktande den enskilda läraren som person och dennes ambitioner samt att ta i 
beaktande kontextuella och kulturella aspekter kännetecknar den mera 
omfattande förståelsen av lyckat förändringsarbete. Likaså menar Mårtensson 
(2014) som studerat pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning att 
utvecklingsarbetet bör tas i beaktande och i mån av möjlighet ske på tre nivåer; 
mikro-, meso- och makronivån. En helt toppstyrd utvecklingsprocess når sällan 
gräsrötterna. Likaså tenderar utvecklingsarbete som sker enbart på mikronivå 
inte heller att få full genomslagskraft. Bolander Laksov (2019) som betonat 
behovet av att stöda pedagogisk utveckling med mera omfattande teoretiska 
resonamang benämner dessa nivåer intrapersonlig- interpersonlig- och 
organisatorisk nivå. 

2.3.1 Pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning 
Pedagogiskt utvecklingsarbete (academic development) har framträtt som ett 
eget kunskapsområde inom högre utbildningen. Detta som en följd av den 
omfattande expansion och tryck på hög kvalitet som högskolesektorn genomgått 
de senaste 50 åren (Clegg, 2009). Parallellt har även educational development, 
professional development eller faculty development använts som benämning för 
området (Clegg, 2009; Mårtensson, 2014). Det växande forsknings- och 
verksamhetsområdet har positionerat sig i första hand via etableringen av 
nätverket och publikationer i International Journal of Academic Development som 
grundades år 1996. Pedagogisk utveckling som forskningsområdet har haft en 
central roll och format diskussionerna kring undervisning och lärande (teaching 
and learning) inom högre utbildning. Detta uttrycker Clegg (2009) på följande 
sätt: “Indeed, academic development is a primary site through which the ‘subject’ 
of ‘teaching and learning in higher education’ has come into being.” (Clegg, 2009, 
s. 403). 

I enlighet med utvecklingen inom högre utbildning har fokus och kontext för 
utvecklingsarbetet förändrats. Likaså har fokus för forskningen förändrats. På 
60–70-talet var jämlikhetssträvan och problemställningar som rätt till 
utbildning aktuella. Därefter blev ett starkt fokus på studerandenas erfarenheter 
kännetecknande för forskningen. På 2000-talet har en stor del av forskningen 
tagit fasta på studieplansdesign med kompetensbaserade utgångspunkter och 
med fördjupning i t.ex. frågor kring strukturer för utformning av lärande resultat 
och examineringsgrunder. Likaså är digitaliseringen som ett verktyg för att stöda 
lärande en tematik som stigit fram starkt under de senaste decennierna. Behovet 
av att påvisa resultat har ökat i takt med att kunskapsområdet växt. (Clegg, 2009) 

Exempel på ett vanligt sätt att definiera pedagogisk utveckling inom högre 
utbildning är Amundsen och Wilsons (2012) definition: ”actions, planned and 
undertaken by faculty members themselves or by others working with faculty, 
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aimed at enhancing teaching” (Amundsen & Wilson, 2012, s. 90). Mårtensson 
(2014) går ett steg längre och definierar pedagogiskt utvecklingsarbete på 
följande sätt;” ...various activities aiming for the development of teaching 
(including supervision), curricula, and leadership of teaching, in turn with the 
aim of supporting high quality student learning.” (Mårtensson 2014, s. 17). Det 
är således fråga om ett brett fält där det övergripande målet är att stöda 
utvecklingen av hög kvalitet på studerandenas lärande genom att utveckla 
aktiviteter som stöder lärande. Detta relaterar även till kurs- och 
studieplansdesign. Därtill finns ett intresse för hur man väljer att leda och 
organisera det pedagogiska utvecklingsarbetet.  

Stefani (2011) konstaterar att pedagogiskt utvecklingsarbete och 
pedagogiska utvecklingscenter kan betraktas som självklara på många högskolor 
och universitet värden över idag. I större universitet och högskolor har man 
etablerat enheter där pedagogiska utvecklare har anställts för att stöda den 
pedagogiska utvecklingen. Mindre högskolor har däremot svårt att arrangera 
detta arbete i form av en pedagogisk utvecklingsenhet. Organiseringen av detta 
har varierat mycket och det har diskuterats hur verksamheten bäst struktureras 
(Mårtensson, 2014). Utvecklingen har varit snabb och verksamheten har växt 
från att ha varit marginell i sitt inflytande till att vara av stor betydelse i 
förhållande till universitetens och högskolornas verksamhet (Clegg, 2009). 
Sedermera har utvecklingsarbetet haft för avsikt att stöda personalen, inte bara 
i förhållande till undervisning, utan även i förhållande till forskning, 
vetenskapligt skrivande och ledarskap (Tight, 2013). En ny grupp professionella 
med benämningen pedagogiska utvecklare har vuxit fram för att verkställa 
personalutveckling och -utbildning. I förhållande till andra aktörer i den 
akademiska kontexten placeras pedagogiska utvecklare mellan ledningen och 
den akademiska personalen (Gray & Radloff, 2006; Havnes & Stensaker, 2006). 
En risk som påtalas är emellertid att pedagogisk utveckling kan bli en 
verksamhet som ”vänder kappan efter vinden” och att uppgiften då blir att vara 
ett verktyg för att enbart möta externa krav och förväntningar på förändring och 
utveckling (Clegg, 2009). Clegg granskar pedagogiskt utvecklingsarbete som 
forskningsområde och lyfter fram behovet av ett normativt förhållningssätt 
tillsammans med ett kritiskt och självreflekterande grepp inom forskning i högre 
utbildning, inklusive pedagogiskt utvecklingsarbete. Clegg uttrycker detta på 
följande sätt: “...about higher education, which includes the practices of academic 
development. If we do not understand the conditions under which we operate, 
the moral project of academic development might indeed become a pernicious 
one.” (Clegg, 2009, s. 413). Å andra sidan framträder en trend där aspekter av 
hållbar utveckling lyfts fram som en genomsyrande kraft i pedagogisk utveckling 
(Brew, 2002; Fullan, 2007; Englund, Olofsson & Price, 2018). 

I förhållande till denna studie är det intressant att notera att en rad forskare 
(Boud & Brew, 2013; Englund & Price, 2018)) lyft fram behovet och möjligheten 
att studera pedagogiskt utvecklingsarbete som praktiker. Boud och Brew (2013) 
uttrycker detta på följande sätt: 
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…academic development for continuing professional learning needs to be 
increasingly located in the practice of professionals. It must move ever closer 
to everyday practice and the materiality of academic work, influencing work 
settings to support continuing learning. It must recognise that all practitioners 
have a particular scope of practice and that development involves extending 
that scope. A practice perspective moves development away from deficit 
assumptions about academics’ skills and knowledge and considers all aspects 
of academic work. There is a focus on the development of practice, but not on 
the development of the individual. (Boud & Brew, 2013, s. 218) 

2.3.2 Det akademiska lärarskapet 
Tanken om att den praktiska undervisningen och förhållandet till studerandenas 
lärande kräver ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett akademiskt lärarskap 
(scholarship of teaching and learning – SoTL) (Boyer, 1990) är grundat på 
antagandet att pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning har 
betydelse. Det akademiska lärarskapet betonar att undervisning och lärande 
borde bli behandlad med samma akademiska grepp och allvar som forskning i 
allmänhet i stället för att enbart uppfattas som en rad handlingar i mötet med 
studerandena. Ett vetenskapligt förhållningssätt kännetecknas av ett 
systematiskt och utforskande grepp. Andra kännetecken som kan ges för ett 
vetenskapliga närmelsesätt är att det är offentligt, att det innefattar kritiskt 
reflektion och utvärdering samt att det är tillgängligt för andra. Fanghanel 
(2013) uttrycker detta på följande sätt: 

…teaching in higher education is an activity that cannot be reduced to a set of 
principles of good practice, or prescriptive recipes. Because it involves people, 
processes, and contexts, and because it is mediated through the interplay of 
agency (how people act in practice) and structures (the curriculum, rules 
regulating assessment and progress, regulations on attendance and quality), 
teaching and the management of learning are highly complex activities. I 
therefore argue that inquiry into practice through SoTL is the only way for 
academics to understand practice and maintain a sense of manageability in 
respect to their interactions with students. (Fanghanel 2013, s. 62) 

 
Fanghanel (2013) menar att SoTL kan fungera som en metodologi för 
kompetensutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Resonemanget 
innefattar ett individuellt såväl som ett kollektivt perspektiv. Hon riktar kritik 
mot det hon kallar för förvaltad forskning (”managed” research) inom högre 
utbildning. Denna forskning utgår ifrån att synliggöra utveckling för att hävda sig 
i konkurrensen och internationell ranking. Detta uttrycker hon på följande sätt: 

Rather than being a “show and tell” act, the SoTL approach provides a reflective 
methodology for the professional development of academics. It is therefore not 
a lower form of educational research but a sophisticated and strategic form of 
professional development that focuses on processes, working across 
boundaries, and making public its findings. (Fanghanel, 2013, s. 67) 
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SoTL som metodologi beskriver Fanghanel (2013) som ett strategiskt sätt att 
utveckla med fokus på process. Gränsöverskridande arenor för dialog och 
demokratiska handlingar samt att göra resultaten synliga beskrivs också som 
kännetecken för SoTL som metodologi. Pedagogiskt utvecklingsarbete innefattar 
således inte bara ett didaktiskt perspektiv eller undervisningsmetoder utan även 
design för lärande i form av t.ex. studieplansarbete. En grundläggande del av det 
pedagogiska utvecklingsarbetet är lärarnas lärande i form av att 
medvetandegöra och utveckla sin pedagogiska orientering och gestaltning av 
lärande. För fördjupning i förhållande till den aktuella studien går de följande 
delkapitlen in på hur gestaltningen av det pedagogiska utvecklingsarbetet 
förändrats och därefter anläggs ett kollegialt perspektiv på det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. 

2.3.3 Förändring i synsätt och gestaltning av pedagogiskt 
utvecklingsarbete 
Ett tydligt behov av pedagogiskt utvecklingsarbete har uppstått i samband med 
det paradigmskifte mot en studentcentrerad syn som skett de senaste 
decennierna (Barr & Tagg, 1995). Lärarnas behov av stöd för att ompröva sin 
lärandegestaltning och hur man designar för lärande blir därmed i fokus. Att 
detta även har konsekvenser för den egna lärarrollen betonas. Inom 
högskolepedagogiken kan Biggs (1996; Biggs & Tang, 2011) teori om 
konstruktivt samordnad undervisning (CA, Constructive Alignment) betraktas 
som en av de mest centrala teoribildningarna i rådande paradigm med fokus på 
lärande. Teorin betonar diversitet i tidigare erfarenheter, lärande resultatens 
och examinationens centrala roll och val av studieaktiveter för att nå de uttryckta 
förväntade läranderesultaten. Parallellt med en teoriutveckling med 
paradigmskifte som följd har utmaningar i förhållande till pedagogiskt 
utvecklingsarbete inom högre utbildning varit bundna till traditioner inom 
specifika discipliner. Denna grundläggande motsättning beskriver Clegg (2009) 
så här: 

In the case of academic development, the struggle is against powerful academic 
disciplinary formations which uphold not only the prestige of the discipline 
and its research, but also the integrity of the curriculum and the freedoms of 
academics to practice based on their disciplinary knowledge. (Clegg 2009, s. 
410) 

 
Gibbs (2013, s. 2) belyser både vidden av det pedagogiska utvecklingsarbetet och 
vilka trender som kan ses i det pedagogiska utvecklingsarbetet som utförts i sju 
punkter: a) Utvecklingen har gått från att ha ett fokus på vad som sker i 
klassrummet till att ha ett fokus på lärmiljön i allmänhet. b) Från att ha haft ett 
fokus på enskilda lärare i utvecklingsarbetet har fokus flyttats över på lärarlag, 
avdelningar och på pedagogiskt ledarskap. c) Kärnan ligger i att övergå från 
fokus på undervisning till fokus på lärande. d) Detta leder till att intresset för små 
enskilda metoder minskar och det blir intressant att fördjupa förståelsen kring 
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större, komplexa, integrerade multipla metoder. e) Det blir därmed mindre 
relevant att fästa uppmärksamhet vid byte av metod och i stället blir byte av 
strategi intressant. f) Ett tidigare fokus på kvalitetssäkring känns inte mera som 
angeläget. I stället ökar intresset för kvalitetsförbättring. g) Slutligen kan skönjas 
en trend där fokus på detaljslipning av nuvarande praktik överförs till fokus på 
transformering av praktik i ny riktning. 

Det vanligaste sättet att stöda pedagogiskt utvecklingsarbetet inom högre 
utbildning har varit att ordna utbildning i högskolepedagogik. Forskning kring 
effekten av denna typ av insats har gjorts av bl.a. Chalmers, Stoney, Goody, 
Goerke och Gardiner (2012). Resultaten i forskningen visar att pedagogiska 
kurser är relativt effektiva när det gäller att stöda läraren att omforma sin 
undervisning och att utveckla mot t.ex. ett mera studentcentrerat arbetssätt. 
Liknande resultat visar många andra studier (Gibbs & Coffey, 2004; Postareff, 
Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2007; Postareff m.fl., 2008). Utbildning behövs och 
har betydelse för att lärarna ska kunna utveckla sin undervisning. Studerandena 
som deltar i dessa lärares undervisning är mera djupinriktade i sitt lärande i 
jämförelse med studerandena vars lärare inte har pedagogisk utbildning. Därtill 
har studier påvisat att lärare med pedagogisk utbildning får bättre utvärdering 
av studerandena i jämförelse med kollegor som inte avlagt högskolepedagogisk 
utbildning. Fördjupade analyser och vidare forskning gjorda av t.ex. Postareff 
och Nevgi (2015) visar emellertid på att det finns en stor variation i effekterna. 
Utmaningar som påvisats är att högskolepedagogiska kurser varit valfria och 
därmed har frågan om obligatoriska pedagogiska studier initierats. Ytterligare 
en dimension av effekterna från högskolepedagogisk utbildning som påvisats är 
att kollegor med mindre än tre års erfarenhet drar större nytta av utbildningen 
än kollegor med längre erfarenhet av undervisning (Ödalen, Brommesson, 
Erlingsson, Karlsson Schaffer & Fogelgren, 2019). 

I förhållande till den finländska yrkeshögskolan kan noteras att 
behörighetsgivande pedagogiska studier har varit lagstadgade fram till år 2015. 
Traditionen är stark och behörighetsgivande utbildning rekommenderas och 
krävs fortfarande av de enskilda högskolorna.  En annan påvisad utmaning har 
varit att effekten är individuell, men att det däremot sällan kan identifieras effekt 
på lokala enheter och sammanhang (Trigwell, Caballero Rodriguez & Han, 2012). 
Ett fenomen kallat the coming-home problem beskrivs i litteraturen. Med detta 
avses problemet som många lärare står inför när de efter en utbildning kommer 
tillbaka till sin institution med nya tankar om undervisningen. Det blir svårt att 
genomföra förändring då man ensam fått insikter ifall kollegorna inte ser samma 
utvecklingsbehov och möjligheter.  

Norton, Richardson, Hartley, Newstead och Mayes, (2005) har studerat 
lärares övertygelser och intensioner i förhållande till undervisningen. Resultaten 
visar att lärares föresatser är mera orienterade mot att förmedla kunskap än de 
själva tror. Samma studie visar på resultat som tar fasta på att lärares sätt att 
förverkliga undervisning är en kompromiss mellan lärarens underliggande 
förståelse av undervisning och den akademiska och sociala kontext hen verkar i. 
Liknande resultat presenterar t.ex. Lindblom-Ylänne, Trigwell, Nevgi och Ashwin 
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(2006) samt Mälkki och Lindblom-Ylänne (2012). De diskuterar klyftan mellan 
reflektion och handling och visar bland annat på att det inte bara är fråga om 
hurudana hinder det finns mellan reflektion och handling, utan att det också 
finns en koppling till undervisningskontexten och den disciplin som man 
undervisar inom samt huruvida läraren upplever att arbetet är meningsfullt. När 
lärarens arbete studeras, hur det tar sig uttryck och formas och hur arbetet kan 
beskrivas i förhållande till förändring och utveckling förefaller det klart att 
verklig förändring och utveckling inte kan ske förrän lärarens gestaltning av 
lärande berörs. Lärandegestaltningen omfattar den enskildes underliggande 
förståelse av lärande och hur detta i sin tur berör det sätt du väljer att undervisa 
på. Det vill säga en alltför ytlig förändring i hur läraren gör sitt arbete kommer 
nödvändigtvis inte att leda till någon utveckling. (Se t.ex. Kember & Kwan, 2000; 
Prosser, Trigwell & Taylor, 1994; Trigwell & Prosser, 1996) 

2.3.4 Kollegialt lärande som pedagogiskt utvecklingsarbete 
Att lärarna är de centralaste aktörerna ifall undervisning och utbildning ska 
utvecklas är många överens om. Att det bör ske i kollegiala former finns det också 
tydliga belägg för i tidigare forskning (Gibbs, 2013; Mårtensson, 2014; Englund 
& Price, 2018). Gibbs (2013) konstaterar t.ex. följande: 

There has been an increasing recognition of the limits on the extent to which 
individual teachers can change or improve in effective ways if their colleagues 
and other courses do not, and on the difficulty of innovation and permanent 
change where the local culture and values are hostile to such change, or even 
hostile to taking teaching seriously. Studies of why some departments are 
much more educationally effective than others have tended to identify the role 
of leadership of teaching, and the health and vigour of the community of 
teaching practice, rather than seeing the whole as being no more than the sum 
of the [individual teacher] parts. (Gibbs, 2013, s. 4) 

Mårtensson (2014) är en av de som närmar sig hur kollegiala sammanhang 
gestaltar sig eller kan utformas inom ramen för pedagogiskt utvecklingsarbete i 
högre utbildning. Mårtensson studerar pedagogiskt utvecklingsarbete i en 
kontext där enheter vars uppgift är att främja det pedagogiska 
utvecklingsarbetet skapats. Resultatet från hennes avhandling visar på att detta 
inte nödvändigtvis gör att de effekter man förväntat sig uppstår. Utmaningar som 
Mårtensson belyser är dels risken för ett alltför individfokuserat angreppssätt 
samt utmaningar med toppstyrda förändringsprocesser med för liten förankring 
i de verkliga praktikerna. För att nå den potential som pedagogiskt 
utvecklingsarbete har inom högre utbildning betonar Mårtensson betydelsen av 
det som hon kallar för signifikanta nätverk. Dylika nätverk kan utvecklas inom 
den egna organisationen eller med kollegor i externa sammanhang. Dessa utgör 
mikrokulturer på en organisatorisk mesonivå, det vill säga gränssnittet mellan 
en övergripande policynivå och individnivå. Betydelsen av arenor för diskussion, 
reflektion och utbyte av erfarenheter poängteras. Vi behöver således stöda 
interaktion både inom mikromiljöerna, men även mellan olika mikromiljöer. 
Samma tematik har Trowler (2008, 2009) fram då han poängterar avdelningen 
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eller arbetsgruppen som den viktigaste enheten när det gäller 
utvecklingsinitiativ. Enligt Trowler och Mårtensson behöver vi således komma 
bort från ett individfokuserat pedagogiskt utvecklingsarbete.  

Ett akademiskt lärarskap (SoTL) samt en strävan efter att utveckla akademisk 
kompetens kan stödas av olika typer av dialogarenor eller nätverk. Dessa arenor 
utgör forum för reflektion och erfarenhetsutbyte och därmed utveckling. 
Utvecklingen sträcker sig utanför den enskilda lärarens egen undervisning. 
(Mårtensson, 2014) Roxå, Olsson och Mårtensson (2008) diskuterar SoTL som 
grund för pedagogisk utveckling på institutionsnivå och visar på två alternativ 
som kan bli aktuell för den enskilda läraren som engagerar sig i SoTL. Detta i 
förhållande till vilka nätverk eller team de väljer eller har möjlighet att vara en 
del av. Att knyta an till det team som man vanligtvis är en del av stöder 
pedagogisk utveckling på institutionsnivå. Tyvärr uppfattas inte detta alltid som 
det bästa alternativet för den enskilda läraren, utan läraren väljer i stället att 
knyta an till ett annat meningsfullt nätverk. Detta kan uppfylla krav på t.ex. 
offentlighet och granskning, men bidrar inte nödvändigtvis till pedagogisk 
utveckling på institutionsnivå. 

Lave och Wengers (1991) ofta använda teori om lärandegemenskaper 
(community of practice) tar avstamp i situationer då ett delat behov och intresse 
av att utvecklas som professionell finns. De menar att det är naturligt att söka sig 
till varandra, dela sina erfarenheter och försöka utveckla sin praktik. I dessa 
sammanhang betonas lärande som social praktik och process. Karakteristiskt för 
en lärandegemenskap är att lärande inte alltid är avsiktligt och att alla lär av 
varandra.  

Lärares samarbete och kollegialt lärande har utvecklat koncept som 
professionella lärandegemenskaper (professional learning communities – PLCs) 
(Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & Thomas, 2006) och teacher learning 
communities (TLC) (Fisher, 2013). Dessa koncept har inspirerats av Lave och 
Wengers teori om lärandegemenskap. Ett kännetecken för PLC och TLS är 
emellertid att det är medvetna och planerade processer. Forskning om 
professionella lärandegemenskaper (PLC) närmar sig utveckling via lärarnas 
professionella lärande. DuFour och DuFour (2010) beskriver PLC som bestående 
av sex komponenter: focus på lärande, en samarbetande kultur som betonar 
lärande för alla, gemensam satsning på god praktik, aktionsorienterat grepp, 
engagemang för ständig förbättring samt fokus på resultat. Liknande 
karaktäristiska drag beskriver Nehring och Fizsimmons (2011). De betonar 
emellertid även de etiska aspekterna av det pedagogiska arbetet. I beskrivningar 
av PLC betonas således speciellt dialog och samarbetet (Hord, 2004; Stoll m.fl., 
2006).  

Den starka betoningen på dialog och samarbete gör forskningen intressant då 
en del av kritiken mot forskning och praktik inom pedagogiskt 
utvecklingsarbetet inom högre utbildning omfattar just bristen på arenor för 
dialog. Salo och Rönnerman (2014) konstaterar att koppling mellan PLC och 
aktionsforskning är intressant, speciellt när det gäller dialog och 
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meningsskapande genom att lärare möts i grupper för att diskutera och 
reflektera kring sina praktiker. 

Langelotz (2017) konstaterar att olika former av kollegialt lärande växt 
explosionsartat de senaste åren. I en del sammanhang beskrivs det kollegiala 
lärandet till och med som en nyckelfaktor för framgångsrikt utvecklingsarbete. 
Langelotz problematiserar det kollegiala lärandet. Hon visar på att förutom att 
det leder till eftersträvad utveckling samt emanciperande och demokratiska 
processer, även kan leda till disciplinerande och stigmatiserande processer både 
för den enskilda aktören och för lärarlag involverade. Kollegialt lärande 
betraktat som en praktik utgår ifrån att läraren är aktiv och handlar i denna 
praktik. En praktik existerar inte utan handlingar. Handlingarna består t.ex. av 
att lyssna på varandra, berätta om egna erfarenheter och jämföra egna 
erfarenheter och ståndpunkter med sina kollegor. Kollegialt lärande är en 
praktik som kan ske i vilket sammanhang som helst, t.ex. i kafferummet eller i 
korridoren.  

Kollegialitet kan ta sig uttryck på många sätt i ett lärarteam. Ett sätt att 
beskriva kollegialitet är i form av så kallade undervisnings och lärande regimer 
(Teaching and Learning Regimes) (Trowler and Cooper, 2002). Roxå, Olsson & 
Mårtensson (2008) menar att en undervisnings och lärande regim är socialt 
konstruerade traditioner och vanor som tar sig uttryck i strukturer på en enhet. 
Det är ofta fråga om tyst kunskap, som för en som inte hört till teamet, kan 
uppfattas som fakta kring vad som är möjligt eller inte i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Regimen tar sig också uttryck i hur kollegor växelverkar och 
vad som kan diskuteras eller inte. Roxå och hans forskarkollegor uttrycker detta 
på följande sätt:  

Teaching and Learning Regimes are traditions or habits that are socially 
constructed and that over time have been reified into structures in, for 
example, a department or sub-departmental work group. These traditions 
become visible to newcomers as facts, as ways to talk about or conduct 
teaching, and as ready-made answers to suggestions for change. They can be 
tacit assumptions about what is and what is not possible in teaching and 
learning; implicit theories about student learning that over time have been 
embedded in the practice to an extent where they become invisible; rules 
governing how colleagues interact; what can or cannot be said and so on. 
(Roxå, Olsson & Mårtensson, 2008, s. 278) 

 
Medvetenheten om att pedagogiskt utvecklingsarbete sker på tre olika nivåer 
dvs. mikro-, makro- och mesonivå, är grundläggande. Ett behov av att stärka det 
pedagogiska utvecklingsarbetet på mesonivå stiger tydligt fram från tidigare 
forskning. Detta kan göras genom att utveckla lärandegemenskaper och ett 
kollegialt lärande. SoTL som en metodologi ger en möjlighet att se både bredden 
och djupet i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetet handlar om design för 
lärande både didaktiskt och i form av studieplansarbete. Det handlar även om att 
medvetandegöra och utveckla sin pedagogiska orientering och gestaltning av 
lärande.  
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2.4 Forskning om och med praktikarkitekturer 
För att förstå de arrangemang som formar praktiker för pedagogiskt 
utvecklingsarbete kommer jag att använda teorin om praktikarkitekturer som 
teoretisk referensram. Praktikarkitekturer beskrevs första gången av Kemmis 
och Grootenboer (2008) i en artikel med namnet Enabling Practices – Challenges 
for Education. Teorin tar fasta på vad en praktik består av och vad som formar en 
praktik.  

Teorin om praktikarkitekturer har använts som analysredskap i olika typer 
av studier av undervisning, lärande och ledarskap i förhållande till elevers och 
lärares lärande och ett ekologiskt perspektiv på en skola (Kemmis, Wilkinson 
m.fl., 2014), studier t.ex. i form av att studera mentorprogram för 
nyutexaminerade lärare (Aspfors, 2012; Aspfors & Hansén, 2011; Kemmis, 
Heikkinen, Fransson, Aspfors & Edwards-Groves, 2014) och lärares 
kompetensutveckling (Langelotz, 2013; Sülau, 2019). En rad andra studier har 
gjorts i förhållande till ledarskap (Rönnerman & Olin, 2013; Kemmis, Wilkinson 
m.fl., 2014; Tyrén, 2013; Nehez, 2015; Salo, Nylund & Stjernstrøm, 2015; 
Forssten Seiser, 2017). Forssten Seiser (2017) studie belyser hur rektorer 
granskar sin egen praktik med syfte att stärka det pedagogiska ledarskapet. 
Resultaten i denna avhandling belyser hur skolans omgivande arrangemang kan 
tas i beaktande med avsikt att möjliggöra en lärande och professionell praktik. 
Att mötas är centralt, men även att genomföra och uppmana till konkreta 
aktioner i skolas inre arbete. Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) studerade 
ledarskap och vad förändringar i förutsättningarna fick för effekter på 
ledarpraktiker. Salo, Nylund & Stjernstrøm (2015) studerade rektorers 
ledarskap i förhållande till undervisning. Rönnerman och Olin (2013) närmade 
sig ledning av kvalitetsarbete på förskolan utifrån förvaltningsnivå, 
förskolechefsnivå och verksamhetsnivå.  

I rapporteringarna av mentorprogram för nyutexaminerade lärare finns 
Kemmis, Heikkinen, Fransson, Aspfors och Edwards-Groves (2014) artikel som 
använder teorin om praktikarkitekturer för att identifiera tre arketyper av 
mentorskap i sin jämförande studie om mentorskap av nya lärare. I detta 
sammanhang uppfattades mentorskap av nya lärare som praktik, emedan de 
olika arketyperna utgjordes av tre sammanhängande projekt.   

Nehez (2015) har fokus på rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete 
i en svensk kontext. Studien är ett aktionsforskningsprojekt där forskaren söker 
möjligheter och hinder för planerad utveckling. Genom att använda praktikteori 
som teoretisk referensram kan Nehez visa på vilka andra än de planerade 
praktikerna som tävlar om utrymme och formas av existerande arrangemang i 
den aktuella kontexten. Detta i sin tur påverkar hur rektorerna kan arbeta med 
det planerade utvecklingsarbetet. En del av de praktiker som resultatet visade 
på var sådana att de stödde det planerade utvecklingsarbetet, medan andra 
begränsade möjligheten att göra det planerade utvecklingsarbetet. 
Avhandlingen belyser planerat utvecklingsarbete och behovet av att vara 
medveten om kontexten och vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar 
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planerad verksamhet. Betydelsen av praktikanalys för att bli medveten om de 
verkliga praktikerna betonas.  

I den av Rönnerman och Salo (2014) redigerade antologin Lost in Practice: 
Transforming nordic educational action research ges flera exempel på 
aktionsforskningsprojekt som använt sig av teorin om praktikarkitekturer som 
analysinstrument i en nordisk utbildningskontext. Salo och Rönnerman (2014) 
betonar hur platsen eller sammanhanget (site) och det lokala blir viktigt att ta i 
beaktande i en tid av globalisering och standardisering. I sin analys av den 
nordiska folkbildningstraditionen med bildning som ideal belyser de 
studiecirkel konceptet med teorin om praktikarkitekturer. Då studiecirkeln ses 
som ett medel inom aktionsforskning stöder analysen vidare ett resonemang 
kring hur de arrangemang som framträder även syns i och kännetecknar den 
nordiska aktionsforskningen. En studie som gjorts inom ramen för detta projekt 
är Langelotz och Rönnermans (2014) delstudie som närmar sig lärares 
kompetensutvecklingsmodeller för handledning som praktik. Studien är en del 
av hennes avhandling som presentera ett lärarlags kompetensutveckling genom 
kollegial grupphandledning och studerar lärarnas kompetensutveckling som 
praktik med hjälp av teorin om praktikarkitekturer för att belysa de 
arrangemang som främjar och begränsar praktiken samt lärarnas tal, handlingar 
och relationer. Detta kombinerar hon med andra verktyg för analys som är 
förankrade i Foucault. Delstudiens syfte är att belysa hur val av 
kompetensutvecklingsmodeller i handledningspraktiken är historiskt, globalt 
och lokalt influerad med koppling till den nordiska folkbildningstraditionen. 
Studien har också intresse av hur detta tar sig uttryck i praktiken. Langelotz och 
Rönnerman (2014) kan i denna studie med hjälp av teorin om 
praktikarkitekturer påvisa att de modeller som väljs är influerade av 
studiecirkelmetodik och andra drag som finns att återfinnas i nordisk 
folkbildningstradition. 
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3 Teorin om praktikarkitekturer som referensram 

Teorin om praktikarkitekturer utgör avhandlingens teoretiska referensram. Min 
tolkning av teorier om praktik och teorin om praktikarkitekturer, dvs. hur jag 
förstår denna teori i förhållande till pedagogiskt utvecklingsarbete som en del av 
högskolans verksamhet synliggörs parallellt i detta kapitel. Teorier om praktik 
och praktikarkitekturer ger både ett ontologisk och ett epistemologiskt 
perspektiv då de dels beskriver det studerade och dels användas som 
analysverktyg för att begreppsliggöra hur praktiker för pedagogiskt 
utvecklingsarbete är konstruerade.  

Corradi, Gherardi och Verzelloni (2010) använder praktikbaserade studier 
(practice-based studies) som ett paraplybegrepp för olika sätt att gestalta och dra 
nytta av begreppet praktik. Intresset för praktikbaserade studier har i första 
hand funnits inom ramen för ledarskaps- och organisationsstudier och inom 
utbildning. En rad forskare på området är eniga om att det inte finns en enhetlig 
praktikteori (Nicolini, 2013; Schatzki, Knorr Cetina & von Savigny, 2001; Corradi, 
Gherardi & Verzelloni, 2010; Kemmis & Grootenboer, 2008). Däremot har olika 
discipliner använt varierande angreppssätt och forskare har definierat praktik 
begreppet på olika sätt. 

Nicolini (2013) tar fasta på två saker i sitt resonemang kring varför intresset 
för praktikteori växt de senaste decennierna. Å ena sidan visar han på att det 
förefaller som om denna typ av teori hjälper oss att begreppsliggöra dagens 
komplexa och snabbt föränderliga värld. I en värld där gränserna mellan olika 
sociala enheter är svåra att urskilja behövs nya verktyg för att bli medveten om 
hur olika praktiker och företeelser påverkar varandra. Då denna avhandling har 
för avsikt att begreppsliggöra och medvetandegöra hur det pedagogiska 
utvecklingsarbetet på högskolan formas sammanfaller detta intresse med de 
möjligheter som teori om praktik kan erbjuda. Å andra sidan hävdar Nicolini att 
praktikteori löser ett dilemma som finns i många andra traditioner, dvs. en 
oreducerbar dualism mellan t.ex. aktör/system, social/materiell och teori/ 
praktik. Denna egenskap sammanfaller med hur aktionsforskningen förhåller sig 
till teori och praktik.  

Uppfattningen om att praktikteori har bidragit med ett nytt sätt att förstå och 
studera sociala och organisatoriska fenomen har kommit att kallas ”The practice 
turn” (Schatzki, 2001). T.ex. Miettinen, Samra-Fredericks och Yanow (2009) 
påpekar att det vore mera sanningsenligt att tala om return (på svenska; 
återvändo) och hänvisar till att dagens praktikteori i första hand tar avstamp i 
Aristoteles. Enligt Nicolini (2013) härstammar den praktikbaserade ontologin på 
Aristoteles resonemang som omfattar en uppdelning av tre kunskapsformer; 
episteme (logisk kunskap, vetenskap), techne (instrumentell kunskap) och 
phronesis (praktisk kunskap, visdom). De flesta teorier om praktik som används 
idag bygger på Heidegger, Wittgenstein och Marx forskning. Det gemensamma 
för dessa tre forskare var att de betonade att teori och praktik och inte heller 
tanke och handling kunde skiljas från varandra. De vidhöll också att individers 
handlingar är beroende av sitt sociala sammanhang. 
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Corradi, Gherardi & Verzelloni (2010) har i sin analys av praktik begreppet 
hittat två olika linjer. Den första linjen omfattar en förståelse av praktik som ett 
objekt. I detta sammanhang blir praktiken platsen där aktiviteter som sker 
studeras. I nyare studier fann de även en linje som omfattar praktik som en 
epistemologi. Det vill säga beskrivningar och förståelser av praktik som ett sätt 
att se på verkligheten i form av t.ex. praktikorienterad forskning och praktik 
baserat närmelsesätt. 

3.1 Praktiker formas av aktörers handlingar 
All praktikteori ger utrymme för aktörskap dvs. initiativ, kreativitet och 
individuella prestationer. Någon typ av aktörskap är till och med nödvändig då 
praktik alltid kräver handling för att det ska kunna betraktas som en praktik 
(Nicolini, 2013). Dessa handlingar är både verbala och ickeverbala. Carr & 
Kemmis (1986, s. 2) belyser detta genom att konstatera att utbildnings- och 
undervisningspraktiker helt enkelt är “what teachers do in meeting the tasks and 
demands confronting them in their everyday work”. Praktikerna formas således 
av de beslut lärare gör och de handlingar som lärare som aktörer utför. Alla 
aktörer förstår en praktik på olika sätt. Även om en praktik benämns på ett för 
aktörerna liknande sätt varierar intensionerna och förståelsen av praktiken 
utgående från t.ex. vilken utbildningsbakgrund eller vilka erfarenheter 
deltagaren har. Förståelsen av vad en praktik är varierar även på basis av vilka 
normer och värderingar den enskilda aktören har. (Kemmis, 2010) 

Aktörskap med ambitionen att agera i enlighet med en reflekterad 
värdegrund och professionella pedagogiska mål kanske inte alltid direkt 
uppmuntras, men däremot är det uppenbart meningsskapande då läraren t.ex. 
tar ställning för studerandenas bästa och lärande. En grupps eller teams extra-
individuella kollegiala kunskap, om hur vi vill utveckla ett visst moment i 
utbildningen t.ex., syns i en enskild lärares förhållningssätt och uttrycks som en 
kultur eller en diskurs. (Kemmis & Grootenboer, 2008) 

En rad forskare (Wenger, 1998; Corradi, Gherardi & Verzelloni, 2010; 
Nicolini, 2013) menar att praktiker per definition är sociala. Därmed skulle social 
praktik vara en tautologi. Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) däremot använder 
bestämningen social och menar att professionell praktik är en typ av social 
praktik. Kemmis (2009) beskriver hur professionella praktiker där läraren är 
engagerad formas och styrs av idéer, mening och intension som är 
kännetecknande för professionen. Han betonar även att praktikerna alltid 
bygger på en värdegrund som omfattar ett visst ansvar för andra. 
Kännetecknande för en social praktik, t.ex. en professionell praktik är därmed att 
det sker en viss reflektionsprocess genomgående hos de enskilda aktörerna.  

Aktörskapet i en praktik är intressant i förhållande till den New Public 
Mangagement trend som finns inom utbildning idag. Risken för att man tappar 
sikte på de pedagogiska mål som utbildning borde ha, som beskrevs i 
inledningen av denna avhandling, har i förhållande till aktörens roll diskuterats 
i form av en risk för att den professionella i ett sådant klimat förlorar känslan av 
att vara aktör. Aktörskap innebär att professionella val görs på en väl bearbetad 
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grund. Motsatsen att ”bara vara på jobb” i ett vakuum där man inte har sitt 
yrkesvärv förankrat i en värdegrundsdiskussion och gemensam kultur inom 
vilken man verkar är i värsta fall den situation en dylik lärare befinner sig i.  
(Kemmis & Smith, 2008) Här är behovet av att begreppsliggöra det som formar 
praktikerna nödvändigt för att fortgående medvetandegöra aktörerna om sin 
roll i de praktiker de är en del av. 

Då jag i detta sammanhang förstår pedagogiskt utvecklingsarbete som sociala 
praktiker, fokuseras praktiken och inte den enskilda lärarens handlande skilt 
från det sociala sammanhanget. Lärarna är emellertid de centrala aktörerna i 
denna praktik. Praktikerna formas av det som görs och uttrycks av aktörerna i 
samspel.  

3.2 Dialog och kommunikativa arenor 
Dialog och kritisk reflektion är bryggan mellan teori och praktik. Detta uttrycker 
Carr (2006) på följande sätt: 

It uses dialogue and conversations as means of enhancing practitioners’ 
reflectivity and self-knowledge, to enable them “to identify and eliminate the 
inadequacies and limitations of the practical knowledge sustaining their 
practice” as well as to recognize that “the knowledge that guides praxis always 
arises from and must always relate back to practice. (Carr, 2006, s. 427) 

 
Kemmis och McTaggart (2005) menar att praktik kan förbättras genom 
kommunikativa handlingar. Kommunikativa handlingar blir verktyg då vi vill 
engagera varandra i genuina samtal eller dialoger. Kemmis m.fl. definierar 
kommunikativa handlingar på följande sätt: 

People engage in communicative action when they make a conscious and 
deliberate effort to reach (a) intersubjective agreement about the ideas and 
language they use among participants as a basic for (b) mutual understanding 
of one another´s point of view in order to reach (c) unforced consensus about 
what to do in their particular situation (Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014, s 35).  

 
Genom kommunikativa handlingar på kommunikativa arenor medvetandegörs 
den egna synen på lärande och vilka konsekvenser detta har på den pedagogiska 
verksamheten. Förändring i hur man förstår, hur man handlar och hur man 
förhåller sig till varandra och den omgivande kontexten kan beskrivas som en 
individuell lärprocess. Scherp (2003) betonar att vi lär oss hela tiden oberoende 
om det är planerat eller inte och att professionell utveckling handlar om lärarnas 
lärande. Genom ett planerat gemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete får detta 
lärande ett fokus och en riktning. Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) pekar ut det 
självklara i att det inte nödvändigtvis behöver finnas en lärare för att lärande ska 
ske. Lärande sker helt enkelt av den orsaken att man är en del av en praktik och 
reflekterar över sin praktik. Genom att beskriva hur barnen i ett grannskap 
”inhabiting the game” och lär sig av andra barn utan att det finns en tränare eller 
lärare på plats förtydligar det hela. I ett fortsatt resonemang kring ”How to go on 
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in Practice” förankras det beskrivna perspektivet i Wittgenstein´s ordalag ”how 
to go on in language games” och lyfter fram språket som meningsskapande både 
för oss själva och för andra. Exempel på lärprocesser som kan ske i en 
arbetsgemenskap är t.ex. när man uttrycker och beskriver en gemensam 
värdegrund eller förståelse och tillsammans väljer hur man gör för att försäkra 
en utveckling som är hållbar och produktiv. Ett annat exempel är när man 
uppfattar att man har en självbestämmanderätt i förhållande till sitt arbete och 
gör beslut som man anser är nödvändiga. Detta är vad Kemmis och hans 
forskarkollegor kallar för ett dubbelt syfte med utbildning: “…the double 
purpose of Education: to help people live well in a world worth living in.” 
(Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014, s. 25).  

I förhållande till ständig förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete menar 
Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) att det också ska uppfattas som en lärprocess att 
ta fasta på nya problemställningar i en arbetsgemenskap. Detta beskrivs som 
“Learning as being ̀ Stirred in´ to Practice” (Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014, s. 58). 
Ett exempel på detta är att man väljer att gå till ett möte eller en arena där man 
vet att det kan vara något för mig att ta del av utan att där finns en ledare eller 
en lärare ansvarig för en designad situation för ett specifikt lärande.  

Att ta vara på den möjlighet som finns i en kontinuerlig dialog personalen 
sinsemellan är nödvändig för att bygga upp ett community of practice (Lave & 
Wenger, 1991). Teorier om praktikarkitekturer uppmuntrar till ett kritiskt 
förhållningssätt där vi ständigt är beredda att om-designa de plattformar och 
arenor som finns för att äkta dialog och förhandling kring problemställningar 
man har ett gemensamt intresse för, ska kunna skapas (Kemmis & McTaggart, 
2005; Kemmis & Grootenboer, 2008).  En levande och rörlig dialog i motsatsen 
till något som är enbart styrt och fastslaget är då målet. Lärande och utbildning 
förutsätter dialog och öppenhet där varje tilltänkt aktör känner att hon är en del 
av en helhet som hon själv kan påverka, aktör i sin egen praktik. Genom att 
designa enskilda tillfällen som möjliggör detta kan vi ta ett steg i taget för att 
skapa arkitektur för pedagogiskt utvecklingsarbete. 

3.3 Praktik, projekt och begriplighetshorisonter 
Begreppen praktik och projekt har en vidare betydelse än begreppet kontext 
eller sammanhang. En kontext eller ett sammanhang tar fasta på vad som just då 
är. Praktiker är enligt Schatzki (2005, s. 471) däremot ”open-ended spatial-
temporal manifolds of actions”. Praktiker utgör meningsfulla helheter som kan 
behandlas som enheter för analys.  

En praktik består av ett eller många olika projekt. Projektet är praktikens 
substans eller syfte. Då det som sägs och görs hänger samman utgör det ett 
projekt (Schatzki, 2002). Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) menar att när någon 
frågar ”Vad gör ni?” är det projektet aktörerna uppriktigt anger som är svaret. 
Svaret blir ofta benämnt i form av ett verb som t.ex. undervisar, planerar eller 
leder. Detta kan aktörerna verbalisera. Nehez (2015) kallar dessa projekt för 
verkliga projekt. Nehez tar emellertid fasta på beskrivningen uppriktigt och 
hävdar att det förutom de medvetna, verkliga projekten som människor förmår 
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verbalisera, också kan vara meningsfullt att tydliggöra en skillnad mellan det 
som faktiskt görs och det man önskar göra.  

Begreppet action intelligibility (Schatzki, 1996, s. 118; Nicolini 2013, s. 163) 
har använts för att beskriva det tillstånd som förklarar varför individer gör vad 
de gör. Jag har valt att översätta detta begrepp till agerandebegriplighet på 
svenska. Med agerandebegriplighet förklaras hur individen reagerar på de 
(livs)villkor han eller hon står inför. Handlingen eller reaktionen bör enligt 
Schatzki (2002, s. 75) förstås i enlighet med hur det är meningsfullt i förhållande 
till det som för tillfället pågår i ett projekt eller en praktik. Agerandebegriplighet 
ska inte förväxlas med rationalitet, att göra beslut eller att ha en viss övertygelse. 
Det är inte heller samma som system, normer eller regler. (Nicolini, 2013, s. 163) 
Det som sägs ”i stunden” känns för aktören ändamålsenligt i sammanhanget även 
om det som uttrycks inte alltid är begripligt utanför sitt sammanhang. Individen 
kan inte nödvändigtvis alltid verbalisera vad det var som han eller hon just nu 
gav uttryck för. Om man i ett dylikt sammanhang skulle fråga läraren ”Vad gör 
du egentligen?” och beskriva handlingen eller uttalandet man observerat eller 
hört skulle ett uppriktigt svar kunna vara ”Ja, det är sant, jag var inte medveten 
om det”. Att föra in ett nytt perspektiv, att ställa en viss fråga eller att 
argumentera för något i en diskussion är en specifik, situerad, fri handling som 
endast kan förstås i sitt sammanhang.  

Återkommande agerandebegripligheter formar helheter. För dessa helheter 
använder Nicolini (2013, s. 164) begreppet begriplighetshorisonter (horizons of 
intelligibility). Horisonter symboliserar, som jag uppfattar det, en synrand eller 
strimma som går parallellt med olika projekt. I min tolkning omfattar dylika 
begriplighetshorisonter ett mera omfattande, abstrakt meningsskapande. I 
enlighet med Nehez (2015), menar jag att man kan urskilja projekt som inte 
(kan) verbaliseras men som är viktiga att medvetandegöra. Dessa projekt väljer 
Nehez att kalla för egentliga projekt. I stället för att skilja på verkliga och 
egentliga projekt väljer jag att ta i beaktande uttryck för agerandebegripligheter 
och begriplighetshorisonter.  

3.4 Praktik som tal, handlingar och relationer  
En praktik formar och omformar alltid de deltagande aktörerna. Hur aktörerna 
formar en praktik beskriver Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) i samband med att 
de definierar praktik på följande sätt: 

A practice is a form of socially established cooperative human activity in which 
characteristic arrangements of actions and activities (doings) are 
comprehensible in terms of arrangements of relevant ideas in characteristic 
discourses (sayings), and when the people and objects involved are distributed 
in characteristic arrangements of relationships (relatings), and when this 
complex of sayings, doings and relatings hang together in a distinctive project. 
(Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014, s. 31) 
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Schatzki (2002) utgick ifrån att praktik består av sayings och doings. Kemmis 
(2010) går ett steg längre och synliggör att en praktik handlar om mera än att 
människor möts. Detta gör han genom att lägga till relatings för att betona att 
också yttre faktorer hindrar och möjliggör förändring och utveckling. De tre 
dimensionerna Kemmis utgår ifrån är således för det första vad individen förstår, 
tänker och tycker (tal – sayings), för det andra vad individen verkligen gör 
(handlingar – doings) och för det tredje hur vi förhåller oss till saker och 
omständigheter omkring oss och till varandra (relationer – relatings). Dessa tre 
aspekter är relaterade till varandra i olika bindningar. De påverkar och formar 
varandra i en ständigt föränderlig process. Det är svårt att analytiskt skilja de tre 
aspekterna från varandra, men som en teoretisk referensram stöder de en 
förståelse av vad som de involverade förstår och tänker om en sak och huruvida 
detta kommer till uttryck i konkreta handlingar. Likaså kan man tydliggöra hur 
vi förhåller oss till saker omkring oss och till varandra när vi diskuterar konkreta 
handlingar i praktiken eller hur vi uppfattar och förstår olika fenomen.  
Begreppen sayings, doings och relatings utgör centrala analytiska begrepp och 
kommer att användas parallellt med svenska omskrivningar, dvs. tal, handlingar 
och relationer, i hela avhandlingen. 

3.5 Arrangemangen i praktikarkitekturerna 
En given praktik ingår i och är omsluten av praktikarkitekturer (Kemmis, 2010). 
Dessa möjliggör eller begränsar praktiken. Vad en enskild aktör gör eller kan 
göra är således beroende av de arrangemang som omsluter ifrågavarande 
praktik. Detta utgör en ontologisk förståelse av hur ett sammanhang (site) är 
beskaffat. Teorin om praktikarkitekturer har utvecklats av Kemmis och 
Grootenboer (2008). Teorin är ett lämpligt analysverktyg för att beskriva och 
förklara olika praktiker och har använts i förhållande till ledarskap, lärande och 
kompetensutveckling samt undervisning (jfr. Kemmis & Grootenboer, 2008; 
Aspfors, 2012). 

Arrangemang som strukturbegrepp har förankring i Habermas (1972) teori 
och indelning i 1) språk, 2) arbete och 3) makt och Bourdieus (1979/2010) som 
använder sig av indelningen 1) kulturellt och symboliskt kapital, 2) ekonomiskt 
kapital och 3) socialt och politiskt kapital. Kemmis föredrar att tala om 
arrangemang framom struktur som förefaller mera bestämt. Kemmis, Heikkinen, 
Fransson, Aspfors och Edwards-Groves (2014) påpekar dessutom att Habermas 
och Bourdieu användningar av arrangemang begreppet är abstrakta. Däremot 
utgör arrangemangen i praktikarkitekturerna av faktiska substantiv så som 
människor, ting, artefakter och resurser. 

De olika arrangemangen som utgör praktikarkitekturer enlig Kemmis och 
Grootenboer (2008) kan beskrivas på följande sätt:  

Kulturella-diskursiva arrangemang. Mediet här är språket och 
dimensionen är semantisk. Dessa arrangemang ramar in vad som är relevant att 
säga i detta sammanhang, vilken diskurs som är ”rätt” för att beskriva det man 
vill uttrycka, vilka de argument som man behöver för att tolka det som är i fokus 
eller för att argumentera för det man har som mål eller tror på. Ibland kan det 
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till och med handla om att rättfärdiga något som redan varit. Den här 
dimensionen uttrycks som professionell vokabulär eller som teorier om hur man 
anser att god praktik är organiserad.  

Materiella-ekonomiska arrangemang. Här är mediet aktivitet och arbetet 
och dimensionen är fysiskt utrymme och tid. Dessa förutsättningar tar fasta på 
det faktiska görandet med ett konkret materiellt och ekonomiskt stöd. Det tar 
fasta på vilka konkreta handlingar en praktik består av, hur man fysiskt 
arrangerar en specifik händelse och vilket material eller vilka hjälpmedel som 
finns med i denna händelse.  

Sociala-politiska arrangemang. Mediet för dessa arrangemang är makt och 
solidaritet och dimensionen är social. Detta beskriver relationen mellan 
människor men också i förhållandet till icke-humana objekt som t.ex. 
organisatoriska funktioner samt kultur, regler och roller i en organisation.   

Då lärarna talar med varandra är samtalen inbäddade i kulturella-diskursiva 
förutsättningar och möjligheter i form av diskurser som finns på ifrågavarande 
arena både före och efter att diskussionerna ägt rum (Kemmis & Grootenboer, 
2008). Dessa diskurser utgör en blandning av det som varit och nutids- och 
framtidsperspektiv. I förhållande till pedagogiskt utvecklingsarbete kan det t.ex. 
innebära att lärare ser på sitt arbete som autonomt och något som i första hand 
sker i ett klassrum eller en föreläsningssal med studerande. Samtidigt kan 
diskussionen omfatta resonemang som belyser nyttan av lärarlagsarbete. Det 
lärarna gör, gör de också för att det är format utgående ifrån materiella och 
ekonomiska förutsättningar. Dessa förutsättningar är inte bundna till specifikt 
dessa lärare utan är något som finns före detta tillfälle och efter att detta tillfälle 
är över. Resursering av arbetstid för lärarna att göra pedagogiskt 
utvecklingsarbete är ett exempel på detta. Slutligen anger de sociala och politiska 
förutsättningarna hur aktörerna förhåller sig till andra aktörer och strukturer i 
sammanhanget. Dessa är formade av sociala omständigheter som existerar 
utöver den aktuella situationen. Detta kan t.ex. handa om att man jobbar på olika 
institutioner eller har olika positioner i organisation eller i förhållande till 
varandra.  

De tre formerna av arrangemang möjliggör och hindrar vad som sker i 
praktikerna och samtidigt omformas arrangemangen (Kemmis & Grootenboer, 
2008). När vi uppfattar att en förändring sker har arrangemangen förändrats. 
Förändringarna i arrangemangen är ibland medvetna men ibland rör det sig om 
förändringar som uppstått med tiden. Det är de enskilda aktörerna som genom 
sina handlingar fått en förändring till stånd i arrangemangen. Arkitekturer är i 
motsats till vad ordet arkitektur eventuellt påskiner och Aspfors (2012) påpekar 
ständigt föränderliga. Genom att granska arrangemangen kan vi till en viss del 
förutsäga praktiker. Enligt teorin om praktikarkitekturer krävs att vi förändrar 
arrangemangen och att vi förändrar praktikens innehåll så som tal, handlingar 
och/eller relationer om vi vill förändra en praktik. Genereringen i något nytt, en 
förändring, sker genom att arrangemangen och praktikernas tal, aktiviteter och 
handlingar ömsesidigt påverkar varandra. 
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Figur 2. Praktikarkitekturarrangemang och praktikernas tal, handlingar och 
relationer (fritt enligt Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014, s. 34) 

 
Teorin om praktikarkitekturer kan förklara varför det är svårt att genomföra 
förändringar. Vi upprätthåller praktiker genom kollektiv reproduktion av 
värden så som vi känner den för att bibehålla det vi uppnått. Detta betyder inte 
att allt står stilla. Tvärtom, förändring och utveckling sker hela tiden. 
Förändringar sker via kulturella-diskursiva arrangemang, materiella-
ekonomiska arrangemang och sociala-politiska arrangemang. Det blir en ”dans” 
mellan reproduktion och transformation.  En förändring kan inte ske ifall det inte 
sker någon betydande förändring i dessa arrangemang. För att förändra 
praktiken behövs arenor (spaces) där interaktion kan uppstå. Om vi genom 
dialog inser vad som är viktigt för oss och vad vi behöver eller vad vi vill fokusera 
på, kan vi påverka hur vi handlar konkret i dylika situationer i framtiden. Vi 
kommer också eventuellt att förhålla oss annorlunda till de maktstrukturer som 
finns. (Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014)  

3.6 Praktikekologier 
En praktik formar också andra närliggande praktiker. Praktiker som klustras 
tillsammans utgör vad Kemmis (2012) beskriver som metapraktiker. 
Definitionen på metapraktiker är ”praktiker som formar andra praktiker” – det 
som Kemmis och hans forskarkolleger senare kallar för ekologi. Ekologi teorin 
belyser kopplingar mellan olika praktiker och tar i beaktande hur en praktik blir 
del av praktikarkitekturerna för en annan praktik. I detta sammanhang hänvisar 
Kemmis till att sub-praktiker även kan förstås relaterade till varandra på samma 
sätt som mutually-independent ecologies of practices. Att förstå pedagogiskt 
utvecklingsarbete inom högre utbildning som ekologier (ecologies of practices) 
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blir ett försök att förstå hur lärarnas teamarbete kring utvecklingsarbete, som 
enskild praktik, direkt eller indirekt påverkar hur undervisningen förverkligas. 
Praktiker kan ses som ett levande system som matar varandra i de olika 
bindningar som finns mellan dem. Den komplexa utbildningsekologin består 
enligt Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) av lärande, undervisning, professionell 
utveckling, ledarskap och forskning. Detta sätt att resonera fungera också väl i 
förhållande till kommunikativa arenor och teamarbete på olika nivåer och i olika 
avdelningar på högskolan. Det som generellt tas upp i olika sammanhang på 
högskolenivå kommer att påverka diskussionerna i de enskilda teamen och 
tvärtom. Det kommer att påverka vilka saker som betonas och anses relevanta 
och på hur man väljer att handla och lösa olika praktiska problem i den praktik 
man själv befinner sig i just då.  

Teori om praktik och praktikarkitekturer kan användas som verktyg i 
analysen och ger möjlighet till att både ”zooma in” och ”zooma ut” (Nicolini, 
2013). I analyserna av vad praktiker består av, i detta fall sayings, doings och 
relatings, är det fråga om en inzoomning. Detta är ett agentorienterat perspektiv 
(jfr Langelotz, 2017) som bygger på antagandet att en praktik inte är helt och 
hållet förutbestämt. Det agentorienterade perspektivet utgår således ifrån att 
aktörerna har möjlighet att påverka sin situation genom sina handlingar, 
ställningstaganden och hur man relaterar till andra. Då man däremot analyserar 
de arrangemang som omsluter praktikerna sker en utzoomning. Denna analys 
ger en förståelse av hur den omkringliggande verkligheten formar en viss 
praktik. I denna avhandling används båda angreppssätten för att dels 
begreppsliggöra och medvetandegöra vad praktiker för pedagogisk utveckling 
består av och å andra sidan vad som formar dessa. 
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4 Aktionsforskning 

Detta kapitel beskriver hur aktionsforskningsansatsen använts i denna studie. 
Aktionsforskning utgör både en epistemologisk ansats och ett metodologiskt 
tillvägagångsätt. Resonemanget relaterar till olika utgångspunkter för 
aktionsforskning. För att beskriva den ansats som används i denna studie tar jag 
fasta på ett antal gestaltningar gällande dimensioner och minimikrav för 
aktionsforskning. De tillvägagångssätt och metoder, här benämnda pedagogiska 
verktyg (Rönnerman, 2004, 2012), som valts beskrivs och diskuteras. Jag strävar 
efter att stärka studiens transparens, synliggöra metodologiska val och 
tillvägagångssätt samt redogöra för materialet som ligger som grund för studien. 
(jfr Yin, 2016) 

4.1 Utgångspunkter för aktionsforskning 
Användningen av olika typer av aktionsforskning har idag en vid spridning. 
Bland annat har aktionsforskning använts inom professionella fält så som 
utbildning, vård och medicin. Problemens natur och därmed ett behov av en 
annan typ av forskning har ofta varit orsaken till att utveckla aktionsforskning. 
(Kemmis, McTaggart & Nixon, 2013) Trots att variationen är stor sammanfattar 
Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) gemensamma drag för aktionsforskning inom 
utbildning i två punkter. Det ena gemensamma draget är att det finns identifierad 
potential bland människor som lever och arbetar tillsammans under vissa 
omständigheter. Denna potential kan användas för att delta aktivt i alla skeden 
av forskningsprocessen. Det andra gemensamma draget är att forskningen utgår 
från deltagarna själva. Deltagarna själva gör förbättringar i praktiker och i 
kringliggande arrangemang. Denna studie tar som sin uppgift att studera sociala 
praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete på en given högskola. Avsikten är 
att generera kunskap om de villkor som formar praktiker för pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Studien baserar sig på antagandet att genom att 
begreppsliggöra och medvetandegöra pedagogiskt utvecklingsarbete som social 
praktik skapas förutsättningar för att mobilisera en outnyttjad potential hos 
aktörerna. Den outnyttjade potentialen antas finnas bland de i 
utvecklingsarbetet involverade lärarna och de övriga aktörerna inom högre 
utbildning (jfr Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014). Studien kan därmed ses som en 
strategisk handling för att förbättra förutsättningar för pedagogiskt 
utvecklingsarbete i de studerade praktikerna. 

Noffke (1997, 2009) beskriver utgående från en omfattande översikt tre 
former av aktionsforskning: en personlig, en professionell och en politisk 
dimension. De tre dimensionerna är inte hierarkiska och utesluter inte varandra. 
De tar fasta på olika betoningar och visar på hur komplex aktionsforskning är, 
snarare än att hävda att aktionsforskningen är ett entydigt metodologiskt 
tillvägagångssätt. 

Den personliga dimensionen betonar möjligheten till självinsikt. Denna kan 
uppnås genom en fördjupad förståelse av det egna handlandet och av de 
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praktiker man är delaktig i. Att dela med sig av sina erfarenheter, få förståelse 
för andras aktörers tänkande och handlande och tillsammans reflektera över 
pedagogiskt utvecklingsarbete kan främja personlig självinsikt. Självinsikten kan 
även uppnås genom reflektion kring en individuell värdegrund och dess 
uttrycksformer i handlingar. Den professionella dimensionen syftar till att 
förbättra den pedagogiska verksamheten och att stärka lärarens status. Detta 
gäller både för pedagogiskt utvecklingsarbete och professionalisering. 
Dimensionen tar fasta på processen snarare än produkten. Den utgår ifrån att 
utnyttja potentialen i den existerade professionella kunskapsbasen för den 
pedagogiska verksamheten. Inom den politiska dimensionen betonas aktörskap 
och demokrati. Dimensionen synliggör att aktionsforskning ger utrymme för 
lärarna att bli aktörer i stället för att förbli forskningsobjekt eller användare av 
forskning. Noffke (2009, s. 6) menar att all aktionsforskning ger uttryck för en 
politisk dimension. Resonemanget bygger på att de beslut som görs under en 
aktionsforskningsprocess speglar underliggande visioner om förändring. Min 
tolkning är att samtliga dimensioner beskrivna av Noffke (1997, 2009) är 
relevanta inom denna studie. Det är emellertid den personliga och professionella 
dimensionen som framträder starkast i studiens formulerade syfte och 
frågeställningar och står därmed i fokus i studien. Den personliga dimensionen 
betonar strävan efter självinsikt och fördjupad förståelse av den praktik man är 
delaktig i. Att begreppsliggöra och medvetandegöra den sociala praktiken för 
pedagogiskt utvecklingsarbete på en given högskola är ett sätt att öka 
självinsikten och fördjupa förståelsen. Den professionella dimensionen betonar 
avsikten att förbättra den pedagogiska verksamheten. Denna studie avser 
generera kunskap om de villkor som finns anknutna till praktiker för 
pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Då Carr och Kemmis (1986, s. 165) utvecklade aktionsforskningen i sin 
kritiskt-emancipatoriska form, formulerade de ett antal minimikrav för 
aktionsforskning. Det första kravet tar fasta på att uppgiften är att studera en 
social praktik, med avsikt att med strategiska handlingar förbättra denna. För 
det andra, bör projektet framskrida systematiskt, stegvis genom en spiral med 
cykler som består av planering, handling, observation och reflektion. Ett 
ytterligare minimikrav är att samtliga aktörer i aktionsforsningspraktikerna 
involveras i varje skede av projektet.  

Denna studie tar som sin uppgift att ge grund för att utveckla pedagogiskt 
utvecklingsarbete som praktik. Detta görs genom att studera vad de sociala 
praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete bland högskolelärare på 
yrkeshögskolan består av. Därtill analyseras hur de identifierade praktikerna för 
pedagogiskt utvecklingsarbete formas. 

Kemmis och McTaggart (2005) diskuterar kravet på cykler som består av 
planering, handling, observation och reflektion. De menar att p.g.a. de sociala 
praktikernas komplexitet är det sällan möjligt att entydigt genomgå de fyra 
stegen i den givna ordningen. Lawson, Caringi, Pyles, Jurkowski & Bozlak (2015) 
menar att det viktigaste är att en cykel bygger på de föregående cyklerna. De 
menar också att varje cykels kunskapsbidrag bör ge möjlighet till reflektion kring 
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vad man lär sig i processen. De olika elementen har funnits med genomgående. I 
kapitlet som beskriver dokumentationsprocessen är ambitionen att synliggöra 
varje cykels kunskapsbidrag. Detta synliggörs även i analys av 
forskningspraktikens två olika delpraktiker, forskar- och aktörspraktiken. Det är 
genom aktörernas medvetenhet man kan åstadkomma förändring och 
utveckling. Att lära sig av andra och få erfara ett dialektiskt samspel mellan 
praktik, lärande och reflektion är centralt för aktionsforskning (McNiff, 2016). 
Självreflektionen har en central roll, fokus sätts även på att deltagare agerar och 
interagerar med varandra. Detta sker för att medvetandegöra och för att uppnå 
en fördjupad förståelse för och ny kunskap om den egna verksamheten i den 
studerade sociala praktiken.  

Att jag som aktör involveras i varje skede av projektet är något som 
kännetecknar denna studie. Enligt Kemmis, McTaggart & Nixon (2013) kan 
deltagande forskning bidra med sådant som annan forskning inte möjliggör. Att 
vara ”insider” och ha erfarenhet och en aktörs förståelse av hur den sociala 
praktiken och dess pedagogiska aktiviteter är konstruerade är en fördel och 
resurs. De menar att endast en deltagande forskare kan uppnå följande: 

- skapa förutsättningar för aktörer att förstå och utveckla de sätt på vilka 
praktikerna utformas inom de traditioner som gäller 

- skapa förutsättningar för aktörerna att tala ett gemensamt språk, kunna 
tolka och delta i dialog och debatt med dem som genom sina handlingar kan 
påverka praktikerna 

- skapa förutsättningar för aktörerna att delta i och utveckla aktiviteter och 
former för växelverkan med hjälp av vilken praktikerna utformas 

- skapa förutsättningar för aktörerna att verka i och utveckla de sammanhang 
i vilka en praktik finns och samarbeta med aktörer både i sin egen praktik och i 
praktiker som berör den egna praktiken 

- skapa förutsättningar för aktörerna, både individuellt och kollektivt, att 
förändra då praktiken är irrationell, ohållbar eller orättvis. 

Kemmis och hans forskarkolleger (Kemmis, McTaggart & Nixon, 2013, s. 155) 
ger exempel på kritisk deltagande aktionsforskning i utbildningssammanhang. I 
ett av exemplen, The Teacher Talk Projekt utforskar universitetslärare problem 
och frågeställningar i sina egna akademiska liv och i sitt arbete. Frågan som 
ligger som grund för studien är hur de förändrade förutsättningarna (t.ex. ny 
teknologi och förändrad administration) möjliggör och förhindrar de 
akademiska praktikerna undervisning och forskning. Forskargruppen använde 
teorin om praktikarkitekturer för att utforska hur deras tal, handlingar och 
relationer formades av och i de kulturella-diskursiva, materiella-ekonomiska, 
och sociala-politiska arrangemangen som omgav praktikerna. Trots påvisade 
spänningar och utmaningar i de studerade praktikerna upplevde 
forskargruppen att de fann sätt att hantera sin vardagspraktik. Detta genom att 
som ”insiders”, som studerar sin egen praktik, skapa kommunikativa arenor där 
de tillsammans kan finna tillvägagångssätt att på lång sikt utveckla sitt arbete 
(Kemmis, 2012). 
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I sin beskrivning av deltagande aktionsforskning betonar Kemmis och 
McTaggart (2005) vikten av att man strävar efter ett kommunikativt och 
demokratiskt arbetssätt. Med ett sådant arbetssätt stärks solidariteten, vilket 
stärker legitimiteten i fattade beslut. Kommunikativa handlingar och att skapa 
kommunikativa arenor ses som en meningsfull strategi för att stärka möjligheten 
till dialog och kritisk reflektion och därmed till förändring. Den nordiska 
bildnings- och folkbildningstraditionen kännetecknas av att arbeta på 
kommunikativa arenor (Rönnerman & Salo, 2012). Att använda sig av 
demokratiska arbetsformer inom den nordiska aktionsforskningen är därmed 
naturligt (Rönnerman & Salo, 2014). 

Tillvägagångssätten i denna studie sammanfaller med särdragen i den 
nordiska aktionsforskningstraditionen. Salo och Rönnerman (2014) betonar 
demokratiskt samhandlande och arbetsformer som stiger fram från 
studiecirkelverksamheten i sin beskrivning av dessa särdrag. Antagandet om en 
outnyttjad potential bland aktörerna i de studerade praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete innefattar och ger uttryck för demokratiska värderingar 
(Rönnerman & Salo, 2012; Salo & Rönnerman 2014). Valet av arenorna där 
materialet samlats in bygger på detta. Kollegiala diskussioner på två olika typer 
av kommunikativa arenor har rört sig kring teman som är eller förväntas vara 
angelägna och viktiga för aktörerna i praktiken. Vid tillfällena som observerades 
kunde ett engagemang och en vilja att dela med sig av sina professionella 
erfarenheter och upplevelser av liknande utmaningar identifieras. Samtidigt 
fanns ett engagemang och en kollegial orientering som kom till uttryck i ett 
intresse av att lyssna på varandra och ge utrymme för alla att komma till tals. 
Diskussionerna utgörs av ett ömsesidigt förhandlande baserat på kunskap och 
erfarenheter.  Som forskare var det viktigt att garantera att alla blev hörda både 
på de olika arenorna i högskolans vardagspraktik men även i den rapportering 
som denna avhandling utgör. Dessa särdrag för den nordiska 
aktionsforskningstraditionen beskriver Rönnerman, Salo och Moksnes Furu 
(2008) i sin definition av aktionsforskning på följande sätt: “A reciprocal 
challenging and development of professional knowledge and experiences, rooted 
in everyday practices within schools, in collaborative arenas populated by 
researchers and practitioners, and in the interchange of knowledge of different 
kinds.” (Rönnerman, Salo & Moksnes Furu, 2008, s. 277)  

4.2 Pedagogiska verktyg och datainsamlingsmetoder 
Materialet i denna studie har i huvudsak samlats in med metoder Rönnerman 
(2004, 2012) beskriver som pedagogiska verktyg i aktionsforskning. Verktygen 
väljs för att skapa distans till det bekanta, ge nya perspektiv och ny kunskap. 
Material samlas in systematiskt för att forska i de sociala praktikerna. Samtidigt 
är valet av verktygen ett uttryck för en ambition att ge utrymme till reflektion 
över det agerande som sker i de professionellt-sociala praktikerna i vardagen. 
Resultat av reflektion kan bidra till en konkret utveckling i arbetsgemenskapen. 
I detta sammanhang utnyttjas materialet främst för forskningssyfte. Valen av 
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verktygen har emellertid möjliggjort att jag kunna agera som aktör och forskare 
parallellt.   

De pedagogiska verktyg som Rönnerman (2012) nämner är 
dagboksskrivande och observation, handledning samt dokumentation. Att 
forskaren skriver en dagbok är ett redskap för att följa forskningsprocessen. Att 
kontinuerligt föra anteckningar över denna process har möjliggjort en ständig 
självreflektion. Processen tar sig uttryck i tänkande och handlingar och 
utveckling och förändring i dessa. Anteckningarna omfattar mina reflektioner i 
förhållande till forskningsprocessen och hur jag förstår den. Anteckningarna 
omfattar även reflektioner i förhållande till enskilda tillfällen och diskussioner 
som jag fört med mina kollegor.  Dels omfattar dessa reflektioner hur jag agerat 
och tänkt som forskare och dels framkommer hur jag agerat och tänkt som aktör.  

Observationer av praktiker ger möjlighet att systematiskt iaktta vad som 
händer i en vardagspraktik. Systematisk observation är en av de vanligaste 
datainsamlingsmetoderna inom aktionsforskning (Koshy, Koshy & Waterman, 
2010). De observationer som gjorts i denna studie har analyserats i förhållande 
till teorin om praktikarkitekturer och framträdande tal, handlingar och 
relationer i de observerade situationerna. På samma sätt som med 
dagboksanteckningarna har materialet samlats in främst för att fördjupa min 
förståelse i rollen som forskare. Som aktör har jag därtill kunnat relatera till de 
observationer jag gjort i utvecklingen av arenor för pedagogiskt 
utvecklingsarbete.  

Som tredje datainsamlingsmetod användes fokusgruppsintervjuer. 
Intervjuerna genomfördes vid första träffen med teamen. Detta för att få en 
tydligare riktning på samtalen. Ambitionen var att systematiskt identifiera 
teman som jag som forskare i ett senare skede via observationer kunde fördjupa 
mig i. Fokusgruppsintervjun som datainsamlingsmetod omfattar en icke direktiv 
intervjustil. Syftet är att få en rik samling tankar och olika uppfattningar om det 
diskussionsämne som intervjuaren introducerar. (Kvale, 2014) 

En av de större utmaningarna under processen har varit det rika materialet. 
Förutom det dokumenterade materialet, bär jag i mig tyst kunskap, som 
långvarig aktör i de ifrågavarande praktikerna. Att jag haft fler roller har 
ytterligare komplicerat möjligheten att skilja på vad som är en del av min lärar- 
och ledarroll samt vad som är en del av min forskarroll. Förutom att jag med min 
lärarerfarenhet väl kände igen det som kollegorna gav uttryck för kunde jag 
tidvis uppleva att mitt uppdrag som ledare blev det mest framträdande. Detta 
blev överväldigande i skeden av reflektion. Som ovan forskare upplevde jag 
tidvis att mina reflektioner inte ledde vidare och till utvecklade slutsatser. 
Resultaten av mina reflektioner tenderade att förbli kumulativa beskrivningar. 
Här har handledningen som pedagogiskt verktyg varit av stor betydelse. Genom 
att regelbundet få handledning som doktorand har jag fått stöd i att särskilja 
mina olika roller och att komma vidare i mina reflektioner och min analys.  

Enligt min tolkning av hur Rönnerman definierar pedagogiska verktyg i 
aktionsforskning fyller också en kritisk vän kriterierna för ett dylikt verktyg. Jag 
upplevde en kontinuerlig reflektion och analys genom samtal med en person i 
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min näromgivning som meningsfull. McNiff (2013, s. 137) beskriver en kritisk 
vän på följande sätt “Their job is to be familiar with your research and offer 
advice and criticism. They should be supportive, but not so supportive that they 
do not point out real och potential flaws”. En kritisk vän kan även skydda från 
partiskhet och självbedrägeri (Foulger, 2010). Litteraturen föreslår vanligtvis att 
en kritisk vän är extern (Sagor, 2005; Foulger, 2010). Det starkaste argumentet 
som anges är att denna person inte ska ha egna intressen i den studerade 
praktiken. Wennergren och Rönnerman (2006) å andra sidan rapporterar nyttan 
av att ha en kollega involverad som kritisk vän. Utveckling av ett kollektivt 
ansvar, då kollegor för dialog kring företeelser i en gemensam vardagspraktik, 
anges som en fördel med att en kollega fungerar som kritisk vän. En annan fördel 
som anges är att forskaren får stöd i formuleringen av den gemensamma tysta 
professionella kunskapen. (Wennergren, 2007). Wennergren (2012) beskriver 
sökandet efter en kritisk vän som en spaning efter en kollega som vill ingå ett 
”pedagogiskt partnerskap” för utveckling.  

En kollega, doktor i pedagogik och med lång erfarenhet av pedagogisk 
verksamhet och pedagogiskt utvecklingsarbete i yrkeshögskola, blev min 
kritiska vän. Relationen till min kritiska vän byggde på tillit utvecklad under 
många år av kollegialt samarbete. Jag visste att jag från denna kollega alltid fick 
ett fullt stöd samtidigt som jag blev utmanad i mina reflektioner. Förutom en 
teoretisk pedagogisk kompetens hade denna kollega även en lång erfarenhet av 
handledning. Ett visat genuint intresse för mitt forskningstema var en annan 
bärande och avgörande faktor. Våra diskussioner bidrog till en fördjupad 
förståelse av både de teoretiska perspektiven och möjligheten att förstå dessa i 
förhållande till de studerade praktikerna. Samtalen rörde sig även kring 
gemensamma erfarenheter och iakttagna situationer och hur dessa kunde 
förstås. En anteckning i min dagbok från april 2013 kan exemplifiera detta: 

Min kritiska vän frågar mig efter ett möte som vi båda deltagit i om jag tänkt på 
vilken vokabulär jag använder? Jag får inte tag i det då, men efter några dagar 
återkommer vi till samma diskussion. Jag har bearbetat anteckningarna från 
tillfället vi deltog i och då kommit ihåg frågan jag fick. Vi närmare eftertanke inser 
jag att det är lätt för mig att använda det managementspråk som finns i de flesta 
dokument som styr verksamheten. Varför använder jag mer och mer av ett 
sådant språk? Jag är ju pedagog! ...och ledare. Jag behöver kunna kombinera 
dessa två ”språk” och framför allt vara medveten om dem och i vilka 
sammanhang jag använder vissa termer och varför. Jag för fram dessa tankar i 
nästa samtal med min kritiska vän och vi talar om det en lång stund. 
(Rekonstruktion utgående ifrån dagboksanteckningar gjorda april 2013) 

 
Dokumentation, dvs. skrivandet av avhandlingen är ett centralt verktyg i 
forskningsprocessen. Enligt Holliday (2007) är dokumentationen en 
meningsskapande process. Meningsskapandet sker i tolkningen av det 
insamlade materialet och i förhållande till allt det forskaren erfarit under 
forskningsprocessen.  Detta är en interaktiv process där forskaren reflekterar 
över och skapar mening i den egna närvaron och rollen i forskningen. 
Rönnerman (2004) betonar att praktikerna blir objektifierade genom forskarens 
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dokumentation. I dokumentationen ingår även att relatera studiens resultat till 
teori och annan kunskap.  

4.3 Forskningsprocessens genomförande och det 
insamlade materialet  
Avhandlingsprojektet som helhet kan beskrivas genom skedena planering, 
genomförande och insamling av material, analys och rapportering. Planeringen 
satte igång hösten 2011. I detta skede formulerades syfte och en övergripande 
forskningsdesign utvecklades. Till projektets natur hör fortgående justeringar 
med tanke på ett meningsfullt framskridande. Detta betyder att planeringen 
pågick tills materialet var insamlat. Genomförande och insamling av materialet 
skedde 2012–2014. Material från pedagogiska caféer samlades in under tre olika 
perioder: våren 2012, våren 2013 och våren 2014. Material från teammöten 
samlades in under fyra olika perioder; våren/sommaren 2012, våren/sommaren 
2013, våren 2014 och hösten 2014.  

De första analyserna gjordes stegvis redan under 
materialinsamlingsperioden. Sammanfattningar och delanalyser av insamlat 
material låg som grund för återkoppling till medarbetarna på följande möte och 
i det fortsatta arbetet på enheten. Mellanrapporteringar gjordes dels som en 
deltagarcheck (Birt, Scott, Cavers, Campbell & Walter, 2016), oftast genomförd 
som en inledning följande gång deltagarna träffades. Dels gjordes 
mellanrapporteringar på interna möten för att stöda den fortsatta utvecklingen 
av kommunikationsarenorna. Nedan ett exempel på en dylik sammanfattning:  

  

 

Figur 3. Exempel på sammanfattning av diskussioner på pedagogiska caféer under 
våren 2012 
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Rapportering under projekttiden gjordes även på externa arenor så som 
konferenspresentationer. I dessa sammanhang var mitt bidrag en del av helheter 
då olika aspekter av pedagogiskt utvecklingsarbete på Arcada synliggjordes. En 
analys av hela materialet gjordes i etapper 2016–2018. Helhetsrapporteringen 
gjordes under åren 2018–2020 och därmed färdigställdes avhandlingen. 

Materialet som använts i analysen av metapraktikerna för yrkeshögskolan i 
Finland bygger i första hand på en genomgång av doktorsavhandlingar som 
berör detta tema. Därtill har lagstifning samt nationella så väl som 
internationella styrdokument, som reglerar yrkeshögskoleverksamheten 
använts. I analysen av praktiken för yrkeshögskolan Arcada som organisation 
har interna styrdokument och publicationer som berör Arcada som organisation 
använts. 

Pedagogiska caféer och teammöten på en institution på yrkeshögskolan 
Arcada är de två arenor där materialet om pedagogiskt utvecklingsarbete har 
samlats in. (De två arenorna beskrivs och analyseras i kapitel 5.3.1 och 5.3.2). 
Dessa två arenor är tillräckligt avgränsade för att man ska kunna studera en 
social praktik i dess komplexitet. Samtidigt är det viktigt att notera att de 
deltagare som finns med på dessa arenor är en del av många andra motsvarande 
arenor och att pedagogiskt utvecklingsarbete sker på många andra angränsande 
arenor. Det deltagarna erfar på andra arenor påverkar och formar deras 
handlingar på de två arenorna som studeras i detta sammanhang. Materialet för 
studien har således konstruerats i samband med att man bedrivit pedagogiskt 
utvecklingsarbete i den sociala praktiken pedagogiskt utvecklingsarbete. 

De pedagogiska caféerna var en arena öppen för alla i personalen. Personalen 
deltog frivilligt i caféerna. Största delen av de som deltog var lärare, men även så 
kallad administrativ personal deltog. En del av aktörerna besökte de 
pedagogiska caféerna vid ett flertal tillfällen medan andra deltog enstaka gånger. 
Totalt deltog 49 aktörer i olika diskussioner i de observerade tillfällena. Av dessa 
var 31 kvinnor och 18 män. År 2012–2014 medverkade jag i sammanlagt nio 
pedagogiska caféer. Respektive fältanteckning omfattar två till sju sidor digital 
text, sammanlagt 28 sidor.  Nedan en översikt över det insamlade materialet vid 
dessa tillfällen.  
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Tabell 1. Översikt över observationer gjorda på de pedagogiska caféerna  
 

Tidpunkt Tillfällets 
längd 

Tema som diskuterades  
 

Antalet 
del-
tagare 

Material 
insamlat 
Fält-
anteckningar 
C1–C7,  
antal sidor 

22.3.2012 
11.4.2012 
2.5.2012 
29.5.2012 

1,5 h 
1,5 h 
1,5 h 
1,5 h 
 

Studieplansdesign: Den röda tråden  
Kollegialt lärande 
Studeranden som subjekt 
Examinationer 

18  
16 
11 
10 

C1, 7 sidor  
C2, 3 sidor 
C3, 4 sidor 
C4, 2 sidor 

      

18.4.2013 
18.5.2013 

1,5 h 
1,5 h 
 

Teamarbete 
Hur ser våra kursbeskrivningar ut? 

11 
6 

C5, 3 sidor  
C6, 2 sidor 

      

31.1.2014 
 
9.5.2014 
31.10.2014 

1,5 h 
 
1,5 h 
1,5 h 

Examination och 
bedömningskriterier 
Non-formella arenor för lärande 
Olika typer av examinationer 

21 
 
12 
9 

C7, 2 sidor  
 
C8, 3 sidor  
C9, 2 sidor 

 
Aktörerna är även lärare som deltar i teammöten på en av institutionerna på 
högskolan. En del lärare deltog i flera möten medan andra av olika orsaker (t.ex. 
pensionering och sjukdom) deltog endast vid ett tillfälle. Totalt deltog 41 lärare 
i det material som samlades in på institutionen. Av dem var 33 kvinnor och 8 
män. Samtliga lärare tillhör ett team och har därmed varit inbjudna till både 
intervjuerna och till de tillfällen som observerades.  

En del av de deltagande lärarna har deltagit både i pedagogiskt café som arena 
och i teammöten som arena. Utöver dessa deltagare finns en handfull övriga 
kollegor representerade i materialet. Dessa kollegor omnämns som det 
pedagogiska teamet då alla har en pedagogisk bakgrund eller uppgift på 
högskolan och i detta sammanhang varit engagerade inom en 
teamsammansättning för att utveckla pedagogiska caféer som ny arena. Dessa 
personer var även på ett eller annat sätt deltagare i någon av de två 
huvudarenorna för materialinsamlingen.  

Våren 2012 genomfördes fokusgruppsintervjuer i de sju teamen som fanns på 
den institutionen jag genomförde min studie på. Som aktör tillhörde jag själv 
denna institution. Syftet med intervjuerna var att lägga en grund för projektet. 
Under intervjuerna diskuterades vad pedagogiskt utvecklingsarbete omfattar, 
hur man ser på det pedagogiska utvecklingsarbetet som görs i teamet, den nya 
studiepedagogiska policyn och hur de gör pedagogiskt utvecklingsarbete i 
teamet. De sju fokusgruppsintervjuerna transkriberades ordagrant av en 
utomstående och hela intervjumaterialet omfattar 115 sidor text. Nedan en 
översikt av de gjorda fokusgruppsintervjuerna.  
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Tabell 2. Översikt över fokusgruppsintervjuer gjorda på teammöten som arena 
 

Tidpunkt Tillfällets längd Team A–G Antal 
deltagare 

Material insamlat 
Transkriberad text 
I 1–I 7, antal sidor 

1.6.2012  1 h A 9 I 1, 14 sidor   

2.4.2012  1 h B 4 I 2, 23 sidor 

4.5.2012  1 h C 3 I 3, 20 sidor 
14.5.2012  50 min D 5 I 4, 10 sidor 

14.5.2012  1 h E 4 I 5, 17 sidor 

7.6.2012  1 h 10 min F 10 I 6, 21 sidor 

22.8.2012  50 min G 5 I 7, 10 sidor 

 
Inom ramen för teammöten som arena utfördes därtill sju deltagande 
observationer av teamdiskussioner under åren 2013 och 2014. 
Materialinsamlingen från teamen skedde således med ca ett års mellanrum. 
Syftet var att återkoppla till det som framkom i fokusgruppsintervjuerna och att 
återkomma till diskussionen kring vad pedagogiskt utvecklingsarbete är, vilken 
typ av pedagogiskt utvecklingsarbete som görs och hur ser man på behov av 
pedagogiskt utvecklingsarbete i framtiden. Jag inledde mötena med att 
återkoppla till tidigare samtal om pedagogiskt utvecklingsarbete. Samtliga 
observerade teammöten handlade om pedagogiskt utvecklingsarbete. Mötena 
kom att ha olika fokus beroende på vad som var aktuellt i teamet. På samma sätt 
som i de pedagogiska caféerna deltog jag efter inledningen som aktör i 
diskussionerna. Respektive fältanteckning omfattar två till tre sidor digital text, 
sammanlagt 18 sidor. Dessa fältanteckningar är mina rekonstruktioner av de 
tillfällen jag observerat. Nedan en översikt av de observationer som gjordes på 
teammöten. En del av de team som intervjuades hade i detta skede slagits 
samman i samband med en organisationsförändring som skedde 2013.  
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Tabell 3. Översikt över deltagande observationer gjorda på teammöten  
 

Tidpunkt Tillfällets 
längd 

Team  Antalet 
deltagare 

Material insamlat 
Fältanteckningarna 
D1–D7, antal sidor 

8.5.2013 1 h 50 min AB 9 D 1, 3 sidor 
13.5.2013 1 h 10 min CD 9 D 2, 3 sidor 
30.9.2013 45 min G 6 D 3, 3 sidor  
27.1.2014 1 h 10 min AB 9 D 4, 3 sidor 
10.2.2014 1 h  CD 9 D 5, 2 sidor 
8.12.2014 1 h 10 min AB 10 D 6, 2 sidor  
15.12.2014 1 h 50 min CD 8 D 7, 2 sidor 

 
 

Samtliga tillfällen som har observerats har bandats för att underlätta 
analysarbetet och för att jag själv skulle kunna delta aktivare i diskussionerna. 
Vid tillfället för genomförande var observationerna öppna, dvs. inget 
observationsschema användes. Jag observerade vad som uttalades som 
sanningar, vad man beskrev att man gjorde och vad man relaterade till. Jag förde 
korta fältanteckningar för hand under tillfällena. Anteckningarna 
kompletterades direkt efter tillfället. Ytterligare komplettering gjordes då 
bandavlyssningar genomfördes efter en period av observationer. Slutligen 
överfördes anteckningarna till digital text. Då utdrag av fältanteckningarna 
återges i resultatredovisningen har justeringar gjorts för att underlätta 
läsbarheten. Det handlar t.ex. om ordföljd, tillägg av ord för att förstå helhet.  

Dagboksanteckningarna innefattar mina reflektioner både som forskare och 
som aktör. Fältanteckningarna från olika anteckningsblock och papper som 
samlats under arbetets gång renskrevs och utgör totalt 27 sidor. 
Dagboksanteckningarna är en del av det insamlade materialet och ligger som 
grund för den dokumentation som görs för att framställa studiens resultat och 
analys. Utdrag ur dagboksanteckningarna ges som exempel på min 
självreflektion.  

4.4 Analys av det insamlade materialet 
I sin ambition att sammanföra olika praktikteorier till en så kallad verktygsback 
beskriver Nicolini (2013) två rörelser eller angreppssätt beroende på vilka 
behov forskaren utgår ifrån i sin studie av praktiker. Dessa angreppssätt 
benämner Nicolini att zooma in och zooma ut. Med en inzoomning belyses 
handlingar i en mikropraktik. En utzoomning däremot belyser de strukturer som 
ramar in praktiken. Samma logik bygger Kemmis (2010) på när han presenterar 
sin teori om praktiker och praktikarkitekturer.  

Analys av materialet i ett aktionsforskningsprojekt kan ske på många olika 
sätt. Jag har gjort en tematisk analys (Guest, MacQueen & Namey, 2012). En 
tematisk analys strävar efter att i genomgången av materialet inte ”koda sönder” 
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resonemang så att det mister sitt innehåll.  I stället för att koda har jag 
identifierat centrala teman utgående från de praktikteoretiska 
utgångspunkterna. Jag har således haft ett holistiskt grepp i förhållande till 
materialet. Detta sätt att förhålla sig till material rekommenderas speciellt i 
aktionsforskning eftersom materialet här alltid är starkt kontextbundet. Det är 
även viktigt att ta i beaktande anteckningar från de olika diskussionerna som 
beskriver andemening och det osagda eller det som inte hände.  

Yin (2016) rekommenderar att den kvalitativa analysen omfattas av fem 
faser. Dessa faser är: sammanställning av materialet, demontering, remontering, 
tolkning och att dra slutsatser. Faserna är icke-linjära och analysen går därmed 
fram och tillbaka från fas till fas under hela forskningsprocessen. 

Den första fasen sammanställning av materialet omfattar tre delar: 1) 
Dagboksanteckningar som innefattar mina reflektioner både som forskare och 
som aktör. Fältanteckningarna från olika anteckningsblock och papper som 
samlats under arbetets gång renskrevs på dator. 2) Transkriberade 
fokusgruppsintervjuer med sju team. Som underlag fanns bandningar. 3) 
Anteckningar från observationer av diskussioner i pedagogiska caféerna och i 
teamen.  Anteckningarna hade gjorts både under själva tillfällena, men 
kompletterats och skrivits ut på dator med hjälp av bandningar gjorda under 
tillfällena. 

Följande fas demontering innebar att identifiera tematiska fragment som 
utgjorde sayings, doings och relatings. Dessa markerades i hela materialet. Denna 
del av analysen inleddes redan i och med att jag gjorde de första anteckningarna. 
Under forskningsprocessens gång fortsatte demonteringen i omgångar genom 
att granska delar av materialet. Demontering skede även under 
dokumentationen då sayings, doings och relatings steg fram i texten som 
konstruerades utgående från det insamlade materialet. 

Fasen remontering av materialet var möjlig först efter att jag gått igenom 
materialet flera gånger. Remonteringen innebär att mönster som framträder 
identifieras. Dessa mönster är baserade på de sayings, doings och relatings som 
identifierades i demonteringsfasen. Först i fasen för remontering blev de 
utzoomande och inzoomande perspektiven synliga. Den utzoomande analysen 
av de sociala praktikerna uttrycktes i termer av praktikarkitekturer. 
Konstruktioner av de omgivande arrangemangen som möjliggör och begränsar 
de sociala praktikerna gjordes. De enskilda delarna av remonteringen 
åskådliggörs med citat, rekonstruktioner, figurer och tabeller. Den inzoomande 
analysen av de sociala praktikerna syns i hur materialet grupperades i grupper 
av teman som sen kom att kallas för begriplighetshorisonter. Det inzoomande 
perspektivet fortgår i hur jag skiljer åt forskare- och aktörsrollen i den 
avslutande reflektionen. 

Den fjärde fasen tolkning innebär att resultatet formas på ett ändamålsenligt 
sätt. Detta genom att omkonstruera och narrativt strukturera en 
sammanhängande historia (Kvale, 2014). För att beskriva en kronologisk 
ordning i dokumentationsprocessen används en struktur för 
dokumentationsprocessens cykler. Den ovan beskrivna utzoomningen och 
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inzoomningen utgör den övergripande strukturen för analysen av materialet. 
Den utzoomande och inzoomande analysen formar olika delar genom att 
systematiskt ordna de remonterade helheterna i underkapitel. I den utzoomande 
delen av analysen förstärks tolkningen med den ekologiska teorin. Den 
inzoomande delen fördjupas genom att skilja på praktikerna att planera 
pedagogiskt utvecklingsarbete och att göra pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Därtill fortsätter det inzoomande perspektivet i analysen av 
forskningspraktiken. Denna praktik framställs genom de kännetecknande 
cyklerna planering, handling och observation samt reflektion.   

Den sista fasen utgörs av de slutsatser som kan dras på basis av de 
analyserade resultaten. I denna avhandling görs detta i diskussionskapitlet.  

4.5 Trovärdighet 
Heikkinen, Huttunen och Syrjälä (2007) diskuterar validitet i aktionsforskning 
utgående ifrån fem principer. I det följande diskuteras avhandlingens 
trovärdighet och validitet utgående ifrån de fem principerna.  

Den först principen betonar vikten av att identifiera den historiska 
utvecklingen av den studerade verkligheten (principle of historical continuity). 
Principen betonar medvetenheten om den socio-historiska sammanhanget och 
behovet av att analysera hur ett fenomen formats historiskt. I analysen av 
ifrågavarande praktikekologi har detta tagits i beaktande genom att gestalta hur 
yrkeshögskolan som institution utvecklats. Heikkinen och hans forskarkollegor 
betonar även betydelsen av att synliggöra både mikro- och makroperspektivet. I 
denna studie har detta synliggjorts genom att dels granska den 
vardagsverklighet som aktörerna befann sig i och dels genom att granska den 
institutionella och organisatoriska praktiken i studiens avstamp. 

Principen omfattar även hur logiskt och sammanhängande aktionsforskaren 
lyckats dokumentera och återge forskningsprocessen. Dokumentations-
processen i denna studie beskrivits som cykler och har åskådliggjorts från 
studiens avstamp till analys. Cyklerna bygger på varandra och avsikten är att visa 
på samband och framställa den logik som avhandlingen bygger upp.  

Den andra principen betonar reflexivitet (principle of reflexivity) och att man 
som forskare bör sträva efter att reflektera över vad man vet och hur man vet 
det. Det är av vikt att synliggöra forskarens förhandsuppfattningar och hur man 
gestaltar den studerade verkligheten. De frågor jag som forskare ställer i denna 
studie har att göra med hur jag som aktör uppfattar den vardagspraktik jag 
studerar. Det har även att göra med min professionella historia, min gestaltning 
av lärande och de erfarenheter jag fått genom att vara en del av olika praktiker i 
undervisning och utbildning. Reflexiviteten i denna studie utgår från att jag i 
studiens avstamp presenterar mig själv, redogör för mina forskningsambitioner 
och den sociala-organisatoriska kontext i vilken studien genomförs. Likaså blir 
det centralt att reflektera över den egna rollen i förhållande till det studerade och 
andra aktörer i sammanhanget. Min dubbla roll som forskare och aktör i 
förhållande till mina kollegor har beskrivits som utmanande. Denna utmaning 
har jag bemött genom att analysera och reflektera över forskarpraktiken. Till 
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reflexiviteten hör ytterligare strävan efter transparens, det vill säga att tydligt 
beskriva det insamlade materialet och de metoder eller pedagogiska verktyg 
använts.  

Den tredje principen tar fasta på den inre dialogen (principle of dialectics). 
Dels är det viktigt att granska hur forskaren får en fördjupad insikt i den 
ifrågavarande praktiken genom att föra dialog med andra aktörer, dels är det av 
vikt att ta i beaktande hur forskaren lyckas göra aktörernas röster hörda. Jag har 
som deltagande forskare haft tillgång till det fält jag studerar i mitt dagliga 
arbete. Jag har även under hela datainsamlingsperioden kontinuerligt agerat 
som forskare och aktör på de arenor jag studerat. Då teamen omformades och 
sammanfördes blev valet att avgränsa materialet ytterligare, så att jag 
fortfarande vara en av aktörerna i de team jag observerade. Dessa yrkesmässiga 
relationer har i de flesta fall varit långvariga och inte begränsats till tidsperioden 
detta forskningsprojekt omfattar. Med de flesta deltagarna har jag en gemensam 
bakgrund i form av många år av arbete som kollegor på ifrågavarande högskola. 
Att välja aktionsforskning som metodologisk ansats betyder att jag som del av en 
arbetsgemenskap kan bidra till och erbjuda kollegorna att engagera sig och delta 
i diskussioner kring den pedagogiska utvecklingen i vår vardagspraktik.  

Forskningens användbarhet utgör den fjärde principen (principle of 
workability). Detta innebär inte att avsikten med aktionsforskning behöver vara 
att forma konkreta lösningar på problem eller att skapa en användbar praktik. 
Det kan vara mera meningsfullt att fråga sig vilken typ av diskussioner som 
resultatet av en studie kan frammana. Användbarheten kan ligga i att man, så 
som i denna studie, strävar efter att begreppsliggöra och medvetandegöra för att 
på det sättet främja en utveckling. Min förhoppning är att resultatet kan bidra till 
en fördjupad förståelse av pedagogiskt utvecklingsarbete i ifrågavarande 
högskola och att det därmed är till nytta, dels för lärarna som de mest centrala 
aktörerna i studien, dels för övriga aktörer på högskolan och högskolesamfundet 
som helhet. Denna ambition är ett etiskt ställningstagande som är relevant med 
tanke på en hållbar framtid.  

Aktionsforskning bör även väcka reflektiva tankar och känslor. Hur väl 
forskaren lyckas frammana dessa utgör den femte principen (principle of 
evocativeness). Dokumentationen bör ge en bild som innefattar både känslor och 
erfarenheter genom att aktörernas röst uttrycks i de narrativ som presenteras. 
Avhandlingens allmänna utformning kan därmed stärka en studies trovärdighet. 
Genom att göra aktörers röster hörda, i form av citat, har jag strävat efter att 
beskriva de praktiker som utgör föremålet för denna studie så autentiskt och 
vardagsnära som möjligt.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 
När det gäller etiska överväganden är utgångspunkten att följa vedertagna etiska 
principer som gäller inom god vetenskaplig praxis (Forskningsetiska 
delegationen, 2012). Diskussion med prorektor och ansvarspersonen för 
insatsområdet pedagogik utgjorde grunden för det formella samarbetet med 
högskolan. Ett etiskt lov från Arcadas etiska råd var en förutsättning för att 
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kunna genomföra projektet. Även ett lov från högskolans rektor för att använda 
högskolans namn i rapporteringen gavs innan materialinsamlingen satte igång. 
Då olika etiska frågeställningar uppstod under forskningsprocessens gång 
diskuterades dessa med handledaren och med tidigare beskrivna kritiska vän. 

Aktionsforskningens natur gör det svårt att detaljerat informera alla parter i 
förväg. Att samla in informerat samtycke skriftliga in en 
aktionsforskningsprocess är svårt då formen för projektet kan växa fram under 
processens gång (Long & Jonson, 2007). Vid de tillfällen då diskussioner bandats 
gavs informerat samtycke muntligt. Enskilda lärare deltog i ett eller flera 
tillfällen där materialet samlades in. Huruvida de skulle komma att delta i 
ytterligare tillfällen diskuterades inte, utan varje tillfälle behandlades skilt för 
sig. Efter att materialinsamlingen pågått ett tag var emellertid informationen i 
början av tillfällena kortare och kortare. Ibland kändes informationen till och 
med överflödig då samtliga närvarande var informerade sen tidigare. Den valda 
forskningsstrategin har däremot förutsatt att den aktuella högskolan och 
institutionen identifierats. Sammanlagt hörs ca 70 personers röster i materialet. 
Samtliga kollegor som deltog i tillfällen då material samlades in, informerades 
om studiens syfte och hur materialet skulle användas. Det var viktigt att påpeka 
att det inte var fråga om en utvärdering av lärarnas arbete. Det centrala var att 
dokumentera det som sades, gjordes och vad man relaterade till i de studerade 
praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete. Meningen var också att ge 
utrymme för diskussion om pedagogiskt utvecklingsarbete på högskolan. Detta 
kunde ge underlag till vidare diskussioner och i slutskedet underlag till det 
analysarbete som jag avsåg göra inom ramen för min avhandling. 

Utgångsläget var att deltagarnas bidrag är konfidentiella. Då mitt intresse 
hela tiden var riktat mot vad man generellt talade om och gjorde då man 
träffades inom ramen för pedagogiskt utvecklingsarbete fanns det inte heller 
intresse att särskilja de enskilda deltagarnas bidrag. Att alla deltagares bidrag 
behandlas anonymt informerade jag om vid alla tillfällen som bandades för 
analys. Alla eventuella angivna namn eller kännetecken har anonymiserats i 
samband med analys och rapportering. 

Det var avgörande att alla skulle känna sig så bekväma som möjligt i 
situationen. Trygghet att vilja och kunna uttrycka sig i diskussionerna verkade i 
de flesta fall infinna sig naturligt. Då jag har varit kollega med samtliga under 
många år, trots att jag inte arbetat nära och i team med alla, byggde jag på vår 
tidigare relation. Förutom att redogöra för grundläggande etiska regler var det 
givetvis avgörande att även under hela processen visa på att dessa regler 
förverkligades så att ett förtroende kunde bibehållas. En respekt och ödmjukhet 
inför förtroendet att samla in detta material för våra gemensamma intressen och 
strävan efter att utveckla vårt pedagogiska utvecklingsarbete har varit min 
ledstjärna under projektets gång.  

Min pedagogiska bakgrund och därmed min pedagogiska kompetens samt 
mitt avhandlingsprojekt är ett av många sätt att bidra till utvecklingen av vår 
verksamhet. Min roll som ledare ger mig både möjlighet och ansvar att jobba just 
med de frågor som är aktuella i detta avhandlingsprojekt. Jag får inte svar på 
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dessa frågor på annat sätt än tillsammans med andra i arbetsgemenskapen. Jag 
är öppen för utmaningar och strävar efter att medge när jag behöver tänka om 
eller erkänna mina misstag. Jag står upp för mina värderingar och försöker uttala 
dem så tydligt jag kan. Jag är ansvarig för mina handlingar och står för det jag 
gör. Jag gör mig själv sårbar genom att vara deltagande forskare i de praktiker 
jag själv är en del av. Hur jag lyckas med detta har jag svårt att bedöma, men detta 
har varit mitt mål och min ambition.  

Genomgående i arbetet har jag strävat efter att vara transparent och 
reflekterande i förhållande till mina roller som aktör och forskare. Jag har även 
beskrivit mitt aktörskap som bestående av många delroller; lärare, pedagogisk 
utvecklare och ledare. Teorin om praktikarkitekturer belyser bland annat 
relationer (relatings), hur vi förhåller oss till saker och omständigheter omkring 
oss och till varandra, i de praktiker som studeras. Här ingår även min relation till 
mina kollegor. Strävan efter tillit och förtroende och medvetenheten om 
underliggande maktstrukturer är en del av detta.  
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5 Analys och resultat 

Analysen och resultaten redovisas i det följande ur två perspektiv. Det första 
perspektivet utgörs av en utzoomning. I enlighet med Nicolini (2013) görs en 
utzoomning då analysen belyser de arrangemang som omsluter de studerade 
praktikerna. Jag har för avsikt att belysa hur dessa arrangemang påverkar, dvs. 
möjliggör och begränsar de studerade praktikerna (Kemmis, 2010; Kemmis & 
Grootenboer, 2008). Teorin om praktikekologier (Kemmis, Wilkinson m.fl., 
2014) används för att utveckla detta perspektiv ytterligare.  

Det andra perspektivet innebär en inzoomning på pedagogiskt 
utvecklingsarbete som praktik. En inzoomning är ett agentorienterat perspektiv 
där aktörernas agerande i praktikerna analyseras (Kemmis, 2010). Därtill tas 
stöd i Schatzkis (1996, 2002) och Nicolinis (2013) resonemang om 
agerandebegripligheter och begriplighetshorisonter. Analysprocessen går ut på 
att klarlägga dimensionerna i vardagspraktiken och dess praktikekologi. 
Avslutningsvis sammanfattas resultaten. 

5.1 Dokumentationsprocessens första cykler 
Det utzoomande perspektivet utnyttjas redan i studiens avstamp (kapitel 1.2) 
genom beskrivning av den professionella vardagspraktiken på yrkeshögskolan 
Arcada. Det var i det pedagogiska arbetet i min vardag som lärare som de 
upplevda behoven av pedagogiskt utvecklingsarbete uppstod. I studiens 
avstamp introduceras även den institutionella och organisatoriska praktiken. 
Förhandlingar om vad pedagogiskt utvecklingsarbete i en yrkeshögskola är 
utgår från dessa två praktiker. Dokumentationsprocessens första cykel består av 
att gestalta dimensionerna i vardagspraktiken, den institutionella och 
organisatoriska praktiken. En analytisk beskrivning av praktikarkitekturerna, 
dvs. idéer och diskurser (sayings), handlingar och aktiviteter (doings) och 
säregenheter i relationer (relatings) sammanställs i figuren nedan. De analytiska 
begreppen sayings, doings och relatings kommer i föreliggande analys att 
genomgående finns som markeringar i texten. 

Det pedagogiska utvecklingsarbetet (PU) i vardagspraktiken formas av 
lärarnas lärandegestaltning och av de meningsskapande traditioner som finns 
inom de olika disciplinerna (sayings) som utbildningarna bygger på. I de 
subkulturer som bildas (relatings) finns befästa föreställningar om hur det är 
lämpligt att agera. En befäst föreställning (sayings) som framträder i 
vardagspraktiken är lärarnas ambition att stöda studerandenas utveckling av en 
professionell handlingsberedskap (sayings). Detta ger upphov till ett 
professionellt agerande som synliggörs i hur undervisningen utvecklas och 
förverkligas (doings). Detta har konsekvenser för utbildningens kvalitet. En del 
utbildningar har valt ett pedagogiskt koncept (sayings) som stöder utvecklingen 
av professionsutbildning. Exempel på detta är PBL. En handledande relation 
mellan lärare och studerande (relatings) för att stöda studerandenas utveckling 
till en given profession är kännetecknande för de pedagogiska koncept som valts. 
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Lärarnas kompetensutveckling och det pedagogiska utvecklingsarbetet i 
lärarnas vardag sker fortfarande i många fall individuellt (relatings). 

Det pedagogiska utvecklingsarbetet (PU) i den institutionella och 
organisatoriska praktiken fokuserar på och formulerar krav på effektivitet och 
kvalitet (sayings) med avsikt att kunna hantera komplexa samhällsproblem. Nya 
arbetssätt (doings) och tvärfackligt samarbete (relatings) uttrycks som 
eftersträvansvärda (sayings). Effektiviteten och en bibehållen kvalitet hanteras 
genom att formulera kvantitativa mål för verksamheten (doings). 
Självutvärderingar, auditeringar och utveckling av kvalitetssäkringssystem är 
andra organisatoriska processer (doings) genom vilka förväntningen på 
kvalitetsutveckling uppfylls. Den villkorslösa nationella utbildningspolitiska 
styrningen är en följd av en internationell utveckling som formar (relatings) den 
institutionella och organisatoriska praktiken. Figuren nedan sammanfattar 
studiens avstamp dvs. pedagogiskt utvecklingsarbete i lärarnas vardagspraktik 
och pedagogiskt utvecklingsarbete i den institutionella och organisatoriska 
praktiken.  

  

 
 
Figur 4. Studiens avstamp – dokumentationsprocessens första cykel 

 
Den andra cykeln i dokumentationsprocessen består av genomgång av och 
reflektion över tidigare forskning. Forskningen om pedagogiskt 
utvecklingsarbete (PU) kännetecknas av ett fokus på det akademiska lärarskapet 
med lärande i fokus (sayings). Detta förutsätter ett studentcentrerat 
förhållningssätt. Det akademiska lärarskapet förverkligas genom ett 
systematiskt och utforskande angreppssätt i den pedagogiska verksamheten 
(doings). Kollegialt lärande som ambition (sayings) beskrivs som en 
nödvändighet i pedagogiskt utvecklingsarbete. Det kollegiala lärandet betonar 
aktörernas tillitsfulla och ömsesidiga relationer till varandra (relatings). Det 
kollegiala lärandet tar sig uttryck i handlingar i form av t.ex. samarbete i lärarlag 
(doings). Lärare samarbetar och stöder varandra i arbete kring 
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utvecklingsbehov som är gemensamma. En följd av att kollegialt lärande ses som 
ett ideal är att lärarnas relation till varandra förändras (relatings). 

Forskningen om högskolelärarens yrkespraktik formulerar en gestaltning av 
en förändrad arbetsbild och roll (sayings). Yrkeshögskolorna har utvecklat 
kompetensstyrda utbildningar (sayings) som stärker professionsutveckling och 
handlingskompetens i arbetslivet. Följden är omfattande studieplansarbete som 
görs av lärarna (doings). Utöver undervisning och studieplansarbete utför 
lärarna arbete som relaterar till forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans 
med aktörer i arbetslivet (doings). Yrkeshögskolelärarnas nätverkssamarbete 
(relatings) med arbetslivet, forskare och studerande kännetecknas av en 
gemensam strävan efter utveckling utgående från samhällets och arbetsfältets 
behov. Dessa nätverk är även mångprofessionella (relatings) till sin karaktär. De 
två praktikerna för tidigare forskning beskrivs i bilden nedan. 

 

 
 

Figur 5. Tidigare forskning – dokumentationsprocessens andra cykel 
 

De två första cyklerna i dokumentationsprocessen har beskrivits i kapitlen 
Projektets avstamp och Tidigare forskning. Följande figur åskådliggör 
dokumentationsprocessen såsom den beskrivits ovan. Med de två första 
cyklerna i spiralen som grund fortgår det utzoomande perspektivet genom att 
den ekologi där det pedagogiska utvecklingsarbetet ingår analyseras. Därefter 
tas ett inzoomande perspektiv.  
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Figur 6. Dokumentationsprocessens två första cykler 
 

5.2 Pedagogiskt utvecklingsarbete i ett praktikekologiskt 
sammanhang 
Teorin om praktikekologier utgår ifrån att en praktik formar och formas av andra 
praktiker. Ett ekologiskt system består av praktiker som har bindningar till 
varandra och formar varandra. Med hjälp av teorin om praktikekologier belyses 
därmed även hur en praktik kan vara en del av praktikarkitekturerna för en 
annan praktik. (Kemmis & Grotherboerg, 2008; Kemmis, 2012). Kemmis, 
Wilkinson m.fl. (2014) menar att det inte i första hand är en generalisering teorin 
om praktikekologier söker påvisa. Däremot ser de möjligheter att påvisa hur 
praktikarkitekturer i en praktik specifikt påverkar en annan praktik på en viss 
arena. I sitt resonemang kring huruvida dylika ekologier kan jämföras med ett 
levande system i naturen konstaterar de att praktiker kan röra sig från 
sammanhang till sammanhang. Att förstå pedagogiskt utvecklingsarbete inom 
högre utbildning i ett praktikekologiskt sammanhang handlar om att 
begreppsliggöra hur det studerade pedagogiska utvecklingsarbetet i form av 
praktiker, direkt eller indirekt påverkas av och även påverkar andra praktiker. 
Karaktären hos de mångfasetterade och komplexa metapraktikerna för 
yrkeshögskolan i Finland och praktiken för yrkeshögskolan Arcada som 
organisation utgör de mest centrala praktikerna i en dylik ekologi.  

Denna slutsats kan även dras utgående ifrån lärarnas beskrivning av det 
pedagogiska utvecklingsarbete de är en del av och utformar genom sitt agerande. 
Aktörerna visar på medvetenhet om och orientering i den praktikekologi det 
pedagogiska utvecklingsarbetet är en del av. En kvinnlig lärare med lång 
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erfarenhet  från en utbildning inom social- och hälsovård beskrev hur hon ser att 
de institutionella och organisatoriska arrangemangen har effekt på 
vardagspraktiken på följande sätt: ”Och kanske också då att, är det då från yttre 
omgivningen, organisationens ytteromgivning som, där det, alltså 
samhällssituationen utvecklas så snabbt så att det blir ett krav som skolan måste 
leva med hela tiden. Som i sin tur då ger effekter på oss...” I2 

5.2.1 Yrkeshögskolan som institutionell praktik 
Yrkeshögskolan som institutionell praktik utgör en av praktikerna i denna 
ekologi. Kemmis och Grootenboer (2008) menar att praktiker är historiskt 
formade. Den utveckling som skett i yrkeshögskolornas knappa 30-åriga historia 
kan belysas genom att beskriva tre centrala tidsperioder som fokuseras och 
framträder i den institutionella praktiken. Dessa tre tidsperioder i en 
praktikteoretisk tolkning kan beskrivas som 1) uppbyggnad (doings) 2) 
förtydligande av uppdrag (sayings) 3) internationalisering (relatings). Detta är en 
del av de arrangemang som formar pedagogiskt utvecklingsarbete som praktik. 
Dylika skeden beskrivs i forskning om yrkeshögskolans och lärarskapets 
utveckling (se t.ex. Auvinen, 2004; Kotila & Mäki, 2006). 

De första tio åren bestod av uppbyggnad av yrkeshögskolan som institution. 
Yrkeshögskolornas verksamhet inleddes år 1991 då de första försöken med 
yrkeshögskolor gjordes (Herranen, 2003). Högskoleutbildningen i Finland har 
sedan införandet av yrkeshögskolorna utvecklats i enlighet med en dualmodell 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2005). Yrkeshögskolorna som ny 
utbildningsform utvecklades till en professionsinriktad högskoleutbildning och 
förväntades svara mot samhällets behov av sakkunniga yrkesutövare och 
tillämpad forskning samt utveckling. Yrkeshögskolorna bildades genom 
sammanslagningar av mindre lokala yrkesinstitut inom olika 
utbildningsområden (Lehtisalo & Raivola, 1999). En ny form av 
högskoleutbildning, en bred mångfald av professioner och tillhörande arbetsfält 
samt stora sammanslagningar av mindre enheter utgjorde stora utmaningar i 
utformandet av de nya yrkeshögskolorna. Forskningen fokuserar på 
förändringar i arrangemangen i de institutionella och organisatoriska 
praktikerna. Bland annat har organisationskultur och utvecklingen av en så 
kallad yrkehögskolediskurs studerats. (jfr Jaatinen, 1999; Herranen, 2003). En 
konstruktivistisk syn på lärande och en studentcentrerad pedagogik kom att bli 
framträdande. Ett handledande grepp var kännetecknande för lärarnas 
undervisning. Lärarnas nya roll i förhållande till forskning och 
samhällsutveckling blev tydligare (Kotila & Mäki, 2006). Strävan efter att 
utveckla en professionsinriktad högskolepedagogik, en så kallad 
yrkehögskolepedagogik (Kotila, 2003; Kotila & Mäki, 2012) har format den 
pedagogiska verksamheten såsom den framträder på yrkeshögskolorna idag.  

Den andra perioden i yrkeshögskolornas utveckling fokuserade på 
förtydligande av yrkeshögskoleuppdraget. Lagen om yrkeshögskolor 
(351/2003) trädde i kraft 2003. Lagen fastställer yrkeshögskolans uppdrag i tre 
punkter: 1) undervisning, 2) forsknings-, utvecklings- och innovations-
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verksamhet och 3) främjandet av den regionala utvecklingen. Lagen betonar 
yrkeshögskolans roll i det livslånga lärandet. I enlighet med OECD (1996) 
omfattar det livslånga lärandet en strukturell och organisatorisk nivå såväl som 
en innehållsmässig nivå. Då det gäller den pedagogiska verksamheten betonar 
konceptet för livslångt lärande (OECD, 1996) aktivt och kritiskt 
kunskapssökande och därmed fokus på lärande. Därtill betonas behovet av att 
utveckla nya principer för urval och strukturering av kunskap i studieplanerna. 
Detta har bland annat relaterats till en problemorienterad kunskapsutveckling. 
Ett exempel på nya principer för urval och strukturering av kunskap i 
studieplanerna är den starkare betoningen på mång- eller tvärvetenskapligt 
baserad kunskap. Lagen betonar samarbete med förutom utbildnings- och 
högskolevärlden även med arbetslivet.  

Auvinen (2004) har studerat yrkeshögskolornas utveckling från och med att 
verksamheten inleddes 1992. Studien visar hur utvecklingen påverkade lärarnas 
arbetsbild. Arbetsbilden blev komplex och bestod av omfattande 
utvecklingsarbete internt och i samarbete med arbetslivet. Savonmäkis (2007) 
avhandling bekräftar detta. Mäki (2012) konstaterar att den mångfasetterade 
arbetsbilden inte sammanfaller med en så kallad traditionell undervisning. Han 
benämner lärarna ”undervisningsarbetets professionella och mosaikens 
mästare” och betonar undervisningens centrala roll i yrkeshögskolorna. Han 
beskriver lärarsamarbete och nödvändigheten av att utveckla arbetssätt för 
medverkan i olika team, arbetsgrupper och nätverk. Detta för att möta det 
tredelade uppdraget yrkeshögskolorna har. Begreppet mosaikens mästare 
förankras i Hargreaves (1999) femdelade modell för olika arbetskulturer, såsom 
fragmenterad individualism, påtvingad kollegialitet, samarbete, klickbildningar 
och ”rörlig mosaik”. I ”rörlig mosaik” är arbetsgrupperna och nätverken inte 
bestående utan kan överskrida strukturella och kulturella gränser. De formas 
kring projekt som hänför sig till utvecklingsuppdrag i organisationen eller 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Savonmäki (2007) hävdade å andra sidan på 
basis av sin studie att arbetskulturen i yrkeshögskolorna kännetecknades av 
klickbildningar.  

Mäki (2012) lyfter fram utvecklingen av ett gemensamt språk i 
yrkeshögskolorna, ett så kallat yrkehögskolespråk. Ett gemensamt språk utgör 
ett kulturellt diskursivt arrangemang för en praktik. Ett sådant arrangemang ger 
uttryck för centrala idéer och diskurser (Kemmis & Grootenboer, 2008). Mäki 
(2012) menar att detta språk långt bygger på en konstruktivistisk gestaltning av 
lärande. Exempel på detta yrkeshögskolespråk är: forskande och utvecklande 
arbetssätt, självstyrande grepp, reflexivitet, att gestalta verksamheten som en 
helhet, att lära sig om lärande, att förstå helheter, förändrade lärmiljöer samt 
handledande arbetssätt. Savonmäki (2007) studerar yrkeshögskolelärarnas 
kollegiala samarbete. Hur det kollegiala samarbetet utformas är en del av de 
sociala-politiska arrangemangen. Dessa arrangemang visar på säregenheter i 
den samverkan som finns i en praktik (Kemmis & Grootenboer, 2008). 
Savonmäkis (2007) studie visar på att lärarna värdesätter det kollegiala 
informella samarbetet högt. Det informella samarbetet uppstår naturligt i 
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vardagspraktiken. Samarbetet utgår ifrån upplevda utvecklingsbehov. Dessa 
upplevda utvecklingsbehov föreföll vara viktigare för lärarna än de 
utvecklingsbehov som framlades av ledningen utgående från övergripande 
strategier. Detta innebär emellertid inte att ledningen skulle ha kritiserats. Både 
det formella och det informella stödet var viktigt för lärarna.  

Den tredje perioden kännetecknas av internationaliseringen. Finlands 
högskolesamfund har utvecklats i enlighet med vad den europeiska 
utbildningsreformen för högre utbildning, European Higher Education Area 
(EHEA, 2018), föreskrivit. Bolognaprocessen som inleddes med EHEAs 
konferens och deklaration i Bologna i juni 1999 hade som övergripande mål att 
utveckla Europas system för högre utbildning i en global konkurrens (Wende, 
2000). Att förbättra undervisningens kvalitet beskrevs som en central åtgärd. 
Studentcentrering och studieplansarbete är centrala teman i detta arbete. 
Studentcentrerat lärande utgår ifrån självstyrda studieprocesser. För att detta 
ska vara möjligt krävs ett nytt förhållningssätt till undervisning och lärande som 
innefattar strukturer och stöd för lärande. Studieplansarbetet omfattar en 
orientering mot läranderesultat utformade i samarbete mellan lärare, 
studerande och arbetslivsrepresentanter. Detta uttrycks t.ex. i en av de 
påföljande konferenserna i Leuven – Louvain-la-Neuve, Belgien så här:  

We reassert the importance of the teaching mission of higher education 
institutions and the necessity for ongoing curricular reform geared toward the 
development of learning outcomes. Student-centred learning requires 
empowering individual learners, new approaches to teaching and learning, 
effective support and guidance structures and a curriculum focused more 
clearly on the learner in all three cycles. Curricular reform will thus be an 
ongoing process leading to high quality, flexible and more individually tailored 
education paths. Academics, in close cooperation with student and employer 
representatives, will continue to develop learning outcomes and international 
reference points for a growing number of subject areas. We ask the higher 
education institutions to pay particular attention to improving the teaching 
quality of their study programmes at all levels. This should be a priority in the 
further implementation of the European Standards and Guidelines for quality 
assurance. (EHEA, 2009, s. 3–4) 

 
En annan central överenskommelse som påverkat utvecklingen av högre 

utbildning i Europa är EQF (European Qualifications Framework) (European 
Commission, 2008). Syftet med EQF, är att ge en ram för jämförelse av högre 
utbildning mellan olika länder i Europa och att därmed verka för mobilitet och 
livslångt lärande. Överenskommelsen fastslår att högre utbildning förverkligas 
på tre nivåer bachelor, master och doctor. Dokumentet beskriver vad som är 
kännetecknande för varje nivå beträffar kunskap, färdighet och kompetens. 
Därmed ger det riktlinjer och stöder utvecklingen samtidigt som högskolorna 
bör nå upp till de fastställda EQF-nivåerna. Utveckling av studieplaner med 
kompetenser, formulerade läranderesultat och stark arbetslivsförankring 
tydliggjorde yrkeshögskolan uppgift. Bolognaprocessen gav impulser till ett 
omfattande utvecklingsarbete som till stora delar skett på enskilda högskolor.  
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Praktikarkitekturerna för yrkeshögskolan som institutionell praktik med fokus 
på villkoren för och styrningen av pedagogiskt utvecklingsarbete sammanfattas 
i tabellen nedan.  
 
Tabell 4. Praktikarkitekturer för yrkeshögskolan som institutionell praktik med 
fokus på pedagogiskt utvecklingsarbete 

 
Praktikarkitekturer Framträder i 
 
Kulturella och diskursiva arrangemang 
GLOBAL KONKURRENS, KVALITET 
LIVSLÅNGT LÄRANDE 
Diskurser för högre utbildning som bygger 
på globalisering, konkurrens och kvalitet. 
Livslångt lärande formuleras som 
riktgivande diskurs för den pedagogiska 
verksamheten.  
 
Materiella och ekonomiska arrangemang 
INTERNATIONALISERING, EFFEKTIVERING, 
KVALITETSSÄKRING 
Internationaliseringen möter den rådande 
diskursen om globalisering. 
Effektivering hänförs till ekonomiska ramar 
för högskolorna.  
Kvaliteten säkras genom utveckling av 
strukturen för högskolorna.  
 
 
Sociala och politiska arrangemang 
EXISTENSBERÄTTIGANDE VILLKOR, 
SAMVERKAN  
Villkor för existens genom nationella och 
internationella avtal och lagstiftning. 
Innefattar finansiella villkor.  
Samverkan mellan utbildning, forskning och 
regionalt samarbete (yrkeshögskolans 
uppdrag) förutsätts. 
Kollegialt samarbete. 

 
De kulturella och diskursiva arrangemangen 
framträder i 

- lagstiftningen och nationella och 
internationellt avtal.  

- ett utvecklat gemensamt 
yrkeshögskolespråk. 

- utvecklingen av 
yrkeshögskolepedagogiken. 

 
De materiella och ekonomiska arrangemangen 
framträder i   

- utveckling av dualmodellen och 
yrkeshögskolan som en egen form av 
högskoleutbildning. 

- ministerieförhandlingar och 
auditeringar.  

- en resultatstyrd finansieringsmodell.  
- europeiskt samarbete genom avtal 

(Bologna) för kvalitetssäkring. 
 
De sociala och politiska arrangemangen 
framträder i  

- former för styrning. 
- fortgående hänvisning till europeiska 

avtal och Bolognaprocessen. 
- verksamhetens betoning på 

arbetslivets behov och den regionala 
utvecklingen samt forskning. 

- lärarnas formella och informella 
samarbete. 

5.2.2 Yrkeshögskolan Arcada som organisatorisk praktik 
Ovan beskrivna utvecklingsskeden har format yrkeshögskolan som institutionell 
praktik och påverkar hur de enskilda högskolorna som organisatoriska praktiker 
utformats. Härnäst granskas praktikarkitekturerna för yrkeshögskolan Arcada 
som organisatorisk praktik i förhållande till pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Denna arkitektur både möjliggör och begränsar pedagogiskt utvecklingsarbete 
på yrkeshögskolan Arcada. På basis av fallstudien på Arcada kan 
praktikarkitekturerna beskrivas bestå av 1) att fullfölja organisationens uppdrag 
(sayings), genom att 2) effektivera utbildningen med pedagogiskt 
utvecklingsarbete (doings) och genom att 3) samarbeta tvärfackligt (relatings). 
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Dessa arrangemang formar och påverkar lärarnas professionella agerande: hur 
de talar om och begreppsliggör sitt arbete, vad deras professionella handlingar 
går ut på och hur relationerna i olika projekt utformas, på de olika arenorna på 
högskolan. 

Den snabba utvecklingen i yrkeshögskolan som institutionell praktik har 
format yrkeshögskolornas verksamhet. Yrkeshögskolan Arcada gick tidigt inför 
att anpassa utbildningen (doings) i enlighet med Bolognaprocessen, vars syfte 
var att utveckla Europas system för högre utbildning i en global konkurrens. 
Temat Att fullfölja organisationens uppdrag framträder i hur högskolans 
strategi formats i förhållande till lagen (sayings) och den internationella 
utvecklingen. Strategin (sayings) gav riktlinjer för utvecklingen av verksamheten 
och konkretiserades i insatsområden (doings). En tydlig koppling till både 
internationella och nationella krav och förväntningar (relatings) med ofta 
förekommande hänvisningar till Bolognaprocessen och till ministerieavtal och 
den nya finansieringsmodellen fanns. Forskning, utveckling och innovation 
verksamheten (FUI) (doings) och regionalt samarbete (relatings) har stegvis 
förstärkts i yrkeshögskolorna.  

Genomgående har högskolan samarbetat med arbetslivet för att utveckla 
verksamheten så att den möter framtidens kompetensbehov inom ifrågavarande 
professionsfält. Arcadas uppdrag beskrivs i Arcadas strategi för utbildning, 
forskning och innovation 2010–2012 (Arcada, 2010) med begrepp som 
`nyttoforskning´, `arbetsmarknadsrelevant´, `svenskspråkig arbetskraft´, 
`innovativa, kritiskt tänkande och ambitiösa experter´ och `hållbar 
samhällsutveckling´. Som grundpelare för verksamheten anges `tvärfacklighet´, 
`samarbete´ och `dynamik´. Dessa uttryck formar Arcadas institutionella 
självförståelse (sayings). Strategin innefattade fyra insatsområden för 
strategiska utvecklingsprojekt: 1) Förbättrade studieresultat genom skärpta 
studiekrav med utökad handledning, tutorering och coaching (doings), 2) 
Internationalitet som en naturlig del i all verksamhet (sayings), 3) Forskning för 
kunskapsutveckling och innovation (sayings) och 4) En aktiv 
kompetensförsörjning och personalutveckling för en kunnig, aktiv och 
kvalitetsfokuserad personal (relatings). För samtliga insatsområden tillsattes 
arbetsgrupper (doings) med representanter från alla avdelningar. Resurser 
allokerades i form av arbetstid för gruppmedlemmarna. Utöver de strategiska 
utvecklingsprojekten fanns andra insatser som gjordes för att uppnå kvalitet. Ett 
exempel på kvalitetshöjande arbete var de insatser som gjordes i 
studieplansarbete för att erhålla ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System) kvalitetsstämpel (European Commission, 2015).  

Att effektivera utbildningen genom pedagogiskt utvecklingsarbete är ett 
annat tema som framträder i materialet. Exempel på detta är innehållet i 
styrdokument och omfattande, av personalen ofta genomförda, åtgärder så som 
t.ex. studieplansarbete. En studieplansrapport (sayings) med namnet 
Studieplaner med studenternas kompetensutveckling i fokus (Arcada, 2009) var 
det första dokument som hade för avsikt att ge riktlinjer för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet på Arcada. Avsikten var att denna rapport skulle fungera som 
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handbok för studieplansutvecklingen (doings). Studieplansutvecklingen 
förväntades höja studerandenas ambitionsnivå och effektivera 
studieprocesserna (doings). Utbildningens roll i förhållande till samhällets 
behov och utveckling betonades (relatings). Rekonstruktionism lyftes här fram 
som ett fundament för utbildningen på en professionshögskola. Som 
kompletterande perspektiv gavs essentialism, perennialism och progressivism 
(sayings). Essentialismen som perspektiv betonar betydelsen av ett 
fokusområde eller ”huvudämne”. Detta för att stärka studerandenas 
professionalitet i en specifik bransch. Perennialismen lyftes fram för att betona 
bildningsaspekten hos en högskoleutbildning. Progressivismen i sin tur lyftes 
fram för att framhäva studerandes lärande som en fortgående process.  

Nya studieplansstrukturer (doings) har varit konkreta uttryck för olika 
skeden i det pedagogiska utvecklingsarbetet på Arcada. De första studieplanerna 
baserade på kompetenser och läranderesultat infördes 2005 (Wikström-Grotell, 
2014). Den nya modellen betonade kompetens framom en polariserad struktur 
med teori och praktik (sayings). Förutom 2005 har studieplanerna utvecklats år 
2008, 2011 och 2014 (Wikström-Grotell, 2014). Arbetslivsförankring med fokus 
på problemlösning och utvecklande av (doings) utbildningarna utgående ifrån 
arbetslivets behov och ett föränderligt samhälle (relatings) betonades speciellt i 
studieplansutvecklingen 2008. Utveckling av olika typer av labbmiljöer (doings) 
var en konkret följd och verkliga och verklighetsförankrade lärmiljöer skapades 
(Silius-Ahonen, 2013). Ett koncept med namnet A Place for Space (sayings) 
(Silius-Ahonen, 2013; Silius-Ahonen & Wikström-Grotell, 2013, 2014) 
lanserades som Arcadas varumärke (sayings) för att betona den atmosfär av 
innovation och nyskapande som högskolan strävade efter.  

År 2010 förankrades det pedagogiska arbetet i Arcadas strategi (Arcada, 
2010). Det pedagogiska utvecklingsarbetet som en del av högskolans utveckling 
framträdde främst i insatsområdet Förbättrade studieresultat genom skärpta 
studiekrav med utökad handledning, tutorering och coaching. Det strategiska 
utvecklingsprojektet Aktivt lärande och effektiva studieprocesser (doings) blev ett 
av flera strategiska utvecklingsprojekt under åren 2010–2013 (Wikström-
Grotell & Tigerstedt, 2014). Att effektivera utbildningen innebar ett fortsatt 
utvecklingsarbete som krävde handling bland lärarna (doings). Lärarna i ett av 
de intervjuade teamen beskrev de fortgående utvecklingskraven bland annat på 
följande sätt: ”Men det som är faran som jag kanske ser det på den här 
organisationen många gånger att de kommer, de kanske inte bara är 
organisationen, det kanske är omgivningen också, som att de kommer så ofta.” 
I2 

Samma upplevelse rapporteras i nationella studier bland 
yrkeshögskolelärare (Auvinen, 2004; Savonmäki, 2007; Mäki, 2012). 
Praktikekologin för pedagogiskt utvecklingsarbete på yrkeshögskolorna har 
innehållit tydliga krav och förväntningar (sayings) kring t.ex. en integrerad syn 
på verksamheten och pedagogiken (relatings) där strävan var att ta i beaktande 
yrkeshögskolans trefaldiga uppdrag (undervisning, FUI och regionalt 
samarbete) beträffande hur studieplanerna skulle utvecklas (doings). 
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Att arbeta tvärfackligt kring pedagogiskt utvecklingsarbete (relatings) 
utgör ett tredje tema. Nedan beskrivs hur det tvärfackliga arbetet förankras i 
yrkeshögskolans uppkomst. Därefter relateras till resultat från forskningen om 
subkulturer på yrkeshögskolan och hur detta kommit till uttryck på Arcada. 
Avslutningsvis beskrivs hur det tvärfackliga pedagogiska utvecklingsarbetet 
stegvis blir en övergripande policyfråga på Arcada. 

Arcada tillkom i form av en sammanslagning av fyra olika yrkesinstitut då 
högskolan grundades 1996. Högskolan verkar inom fyra olika 
utbildningsområden: ekonomi och affärsanalys, hälsa och välfärd, energi och 
materialteknologi samt kultur och media. En sammanslagning av olika enheter 
gör att olika subkulturer framträder i en ny organisation. I detta sammanhang 
framträder subkulturerna med pedagogiska traditioner bundna till specifika 
branscher eller utbildningar. Som exempel på forskning om subkulturer inom 
yrkeshögskolorna kan nämnas Herranens (2003) avhandling. Studien beskriver 
de tre olika branscherna handel, vård och teknik som tre subkulturer då 
yrkeshögskolor grundades. Då det kommer till den pedagogiska verksamheten 
visar resultaten från Herranens studie skillnader mellan dessa subkulturer. 
Lärarna på handels- och vårdutbildningarna relaterade positivt till det 
pedagogiska utvecklingsarbetet på yrkeshögskolorna. De såg det som en 
möjlighet och menade att det är viktigt att vara öppen för den pedagogiska 
utvecklingen. Enligt Herranens resultat uppfattade lärarna inom 
teknikutbildningarna däremot kraven på en ny pedagogik som ett nödvändigt 
ont eller något som påtvingades dem. Bland annat menade dessa lärare att 
omfattande självstudier var ett hot mot de ämnesstudier som fanns i den 
tekniska branschen. Ungefär tio år senare menar Mäki (2012) däremot att han 
inte kan påvisa någon skillnad mellan branscherna när det gäller arbetskulturen 
på de yrkeshögskolor han studerat.  

Gällande subkulturerna kan man dra slutsatsen att samma fenomen funnits 
på Arcada i förhållande till pedagogiskt utvecklingsarbete. Av de sammanslagna 
utbildningsområdena på Arcada förefaller det som om de mest synliga och 
starkaste pedagogiska traditionerna fanns inom social- och 
hälsovårdsutbildningarna. Ett konkret exempel på denna tradition var så kallade 
Didaktiska forum som vårdsektorn tog med sig in i den nybildade högskolan på 
90-talet. Ambitionen var att främja pedagogiskt utvecklingsarbete i hela 
organisationen. Forumet var till för att samlas kring didaktiska frågor. Denna 
pedagogiska praktik kännetecknades av en idé om att kollegialt dela ”god 
praktik”. Forumet var öppet för alla lärare. Tillfällena grundade sig på inlägg av 
lärare som hade erfarenhet av sådan pedagogisk verksamhet som kunde 
intressera kollegorna. Det fanns en ambition att alltid också ge utrymme för 
frågor och diskussion. Genomslagskraften i hela högskolan var inte omfattande 
då retoriken (sayings) föreföll främmande i de övriga branscherna. (Silius-
Ahonen, 2013). 

Ett annat pedagogiskt tvärfackligt forum, PUR, etablerades 2005 med avsikt 
att stimulera tvärfackligt pedagogiskt arbete på högskolan. Gruppen som bestod 
av aktörer över branschgränserna (relatings) verkade inte länge (Silius-Ahonen, 
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2013) och forumet upphörde innan det hade etablerats. Forumet var avsett för 
en utvald grupp med specifik pedagogisk kompetens eller konkreta pedagogiska 
uppdrag (relatings). Gruppen var emellertid sammansatt av aktörer från olika 
enheter på högskolan. 

I och med att Aktivt lärande och effektiva studieprocesser blev ett av flera 
strategiska utvecklingsprojekt under åren 2010 – 2013 (Wikström-Grotell & 
Tigerstedt, 2014) gjordes ett nytt försök att arbeta tvärfackligt kring det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. Ett pedagogiskt råd med representanter från 
alla avdelningar (relatings) tillsattes.  I och med detta fanns en struktur för hur 
det pedagogiska utvecklingsarbetet kunde styras centralt. Pedagogiska 
subkulturer existerade. Det valda tillvägagångssättet med insatsområden och 
strategiska utvecklingsprojekt engagerade medarbetare från hela högskolan och 
kan därmed beskrivas som en organisationspolicy. Utformningen av den 
pedagogiska expertgruppen var i sig ett uttryck för ambitionen att involvera hela 
högskolan.  

Arcadas första och hittills enda överlärare i pedagogik tillsattes våren 2009. 
Som aktör genom sitt lärarskap tog hon tillsammans med det pedagogiska rådet 
initiativ till en studiepedagogisk policy (Arcada, 2011). I den studiepedagogiska 
policyn beskrivs aktivt lärande och effektiva studieprocesser (sayings) som mål 
för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Nu fanns det även en förankring 
(sayings) i högskolans styrande dokument för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet som vi i den dagliga verksamheten uppfattade som 
nödvändigt och möjligt att genomföra. Idéen om att arbeta tvärfackligt kring 
pedagogisk utveckling utgör således de kultur-diskursiva arrangemangen. De 
materiella-ekonomiska arrangemangen har utgjorts av olika tvärfackliga 
grupper eller forum så som Didaktiskt forum, PUR och Pedagogiska rådet. Likaså 
var det ett avgörande materiellt-ekonomiskt arrangemang att tillsätta en 
pedagogisk expertgrupp som skulle arbeta med insatsområdet Aktivt lärande och 
effektiva studieprocesser. De sociala-politiska arrangemangen består av 
kopplingar mellan de olika subkulturerna på högskolan och ambitionen är att 
involvera hela högskolan i t.ex. pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Praktikarkitekturerna för yrkeshögskolan Arcada som organisatorisk praktik 
med fokus på pedagogiskt utvecklingsarbete och hur dessa framträder 
sammanfattas nedan. 
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Tabell 5. Yrkeshögskolan Arcada som organisatorisk praktik med fokus på 
pedagogiskt utvecklingsarbete 

 
Praktikarkitekturer Framträder i 
 
Kulturella och diskursiva arrangemang 
REGIONAL UTVECKLING,  
AKTIVT SJÄLVSTYRT LÄRANDE 
Högskolans uppdrag i förhållande till 
arbetsmarknaden och FUI (forskning, 
utveckling och innovation).  
Rekonstruktionism som en grundläggande 
diskurs för professionshögskoleutbildning.  
 
Materiella och ekonomiska arrangemang 
FORMULERING AV INSATSOMRÅDEN, 
SATSNING PÅ PEDAGOGIK 
Anpassning till Bolognakraven genom att 
formulera specifika insatsområden.  
Pedagogiken får en centralare roll i 
högskolans utveckling. 
 
 
 
 
 
 
Sociala och politiska arrangemang 
BINDANDE MINISTERIEAVTAL,  
TVÄRFACKLIGT SAMARBETE 
Styrning genom avtal med ministeriet och 
resultatförhandlingar.  
Tvärfackligt pedagogiskt utvecklingsarbete 
för att överbygga olikheter och nå samsyn. 

 
De kulturella och diskursiva arrangemangen 
framträder i 

- högskolans strategi.  
- verksamhetsplan.  
- studieplansrapport.  
- studiepedagogisk policy. 
- konceptet “A Place for Space”. 

 
 
De materiella och ekonomiska arrangemangen 
framträder i   

- arbetsgrupper och projekt för de 
definierade insatsområdena.  

- att aktivt lärande och effektiva 
studieprocesser var ett av flera 
strategiska utvecklingsprojekt under 
åren 2010–2013.  

- fortgående studieplansarbete och 
användning av verktyg så som EQF-
nivåer, kompetenser och 
läranderesultat. 

 
De sociala och politiska arrangemangen 
framträder i  

- styrande avtal med ministeriet om 
uppdrag att undervisa, bedriva 
forsknings-, utvecklings-, och 
innovationsverksamhet samt främja 
den regionala utvecklingen. 

- utvecklat samarbete i regionen och 
med arbetslivet. 

- arenor för samverkan mellan 
institutionerna på högskolan för att 
utveckla en gemensam pedagogisk 
grund.  

 
Avsikten med en policy är att visa på vad som är relevant i ett visst sammanhang 
och därmed fungera som ett styrdokument. Den studiepedagogiska policyn utgör 
som helhet ett kulturellt-diskursivt arrangemang för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. En policy ger de argument som behövs för att tolka det som 
är i fokus eller för att argumentera för det individen har som mål eller tror på 
(Kemmis & Grootenboer, 2008). Förhoppningen med ett dylikt policydokument 
är att det ska forma och påverka vardagspraktiken. Ambitionen med policyn är 
en kvalitativt högklassig utbildning och en unik Arcada-profil. Policyn styr 
verksamheten och fungerar som incitament för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet.  Att det är en gemensam viljeyttring där representanter från 
samtliga enheter på högskolan varit representerade tolkar jag som ett sätt att 
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sträva efter att höja värdet och kvaliteten på policyn. Den studiepedagogiska 
policyn (Arcada, 2011) omfattar fyra delar:  

1. Studerandenas professionella kompetenser utvecklas i enlighet med det 
europeiska ramverket (EQF 6 och 7) och examineras mångsidigt på basis av 
uttalade inlärningsresultat.  

2. Studieplaner formuleras i lärarlagsarbete för att främja ett kollektivt 
lärarskap.  

3. Rekonstruktionism som pedagogisk inriktning utgör ett övergripande 
perspektiv på högskolan. Det förutsätter tvärvetenskaplighet och 
gränsöverskridande ansatser med fokus på studerandenas handlingsberedskap.  

4. Studerandena är ett subjekt i sina studier.  
För att nå målet aktivt lärande och effektiva studieprocesser betonas 

betydelsen av ett kollektivt lärarskap. Examinationerna som utförs bör vara 
mångsidiga och baserade på uttalade läranderesultat inom ramen för de 
kompetenser som fastställts för en examen. Förväntningen på hur detta skulle 
ske, i form av utökat lärarlagsarbete, gav uttryck för en ambition vad beträffar 
ageranden och vad beträffar relationer som förväntades utvecklas. Men framför 
allt fanns det i den uttalade pedagogiska riktningen rekonstruktionism en 
förväntan på nätverkande och samarbete över traditionella fackliga och 
vetenskapliga gränser både inom högskolan men även i förhållande till 
arbetslivet. Detta ger ytterligare en koppling till studerandenas 
kompetensutveckling. Då studerandenas roll i det egna lärandet finns med i 
policyn som en punkt, tar även det fasta på hur studerandena relateras dels till 
sina studier, men även i hur de relaterar till lärarna. Policyn tar således i 
beaktande och betonar hur olika dimensioner av den pedagogiska verksamheten 
relaterar till varandra. Men även betydelsen av att lärare och studerande 
relaterar till varandra och till olika aktörer utanför högskolan i den pedagogiska 
verksamheten betonas.  

5.3 Arenor för pedagogiskt utvecklingsarbete 
Det är möjligt att stöda det pedagogiska utvecklingsarbetet genom att tillföra 
teoretiska aspekter kring kommunikativa arenor till de praktiker där det 
pedagogiska utvecklingsarbetet sker (Bolander Laksov, Mann och 
Dahlgren, 2008). Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) poängterar att en 
kommunikativ arena är mer än en kontext. Det är en aktivt konstruerad 
mötesplats med givna mål och avsikter. En arena inom ramen för teorin om 
praktikarkitekturer förstås som en uppsättning av förutsättningar som gör 
praktiker möjliga. För att fördjupa förståelsen av det pedagogiska 
utvecklingsarbetet studeras arenor som fungerade eller skulle kunna fungera 
som plattform för kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete. Det är också 
meningsfullt att studera det pedagogiska utvecklingsarbetet i form av 
diskussioner som förs på dessa arenor. Teorin om praktikarkitekturer (Kemmis 
& Grootenboer, 2008) ger även verktyg för att analysera de arkitekturer som 
genomsyrar arenor för de praktiker som studeras. De kulturella-diskursiva, 
materiella-ekonomiska samt sociala-politiska arrangemang som framträder för 
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pedagogiska caféerna och teamarbete beskrivs nedan. Arrangemangen för de 
studerade arenorna utgör förutsättningar för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet och är därmed en del av den utzoomande analysen.  

Arenorna formades inte för forskningens skull. En av arenorna fanns redan 
och den andra arenan introducerades och tog sin form under projekttiden. 
Observationer som gjordes under tiden för materialinsamlingen kunde vara till 
nytta för det arbete vi utförde just då på högskolan. Insamlingen av materialet 
skulle också ligga som grund för en djupare analys och för att begreppsliggöra 
det pedagogiska utvecklingsarbetet. Resultatet av den analysen finns i denna 
avhandling. Utgångpunkten var således inte att utgående ifrån strikta principer 
inom aktionsforskningen göra upp en forskningsstrategi, konstruera arenor för 
dialog och observation. Utgångspunkten var däremot att möta konkreta behov 
och utmaningar i vardagspraktiken och att ta vara på möjligheten att samtidigt 
studera vad de identifierade praktikerna formas och består av.  

Begreppen kommunikativ arena (communicative space) och teori om 
kommunikativ handling (communicative action) (Kemmis & McTaggert (2005, s. 
563) innefattar att deltagande aktionsforskning erbjuder en möjlighet att skapa 
forum som kännetecknas av både det rationella och det demokratiska, där 
människor kan träffas och bearbeta gemensamma ärenden (jfr Habermas 1990), 
opening communicative space. Med intersubjektiva överenskommelser avser 
Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) överenskommelser om begrepp och uttryck, dvs. 
att ett gemensamt språk utvecklas. Det innefattar även en gemensam förståelse 
av fenomen och till och med en otvungen konsensus om vad som behöver göras 
i en viss situation. En intersubjektiv överenskommelse uppstår via kontinuerlig 
dialog och förhandling. 

När praktiker studeras är utgångsläget att världen består av ett kompakt 
trassel av olika praktiker med mänskliga aktiviteter (Schatzki, 2001). För att det 
ska vara möjligt att studera praktiker är således avgränsningen viktig. I fokus för 
studien ligger praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete. Dessa praktiker 
förväntas framträda på arenor där yrkeshögskolelärare pratar om och gör 
pedagogiskt utvecklingsarbete. I denna studie blev två arenor aktuella: 
pedagogiska caféer och teamarbete. De valda arenorna analyseras var för sig då 
arrangemangen skiljer sig från varandra på avgörande punkter. Pedagogiskt 
utvecklingsarbete sker på flera arenor parallellt.  De två valda arenorna är 
synliga och därmed möjliga att analysera. Dessa arenor är emellertid inte de 
enda arenorna för pedagogiskt utvecklingsarbete. De två arenorna 
karaktäriseras utgående från dagboksanteckningar och anteckningar från 
observationer. 

5.3.1 Pedagogiska caféer som arena 
De pedagogiska caféerna kom till samtidigt som detta forskningsprojekt 
startade. Behovet av att skapa en bestående arena för gemensam dialog kring 
pedagogiska frågor på högkolan var det övergripande syftet, inte att enbart 
samla in material för forskningen. Under de första pedagogiska caféerna våren 
2012 diskuterades vilka behov medarbetarna ansåg sig ha av olika arenor för 
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pedagogiskt utvecklingsarbete. Konceptet A Place for Space (Silius-Ahonen, 
2013; Silius-Ahonen & Wikström-Grotell, 2013; 2014) som bestod av fem 
punkter: 1) Kollegialt samarbete, 2) Studenten som subjekt, 3) Vikten av att ta i 
bruk olika ”rum” i och utanför högskolan, 4) Kompetensutveckling och 5) 
Dialogiska miljöer (Silius-Ahonen, 2013) låg som grund. I linje med den 
pedagogiska policyn uttrycker konceptet A Place for Space en idé om vad 
arbetskulturen och lärmiljön på Arcada bör bestå av (sayings). Den uttrycker 
även hur man kan agera för att möta denna idé. Betydelsen av att samverka och 
vara i dialog, dvs. relatera till varandra och till aktörer utanför högskolan betonas 
på olika sätt. De pedagogiska caféerna som arena kan ses som ett led i att 
utveckla den pedagogiska kultur som varumärket A Place for Space uttrycker 
(Silius-Ahonen & Kiukas, 2014) bland aktörerna på högskolan. De idéer och 
ambitioner som uttrycks i dessa dokument förväntas nås bland annat genom det 
arbete som görs på en arena som pedagogiska caféer. Hur denna typ av arena 
kunde skilja sig från andra formaliserade tillfällen vi hade på högskolan blev 
centralt. Olika formella tillfällen och möten beskrevs ofta bland personalen som 
informativa (t.ex. rektorsinfo som ordnades regelbundet). Däremot ansåg många 
att det saknades utrymme för dialog och det uttrycktes ett behov av flera non-
formella tillfällen för att diskutera och själva aktivt arbeta med viktiga teman.  

En lärare som argumenterar för betydelsen av utrymme för dialog i form av 
t.ex. pedagogiska caféer säger att om vi som lärare för dialoger i grupper som 
lärare så skapar vi en kultur som också leder till att vi ger utrymme för 
studerandena att jobba i grupp och föra dialog. (Anteckningar C1) 

 
Dylika möjligheter hade funnits på planeringsdagar (t.ex. på Arcadadagen som 
varit en återkommande händelse för hela personalen en gång per år). De 
sammanhangen hade känts meningsfulla att delta i och medarbetarna ville ha 
mera av den strukturen vid gemensamma tillställningar. Ett annat behov som 
uttrycktes var att få ta del av god praktik som redan fanns i andras undervisning. 
De såg således en outnyttjad potential i att ta del av kollegors pedagogiska 
lösningar och erfarenheter. I dessa sammanhang lyftes redan existerande 
koncept, som t.ex. tutorering, och ett kollegialt lärarskap ofta fram som en resurs 
för verksamheten. Utvärderingsdiskussioner kring vad vi skulle ta i beaktande 
vid utformningen av kommande caféer gjordes genomgående. Slutsatsen av de 
inledande diskussionerna var att ett behov av en arena för dialog kring 
pedagogiska frågor fanns. Syftet med den dialog som kunde föras på en dylik 
arena var en ökad pedagogisk medvetenhet i förhållande till ambitioner som 
uttrycktes t.ex. i den pedagogiska policyn.  

Att skapa en ny arena omfattar ett försök att skapa en ny kultur (sayings) som 
kan ge utrymme för en viss typ av agerande (doings). De underliggande tankarna 
och det valda språket för att uttrycka vad som menas blir centrala. Dels 
uttrycktes detta i de styrdokument (sayings) som beskrevs i kapitel 5.2.2. Det 
kollektiva lärarskapet (sayings) och den uttalade tanken om att skapa utrymme 
för dialog (relatings) kan betraktas som viktiga grundläggande hörnstenar i ett 
försök att skapa en ny arena Vid flera tillfällen uttryckte kollegorna att det 
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egentligen inte var så stor skillnad vilket temat var. De menade att diskussionen 
ända alltid formades kring sådant som kändes meningsfullt. Behovet av att 
diskutera pedagogiska frågor verkade för dessa personer vara viktigare än temat 
i sig och huruvida det fanns ett mål med diskussionen. Här kopplar 
medarbetarna även till nyttan med kollektivt lärarskap. En grupp valde i sin 
utvärdering av ett café att uttrycka sig på följande sätt: 

Under ett pedagogiskt café sitter en mindre grupp lärare och diskuterar det 
kollektiva lärarskapet och plötsligt citerar en av lärarna Karin Boyes dikt; 
”Visst finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan 
värd”. ”Men så är det ju” tillägger hon. Gruppen instämmer. (Anteckningar C2) 

 
Å andra sidan fanns det kollegor som påtalade att vissa teman varit meningsfulla. 
Detta uttryckte t.ex. en lärare i sitt team så här: ”Jag tycker att de här Learning 
Café har varit jättebra. Vi diskuterade just den här policyn på en av de här, de var 
hemskt givande.” I6 

Några kollegor betonade att tillfällena gärna skulle ge någon typ av resultat. 
Även forumets icke beslutande karaktär lyftes fram. Det ifrågasattes vad det är 
för idé att diskutera ifall vi ändå inte kan bestämma saker. Andra tyckte att 
resultatet kunde vara t.ex. i form av konkret nytta eller verktyg som lärare kan 
använda i den pedagogiska verksamheten. Speciellt när diskussionen rörde sig 
kring hur vi kan få fler kollegor med på caféerna framkom detta som något som 
skulle främja medverkan. 

En del säger att de teman vi diskuterar måste bli mera konkreta. Folk kommer 
inte om de inte ser att det får konkret nytta av att komma på café. Andra verkar 
uppskatta den typ av metadiskussioner vi haft hittills. Kan vi erbjuda något för 
alla? (Rekonstruktion utgående ifrån dagboksanteckningar gjorda hösten 
2012)  

 
I och med att det pedagogiska utvecklingsarbetet betonades i den övergripande 
strategin för högskolan fanns det under denna tidsperiod ett materiellt- 
ekonomiskt arrangemang som stödde organiseringen av det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Den pedagogiska expertgrupp som lade fram den 
pedagogiska policyn utgjorde en formell arbetsgrupp (doings) som fått i uppdrag 
att ge impulser till det pedagogiska utvecklingsarbetet på högskolan. Ett team 
bestående av pedagoger med olika uppdrag på högskolan (både akademiska och 
administrativa) fick som uppgift att sätta igång och upprätthålla pedagogiska 
caféer som koncept. En större grupp kollegor som valdes för att speciellt fungera 
som länk mellan de övergripande ambitionerna och konkretiseringen ute på 
enheterna och som deltog i Studioprojektet var inledningsvis speciellt inbjudna 
till de pedagogiska caféerna som ett led i deras arbete. I lärarnas 
arbetstidsplaner fanns allmänna resurser för pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Däremot fanns det inga specifika resurser avsatta för deltagande (doings) i de 
pedagogiska caféerna för någon.   

I jämförelse med andra arenor var målen vaga. Inga förväntningar på 
specifika resultat från diskussionerna under caféerna fanns. Förslagen på teman 
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för innehållet var dels ett resultat av de diskussioner som fördes i de 
utvärderande diskussionerna på de pedagogiska caféerna och del i den grupp 
som var ansvarig för den konkreta planeringen av caféerna som försökte 
identifiera vilka teman i högskolans pedagogiska arbete som för tillfället kunde 
tänkas intressera deltagarna. De förberedelser som gjordes inför caféerna var val 
av tema, upplägg av inledning samt diskussionsfrågor. Likaså vidtalades den 
person som fungerade som moderator. De på förhand planerade 
introduktionerna var t.ex. ett tre minuter långt verbalt inlägg med ett exempel 
eller en hänvisning till färdiga frågor och dokument. På caféborden fanns stora 
papper att skriva på. 

Temat för caféet var ”Den röda tråden för studerandena” och avsikten var att 
ta fasta på helheten ur studerandenas synvinkel, att förstå 
utbildningsprogrammen som en helhet. Deltagarna samlades kring tre bord. 
På borden låg papper med teman och material som kunde vara intressanta att 
ta fasta på utgående ifrån huvudtemat. Dessa var; 1. Hur ser studenten 
utbildningen som helhet? Hur ser studenten på sin studieplan? Diskutera ur 
studentperspektiv hur den röda tråden syns. 2. Att avlägga en kurs eller att 
utveckla en kompetens. Vad är det för skillnad i detta? Är det en skillnad? 3. 
Vilka processer förtydligar helhetsförståelsen av utbildningen och den röda 
tråden för studenten? Hur påverkar processer som t.ex. tutorering, praktik och 
annat den röda tråden och förståelsen för den professionella utvecklingen 
inom utbildningsprogrammet? (Anteckningar C1) 

 
Tillfällena var en och en halv timme långa. Tillfällena hölls alltid en på förhand 
bestämd tid ungefär en gång i månaden. Information om tillfällena spreds via 
interna kommunikationskanaler och kalendrar (doings). Kaffe och te med 
tilltugg serverades för att antyda caféstämning. De utrymmen som valdes för 
tillfällena kännetecknades av en mera avslappnad och flexibel miljö snarare än 
en typisk mötes- eller klassrumsmiljö. Tanken var att vi lätt skulle kunna 
omorganisera och anpassa utrymmet och möbleringen i förhållande till mindre 
diskussionsgrupper beroende på hur många som deltog just den gången. 
Gruppindelning för diskussion gjordes spontant med ledstjärnan att alla skulle 
kunna vara aktiva i diskussionen. Rotation mellan olika bord användes också. 

De pedagogiska caféerna var tillgängliga för hela personalen på högskolan 
(relatings), akademisk såväl som administrativ personal. Den akademiska 
personalen representerade högskolans alla institutioner och branscher 
(relatings). Dessutom fanns det tillfällen när det kändes meningsfullt att även 
bjuda in studerande till caféet. Detta var emellertid inte något som skedde 
genomgående. Den non-formella atmosfär vi eftersträvade (sayings) 
kännetecknades av frivillighet och öppenhet (doings, relatings). Vi strävade även 
efter en atmosfär som var inspirerande och tillitsfull så att alla åsikter kunde 
respekteras. Alla skulle ha en chans att uttrycka tankar, vara medskapare av en 
meningsfull diskussion och göra tillfället till ett sådant tillfälle som de ville att 
det skulle vara. Avsikten var således att skapa en arena som gav möjlighet till 
dialog för hela personalen på högskolan. Arenor som gav viktig information 
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ansågs finnas från tidigare. På dessa arenor kännetecknades kommunikationen 
inte av dialog och reflektion. Därmed söktes detta på denna arena. 

Vår ambition var att sträva efter så symmetriska relationer (relatings) som 
möjligt mellan deltagarna. Strävan efter jämlikhet antogs främja dialogen. 
Därmed betonades inga formella positioner i upplägget. Detta innebar bland 
annat att vi inte hade uttalade ordföranden eller ledare för tillfällena. Däremot 
vidtalade vi genomgående kollegor att fungera som moderator eller ”inspiratör” 
för att få igång diskussionen på det tema som vi redan i förväg utannonserat. 
Dessa personer valdes inte för att de hade en ledande roll i organisationen utan 
för att de hade pedagogiskt kunnande eller erfarenheter som kunde tänkas 
inspirera kollegorna. 

Utgångspunkten var att de som deltog har ett intresse för att diskutera 
pedagogiska frågor. Vilket tema som kunde vara aktuellt var öppet och nya 
förslag på teman efterlystes genomgående. Ambitionen var hög att försöka vara 
lyhörd för vad deltagarna i caféerna uttryckte som angeläget att behandla. 
Således kunde samma tema bli aktuellt att ta upp igen efter ett tag. Riktlinjen vi 
valde att följa var att det skulle kännas angeläget för så många som möjligt och 
att det skulle finns något för alla. Exempel på teman var ”Studieplansdesign: Den 
röda tråden”, ”Examinationer” och ”Teamarbete”. 
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Tabell 6. Praktikarkitekturerna kring pedagogiska caféer som arena för praktiker 
för pedagogiskt utvecklingsarbete 

 
Praktikarkitekturer Framträder i 
Kulturella och diskursiva arrangemang 
KOLLEGIALT LÄRANDE I DIALOGISK MILJÖ, 
TEMATISKT MÅNGFALD BASERAT PÅ 
VERKLIGA BEHOV 
Ambition att forma ny arena med kollegialt 
lärande som mål. Kollegialt lärande 
kännetecknas av jämlik och ömsesidig 
dialog. Ge utrymme för innehåll som 
motsvarar medarbetarnas behov och 
intressen.  
 
 
Materiella och ekonomiska arrangemang 
TILLVARATAGNDE AV KOMPETENS 
FRIVILLIGHET, OSPECIFICERADE 
RESURSER 
Mobilisering av pedagogisk kompetens och 
erfarenhet. 
Allas bidrag likvärdiga. Deltagande förväntas 
bygga på självstyrt intresse och behov.  
Inga formella förväntningar på deltagande 
eller resultat. 
 
 
 
Sociala och politiska arrangemang 
ÖPPENHET, SYMETRISKA RELATIONER, 
TVÄRFACKLIGT DELTAGANDE 
Caféerna som ny arena beskrivs och 
marknadsförs som öppna för all med 
intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete.  
Inga förväntningar från ledningen, utan 
möjlighet att i jämlik dialog delta på lika 
villkor. 
Val av pedagogiska teman med relevans 
oberoende av disciplin eller bransch. 

De kulturella och diskursiva arrangemangen 
framträder i 

- den studiepedagogiska policyn.  
- konceptet “A Place for Space”. 
- de val som gjordes i designen av och 

skapande av kultur i de pedagogiska 
caféerna.  

- uttryckt behov av utrymme för 
dialog och möjlighet att utbyta 
erfarenheter. 

 
 
De materiella och ekonomiska 
arrangemangen framträder i   

- arbetsgrupp med pedagogisk 
kompetens med ansvarar för 
designen av caféerna.  

- förberedda inledningar av olika 
personer med erfarenhet eller 
kompetens av intresse för 
medarbetarna (god praktik). 

- varierande deltagande och 
engagemang. 

 
 
De sociala och politiska arrangemangen 
framträder i  

- deltagande från samtliga 
institutioner och enheter. 

- att tillfällena inte leddes av chefer 
utan av medarbetare med intresse 
för pedagogisk utveckling. 

- val av teman i samråd med 
deltagarna.  

5.3.2 Teammöten som arena 
Enligt Mahon, Francisco och Kemmis (2017, s. 25) är praktiktraditioner “the way 
we do things around here”. Teammöten är en sedan länge etablerad aktivitet på 
den institution där materialet insamlats. Teamen har formats i förhållande till 
enskilda utbildningar som har haft en viss grupp studerande med en specifik 
examen i fokus. Under den period då materialet samlades in, omformades de 
team som studien berörde till så kallade klusterteam bestående av lärare från 
närliggande utbildningar. 

Teamarbete ingick i lärarens arbetstidsplan som är en planerad administrativ 
resurs (doings). Det vanligaste var att teamet reserverade och bokade in 
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regelbundna möten ungefär en gång i månaden, vanligtvis också en viss dag och 
tid. Därtill kunde planeringsdagar och specifika möten bokas in enligt behov. Då 
teamen bestod av fyra till tio personer bokades alltid mötestid och utrymmen på 
förhand (doings), oftast för hela läsåret eller terminen i gången. Samtliga team 
på institutionen avhandlade ärenden som de kan kalla för administrativa 
ärenden på sina möten, t.ex. information, tidtabeller, fördelning av arbete, 
organisering av t.ex. internationella kontakter, ställningstaganden i förhållande 
till externa kontakter. 

De ageranden som teamarbete som arena omfattade har i huvudsak haft ett 
administrativt syfte. Rutiner och processbeskrivningar för genomförandet av 
utbildningen har därmed varit i fokus (sayings). Exempel på ärenden som 
avhandlades kunde vara urvalsprovsgenomförande, fastställande av tidtabell för 
t.ex. examensarbetsprocesser eller praktik. De på förhand bestämda ärenden på 
agendan var ofta omfattande. Traditionerna för hur det pedagogiska 
utvecklingsarbetet fått utrymme i de olika teamen varierade. En del team 
uttryckte att de inte förde pedagogiska diskussioner under dessa möten. Andra 
team uttryckte att allt de gör för studerandenas bästa är pedagogik och att de 
därmed ansåg att det fanns en hel del pedagogiska diskussioner i teamarbetet.  
Några team gjorde ett medvetet val att avsätta vissa möten uttryckligen till 
pedagogiska diskussioner. Genomgående beskrevs bearbetning av 
studieplanens uppbyggnad som pedagogiskt utvecklingsarbete som gjordes i 
teamet. Men även utvecklingen av övergripande pedagogiska koncept så som 
t.ex. simuleringspedagogik berördes.  

I en del team uttrycktes det, att för det mesta är först när ett krav eller en 
förväntning från ledningen uttrycks, som de aktivt diskuterar ärenden inom 
teamet (relatings). I andra team säger lärarna att effektivitet och resultat är 
viktigt och att de ogillar möten som inte leder till några resultat (sayings).  

Det är ju en sak att sitta och diskutera vad det kunde vara och sen vet man ändå 
att vi är nästan alla sådana personer, att blir det ett möte där vi egentligen inte 
får konkret gjort en massa, så skippar vi det. Man börjar slira ... [ ]... Det känns 
på något sätt, det blir ju inga beslut i protokollet och vi kommer inte riktigt 
vidare...(I5) 

 
Med detta avses att pedagogiska diskussioner kan vara ”flummiga” och känslan 
av att komma till beslut infinner sig mera sällan i samband med den typen av 
diskussioner. Det pedagogiska arbetet sker i dessa team mera individuellt inom 
ramen för en kurs, eventuellt tillsammans med någon kollega. Å andra sidan 
finns det också exempel på team som för omfattande pedagogiska diskussioner 
och som haft en tradition av att ha särskilda pedagogiska möten.  

Teamet beskriver hur de hållit två olika typer av möten. Vanliga teammöten 
som de uppfattar som administrativa och till för att bli informerade och avtala 
om gemensamma ärenden som gäller utbildningen. Men sedan skilda 
pedagogiska möten där man har ett pedagogiskt team i gången som man 
diskuterar. (Anteckningar D2) 
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Agerandet på teammöten är således rutinerat och något som alla är vana med 
(relatings). Samtalskulturen kännetecknas av en informell stämning då det är ett 
arbete som görs med kollegor de växelverkar med så gott som dagligen. Det finns 
en etablerad tradition kring hur lärarna samverkar i teamet (relatings) inte bara 
på ifrågavarande möten utan även i andra arbetssammanhang. Teammöten är 
något som hör till en heltidsanställd lektors eller överlärares arbetsbild. Om en 
kollega inte kan delta (doings) förväntas denna meddela om förhinder och i 
efterskott följa upp vad som behandlats på mötet. Vanligtvis skrevs ett PM vid 
varje tillfälle så de som inte kunnat delta hade en möjlighet att ta del av 
diskussionerna. Betydelsen av teamarbetets existens poängterades i samtliga 
team.  

Ja, men det som jag skulle vilja betona som jag tycker är så oerhört viktigt och 
betydelsefullt i det här teamet är det att här finns en otrolig kunskapsbas och, 
och ett otroligt kunnande. Alla vet egentligen när vi börjar tala om utveckling, 
så, så vet vi vad vi talar om, i någon form på samma nivå. Vi kan sen vara av 
olika åsikt och vi kan se kunna lite olika saker, men det finns en respekt och 
det finns en förutsättning för att kunna arbeta tillsammans och gå vidare när 
vi för att vi förstår varandras språk. Då ser jag ändå att ett sådant forum behövs 
av den orsaken. (I7) 

 
När det gäller utvecklingsarbete finns det en upplevd brist på resurser bland 
lärarna. Även om de hade reserverat speciella resurser för att göra 
utvecklingsarbetet gjorde den hektiska vardagen ofta att det blev svårt att få tid 
för fokuserat utvecklingsarbete. (Anteckningar D4) 

Det var en fruktansvärd frustation i och med att alla upplever det här arbetet 
som fruktansvärt viktigt. Då skulle det vara viktigt att alla faktiskt kunde 
delta.... [] Det blir en belastning och ett dåligt samvete att man inte hinner med 
den hundrafemtionde saken samtidigt. (I6) 

 
Teamarbetet är formella tillfällen då det är en del av institutionens struktur 
(doings). Teamen formas av de lärare som arbetar i första hand på ett visst 
utbildningsprogram eller utbildning. Alla förväntas delta (doings). Även om 
teamet är en del av institutionens struktur finns en kollegial stämning inom 
teamet. Det finns ofta en stark samsyn i teamens ambitioner (sayings) i 
förhållande till den utbildning de tillsammans förverkligar.  På den valda 
institutionen finns det en tradition som innefattar teamarbete i form av 
teammöte och så kallade planeringsdagar. Dessa tillfällen omfattar för samtliga 
team samplanering och organisering.  

Det förefaller som om upplevelsen är att det ständigt finns administrativa 
ärenden att behandla. Lärarna framhäver betydelsen av att ha möten för att 
”stämma av” saker och ting för att få verksamheten att fungera. De relaterade till 
varandra genom att hänvisa till när och hur de fått hjälp av en kollega eller själv 
kunnat bistå någon som just då haft en stor arbetsbörda. Det finns ett starkt fokus 
på att tillsammans försäkra att verksamheten rullar på. Inom teamen relaterade 
lärarna till varandra som ”alla i samma båt”. Däremot kunde det förekomma en 
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viss misstro till huruvida andra team hade samma utmaningar eller samma 
situation. En naturlig utgångspunkt för många verkade vara att ”studeranden går 
först”. Ett exempel på ett vanligt resonemang i ett kollegium var: 

Lärare 1: Man har inte riktigt tid och energi för allt. 
Lärare 2: Nej. Om du har tre olika saker samtidigt... 
Lärare 1: Ja, så måste man prioritera det som är mest för handen. 
Lärare 2: Och då prioriterar man studerande, förstås. (I3) 
 

Teamarbete som arena för pedagogiskt utvecklingsarbete sammanfattas i 
figuren nedan.  
 
Tabell 7. Praktikarkitekturerna kring teamarbete som arena för praktiker för 
pedagogiskt utvecklingsarbete 

 
Praktikarkitekturer Framträder i 
 
Kulturella och diskursiva arrangemang 
GEMENSAMT MÅL FÖR KVALITET OCH 
RESULTAT  
Gemensamt fokus på att få utbildningen att rulla. 
Samförstånd kring vad studeranden och 
utbildningen behöver. Gemensam uppfattning 
om vad som är möjligt inom ramen för de ramar 
som finns.  
 
 
 
Materiella och ekonomiska arrangemang 
FORMALISERADE MÖTEN, KRAV PÅ NÄRVARO, 
RIKTAD TIDSRESURSERING  
Del av institutionens struktur med förväntan på 
heltidsanställdas deltagande och engagemang. 
Reserverad tid i arbetstidsplan för så kallade 
administrativa uppgifter.  
 
Sociala och politiska arrangemang 
ENGAGEMANG, RESPEKT OCH SAMARBETE 
Sammansvetsade team i förhållande till 
ledningen och högskolan.   

 
De kulturella och diskursiva arrangemangen 
framträder i 

- uttalanden om samförstånd kring vad 
studeranden och utbildningen 
behöver.  

- gemensam strävan mot utställda 
krav på utveckling från 
organisationen. 

- gemensam strävan att nå uppställda 
kvantitativa mål. 

 
De materiella och ekonomiska arrangemangen 
framträder i   
regelbundet inbokade möten under läsåret. 

- förväntning på närvaro och resultat. 
- diskussioner om tillräckligt med tid 

och resurser för teamarbete och 
pedagogiskt utvecklingsarbete. 

 
De sociala och politiska arrangemangen 
framträder i  

- etablerade former (subkulturer) för 
hur man samverkar. 

- rutinerad möteskultur. 
 

 

5.4 Sammanfattning av det praktikekologiska 
sammanhanget  
Praktikekologin som pedagogiskt utvecklingsarbete som praktik ingår i och 
därmed har bindningar till har beskrivits ovan: yrkeshögskolan som 
institutionell praktik och yrkeshögskolan Arcada som organisatorisk praktik. 
Dessa praktiker och de arrangemang som de består av möjliggör och begränsar 
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det pedagogiska utvecklingsarbetet som praktik. Därtill har de arenor där 
materialet samlats in, dvs. pedagogiska caféer och teammöten, analyserats. 
Förståelsen av pedagogiskt utvecklingsarbete som praktik bygger på förståelsen 
av dessa praktiker och arenor samt på den inverkan som dessa har på 
pedagogiskt utvecklingsarbete.  

I de beskrivna praktikerna gestaltas även indirekt vad den pedagogiska 
verksamheten består av. Den förhållandevis unga yrkeshögskolan och den kultur 
som skapats i denna verksamhet består av många olika subkulturer. Dessa 
subkulturer bär på starka pedagogiska traditioner. Yrkeshögskolans uppdrag 
uttryckt i yrkeshögskolelagen (932/2014) förutsätter samarbetet med 
arbetslivet och FUI-verksamheten kopplat till detta. Studentcentrering, fokus på 
lärande, studenten som subjekt och självstyrt lärande är uttryck som 
sammanfattar en ambitiös gestaltning av lärande. Kompetenser och 
läranderesultat leder till behov av ett omfattande studieplansarbete. 
Kollegialitet stiger fram som ett tema som beskriver det sätt på vilket både den 
pedagogiska verksamheten och utvecklingen av denna ska gå till. Det är dessa 
element som ska tas i beaktande när det tas ställning till vad det är som kan eller 
bör utvecklas i den pedagogiska verksamheten.  

Pedagogisk verksamhet och pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre 
utbildning beskrivs i kapitel 2 utgående från den teoriutveckling som finns på 
området. Här betonas att ett forskningsbaserat pedagogiskt utvecklingsarbete 
bör vara ambitionen. Pedagogisk verksamhet består av en rad olika aktiviteter 
som har för avsikt att stöda hög kvalitet på studerandenas lärande. I detta ingår 
förutom undervisning ett kollegialt samarbete för att konstruktivt länka 
kompetens och lärande resultat – aktiviteter som stöder lärande och 
examination (Biggs, 1996; Biggs & Tang, 2011). Aktörernas, dvs. lärarnas, 
initiativ till att organisera den pedagogiska verksamheten kan även vara en del 
av den pedagogiska verksamheten. Detta sammanfaller med de ovan beskrivna 
elementen gestaltning av lärande, studieplansarbete och kollegialitet. Då 
utvecklingsarbete alltid är bundet till det sammanhang där det sker blir 
samarbetet med arbetslivet och FUI-verksamhet samt de pedagogiska 
traditioner som finns i yrkeshögskolorna i Finland det som kännetecknar just 
denna utvecklingspraktik. Nedan gestaltas det pedagogiska utvecklingsarbetet i 
det ekologiska sammanhang som beskrivits ovan. Yrkeshögskolan som 
institutionell praktik och yrkeshögskolan Arcada som organisatorisk praktik 
gestaltas som två större trianglar då de utgör den praktikekologi som 
pedagogiskt utvecklingsarbete som praktik, här gestaltad som en mindre 
triangel, ingår i och därmed har bindningar till. Pedagogiskt café och teammöte 
utgör i denna studie, exempel på arenor för pedagogiskt utvecklingsarbete. 
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Figur 7. Praktikekologi 

 
 

5.5 Ageranden i praktiker för pedagogiskt 
utvecklingsarbete 
I detta skede tar analysen ett inzoomande perspektiv och aktörernas ageranden 
är i fokus. Med agerande avses uttalanden, handlingar och relationer i anslutning 
till pedagogiskt utvecklingsarbete som praktik.  Detta görs på mesonivå, det vill 
säga i kollegiala sammanhang. I enlighet med syftet för avhandlingen och det 
pedagogiska utvecklingsarbetet som ligger i fokus för detta arbete kan två olika 
delpraktiker (jfr Langelotz, 2014) urskiljas: 1) Vi planerar pedagogiskt 
utvecklingsarbete och 2) Vi gör pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Den analytiska skillnaden mellan dessa två olika praktiker finns i vems 
lärande och utveckling som ligger i fokus. I praktiken Att planera pedagogiskt 
utvecklingsarbete är det lärarnas kollegiala lärande som är i fokus. Målet är att 
utveckla den kollegiala medvetenheten och förståelsen av det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. I praktiken Att göra pedagogiskt utvecklingsarbete är det 
studerandenas lärande och utveckling som ligger i fokus. Målet är att lärarna 
utvecklar den pedagogiska verksamheten och sitt arbete för att stöda 
studerandenas lärande. På basis av den bakgrund lärarna har medverkar de med 
olika förväntningar och intensioner i dessa delpraktiker.   

I de två delpraktikerna ingår många olika projekt. I denna gestaltning är ett 
projekt de teman eller problemställningar som diskuteras (Schatzki, 2002; 
Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014). Exempel på teman som utgör projekt är 
utveckling av tutorering som handledningskoncept, progression eller den röda 
tråden i studieplanen. I en högskola finns det många exempel på dylika projekt 
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som sker samtidigt. Denna studie har inte haft för avsikt att gå in på den 
utveckling som sker i enskilda projekt. Däremot innehåller materialet 
diskussioner som exemplifierar olika projekt. Förhandlingarna består av 
identifierade tal, handlingar och relationer samt kombinationer av dessa. Dessa 
tolkas som agerandebegripligheter (action intelligibility) i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. En agerandebegriplighet är enligt Schatzki (2002) ”what 
makes sense to a person to do”. Dessa ageranden är en följd av det som aktörerna 
erfar i engagerade samtal i ett projekt. Det som upplevs som angeläget ur det 
egna perspektivet framförs. Detta är ett agerande vars mål är att ”begripa sig på” 
en frågeställning. Då agerandebegripligheter analyseras och systematiseras 
framträder begriplighetshorisonter (Nicolini, 2013). En begriplighetshorisont är 
kollektiv och historiskt bestämd. Begriplighetshorisonterna är analytiskt möjliga 
att urskilja även om de inte framträder skilt för sig på det sätt som denna 
tematiska beskrivning ger möjlighet till. De tar sig uttryck i engagemang, 
förhandlingar och spänningar som framträder i dialog med andra aktörer.   

Begriplighetshorisonterna kan förstås som upprepade mönster av agerande 
som kännetecknar det pedagogiska utvecklingsarbetet. Jag har identifierat fyra 
varandra kompletterande begriplighetshorisonter i de praktiker som studerats. 
Dessa är 1) uppnå aktörskap, 2) förhandla om mening, 3) klargöra sammanhang 
och 4) konstruera framtider. De fyra begriplighetshorisonterna beskrivs nedan; 
först i förhållande till praktiken Att planera pedagogiskt utvecklingsarbete och 
därefter i förhållande till praktiken Att göra pedagogiskt utvecklingsarbete.  

 
 

Figur 8. Begriplighetshorisonter i pedagogiskt utvecklingsarbete som praktiker 
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5.5.1 Begriplighetshorisonter i praktiken Att planera pedagogiskt 
utvecklingsarbete 
Praktiken Att planera pedagogiskt utvecklingsarbete innefattar hur vi skapar 
förutsättningar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. I analysen av denna 
praktik blir den intressanta frågan: Vad är det som ”gör” pedagogiskt 
utvecklingsarbete? Detta kan fångas genom att analysera diskussioner då vi 
delger varandra våra erfarenheter kring hur pedagogiskt utvecklingsarbete görs 
men även hur det kan och bör arrangeras i fortsättningen.   

 
Uppnå aktörskap 
Med aktörskap avses aktörers agerande eller handlande i en praktik. Aktörskap 
kan ta sig uttryck som enskilda individers agerande och som ett kollektivt 
agerande (Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014). Begriplighetshorisonten uppnå 
aktörskap framträder dels som ageranden som konstruerar en gemenskap på 
högskolan i förhållande till omvärlden. Dels framträder ageranden som formar 
teamets roll i förhållande till högskolans pedagogiska utvecklingsarbete. 
Möjligheten att agera varierar beroende på vad en praktik består av och vad som 
formar praktikerna. Det vill säga vilka tal, handlingar och relationer (sayings, 
doing och relatings) som framträder i just den praktiken och vilka arrangemang 
som kännetecknar sammanhanget. I dimensionen vi på högskolan i förhållande 
till omvärlden formas aktörskapet inom ramen för den tidigare beskrivna 
institutionella praktiken. I dimensionen teamets roll i förhållande till högskolans 
pedagogiska utvecklingsarbete formas aktörskapet inom ramen för den 
organisatoriska praktiken.  

Exempel på ett kollektivt aktörskap inom ramen för vi som högskola i 
förhållande till omvärlden finns i fler sammanhang. En stark medvetenhet om 
krav på effektivitet och kvalitet i verksamheten finns närvarande. De villkorslösa 
nationella kraven, som en följd av den internationella utvecklingen, präglar de 
resonemang som finns i lärarnas vardagspraktik. I skuggan av en genomförd 
samarbetsförhandlingsprocess och konkreta pågående förhandlingar om fusion 
med en annan högskola framkommer agerandebegripligheten vi som en liten 
högskola tydligt. Det finns oro för hur vi som liten högskola ska kunna ge 
studerandena möjlighet till flexibla studier och upprätthålla ett tillräckligt 
omfattande utbud på kurser. Detta uttrycks t.ex. så här: 

En lärare konstaterar att vi inte kan erbjuda kurser mer än en gång per år och 
att detta motverkar genomströmning och kan göra att studerandena tappar 
motivation då de inte kan ta kurser de skulle behöva. (Anteckningar C1) 

 
Resonemanget förs med tanke på de konsekvenser som en liten högskola 
eventuellt har för studerandena och för kvaliteten på den pedagogiska 
verksamheten. Relaterat till detta framkom även diskussion om högskolans 
framtid. Det spekulerades i vilka konsekvenser det har på det pedagogiska 
utvecklingsarbetet ifall högskolan fusioneras med en annan högskola. 
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Resonemanget i följande citat relaterar till konsekvenser för lärarna i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. 

Det var alldeles totalt fel tidpunkt att nu börja göra något åt våra läroplaner, 
för att det kan ju hända, att om det är så att det blir en sammanslagning så 
måste vi ju antagligen ha samma struktur på våra läroplaner. Eventuellt. 
Eventuellt, men det vet vi inte heller. Så jag ser den här skräckbilden på det 
viset, att om ett år så gör vi om alltihop, tar upp alla bitar där i luften. (I6)  

En annan agerandebegriplighet i diskussionerna kring vi som högskola i 
förhållande till omvärlden stiger fram då deltagarna uttrycker oro över 
högskolans konkurrenskraft i ett samhälle som har stora krav och 
förväntningar. I dessa sammanhang beskrivs teamets aktörskap som centralt. I 
ett team uttrycks detta så här:  

Att man upplever det i den här högskolevärlden just nu att det faktiskt är upp 
till bevis. Det tycker jag nog att det här gänget har gått väldigt bra med, att vi 
har [teamet]sträckt oss över våra resurser för att faktiskt försöka visa att vi 
fortsättningsvis hänger med och är t.o.m. bra på att leda den här utvecklingen. 
(I6) 

Denna lärare uttrycker teamets gemensamma arbete som en styrka i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet på högskolan. Samtidigt uttrycks i detta 
uttalande teamets arbete som en styrka för att möta de krav som finns i 
omvärlden. Att utveckla verksamheten ses i detta sammanhang som något som 
teamet är bra på och kan vara stolta över. Teamarbetet blir därmed en resurs i 
förhållande till att bidra till att högskolan är konkurrenskraftig. 

Vad de upplevda kraven och förväntningarna består av beskrevs i en 
diskussion inom en liten grupp av lärare under ett cafétillfälle så här: 

Kommunikation med arbetslivet och samhället är viktigt – detta diskuteras i 
en liten grupp med lärare från olika utbildningar. I en diskussion kring hur 
kompetenser formas frågar en kollega sig om våra lärare vet tillräckligt om vad 
som händer i arbetslivet. En annan påpekar att det är ganska mycket krav på 
att lärarna ska hålla sig uppdaterade kring detta. En tredje kollega konstaterar 
att om man ser på ett team som en helhet så kanske någon är mera uppdaterad 
på vad som händer i arbetslivet, medan någon annan har mera koll på vad som 
händer inom forskningen. (Anteckningar C1) 

 
Diskussionen ger uttryck för ett kollektivt aktörskap i förhållande till de krav 
som ställs på utbildning och högskola. För den enskilda läraren kan kraven 
kännas överväldigande. Om man däremot betraktar den samlade kompetensen i 
ett team kan vi möta dessa krav. Uppgiften förefaller möjlig om de samlade 
resurser som finns i personalen utnyttjas. Det kollektiva aktörskapet som 
uttrycks i dessa exempel karaktäriseras av den starka medvetenheten om de 
villkor som finns i den organisatoriska och institutionella praktiken och hur vi 
som högskola svarar mot detta.  

En annan dimension av begriplighetshorisonten Att uppnå aktörskap är 
ageranden som berör teamets funktion och uppgift i förhållande till högskolans 
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pedagogiska utvecklingsarbete. Då man reflekterar över teamets arbete och 
möjligheter till aktörskap uttrycks det t.ex. så här: 

Men det som jag tycker är styrkan i den här gruppen är när man, när man ju 
sitter på kaffe och pratar och diskuterar. Det är klart att sådana här 
diskussioner kommer upp, styrkan i den här gruppen är att vi tar den situation 
som kommer, om det sen är en ny trend eller om det är ett nytt påbud eller vad 
vi nu vill kalla det. Vi tar det seriöst och det uppskattar jag väldigt mycket, det 
tycker jag är vår styrka, att vi säger: Jaha, vad är det här? Och vad betyder det 
för oss? Och så jobbar vi vidare, att vi spiller inte onödig energi på att oja oss 
och voja oss och fundera, utan vi vänder det ganska snabbt till hur kan det 
gynna oss på bästa möjliga sätt. Det är nog vår styrka, det är vår styrka. (I2)  

 
Detta exempel uttrycker agerandebegripligheten kollektivt aktörskap som en 
förutsättning för att handskas med utmaningar och möjlighet att ta sig an 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Att agera för pedagogisk kvalitet och att utveckla 
undervisningen är en naturlig del av arbetet och det görs i teamet. En diskussion 
som tar i beaktande ”vad betyder detta för oss” visar på en kollegial medvetenhet 
om att kunna påverka sin situation och att ha makt att påverka hur man tar sig 
an en utmaning. En dylik situation ger således möjligheter till kollektivt 
aktörskap.  

Då och då diskuterades motsättningar som finns mellan vad ett team själv 
upplever att de kan och vill göra och vad högskolans ledning påtalar. Detta är en 
utmaning för kollektivt aktörskap och ger uttryck för en osäkerhet i förhållande 
till det egna aktörskapet och möjligheten att agera. Vid närmare diskussion 
konstaterades att det ibland handlar mera om en oro för att bli ålagd att göra 
något som man inte anser är meningsfullt med tanke på utbildningen och 
studerandenas behov:  

Jag tror det, för det här blev för mig, då först när vi hörde om det här nya [ ] så 
blev det en fara för våra kompetenser så min första känsla var, no, oh no. Vad 
blir det nu? Men sen när vi, vi satte oss ned och började titta och jämföra med 
de här [] att det var egentligen inte, att det berör inte oss jättemycket, okej det 
var något vi kanske måste framföra på ett annat vis, men att det var absolut 
inget arbete som har gått till spillo. Utan vi har gjort ett bra, bra grundarbete. 
(I2) 

 
Detta exempel ger uttryck för upplevelsen av risken att teamets möjligheter till 
aktörskap begränsas av den organisatoriska praktiken. Detta kan ses som ett hot 
mot det egna aktörskapet. I exemplet blir reflektion och eftertanke en bekräftelse 
på att det kollektiva aktörskapet varit värdefullt. Andra gånger finns en tvekan i 
förhållande till de initiativ som kommer från ledningen och ifall de sammanfaller 
med det utvecklingsarbete som görs på utbildningen. Det finns även en stor 
variation i hur mycket och i vilken form olika team tar initiativ till 
utvecklingsarbete utöver det som initieras på högskolan som institutionell 
praktik.  
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I sin strävan att förstå den egna möjligheten till aktörskap diskuteras också 
lärarens autonomi.  Denna agerandebegriplighet omfattar att ha möjligheter, 
till och med frihet, att göra som man själv anser vara bäst. Det lyfts också fram 
att det är på lärarens eget ansvar att vara aktiv. Betydelsen av att förverkliga sig 
själv genom att utveckla undervisningen tas fram.  Läraren tänker inte så mycket 
på vilka resurser han eller hon har i dylika sammanhang. Följande två exempel 
ger uttryck för detta: 

En lärare utbrister; ”Det här är möjligheternas skola – man kan göra och pröva 
på olika sätt att skapa kurser. Man kan göra hurudana kurser som helst bara 
de lär sig. Det finns alla möjligheter att göra vad man vill”.  (Anteckningar C5) 

Det finns ju allt möjligt man kan göra...utvecklingspotential.... fundera en 
lärare. Men resurserna räcker inte till. Men allt behöver ju inte kosta – äldre 
studerande med som stöd, att lansera studiecirkelarbete för studerandena... 
(Anteckningar C1) 

 
Exemplen ovan ger uttryck för hur möjligheten till aktörskap kan utnyttjas. Ett 
utagerat aktörskap inom ramen för lärarens autonomi kan användas för att 
utveckla undervisningen.  

Från den enskilda lärarens perspektiv blir en framträdande aspekt av 
lärarens autonomi hur det egna arbetet uppfattas och huruvida man känner att 
man uppskattas för det arbete man gör. Diskussioner kring vad jag förmår göra 
och vad jag kan och bör göra stiger också fram. Den egna arbetssituationen som 
en del av högskolan diskuteras i termer av arbetstidsplaner. Arbetstidsplan är 
det verktyg som används för att fördela arbete och resurser på högskolan. Många 
säger att arbetet utförs oberoende av om man upplever att man har tillräcklig 
med resurser för det eller inte. Å andra sidan beskrivs arbetstidsplanen som en 
begränsning. Den allmänna uppfattningen i många diskussioner är att 
resurserna är för knappa.  

En lärare visar på konflikten i det som just diskuterats och säger; Här sitter vi 
först och säger vi att vi inte räknar timmar. Å andra sidan är vi bundna till våra 
arbetstidsplaner. Samtalet avslutades med att de som deltog konstaterade att 
det behövs ett mera flexibelt system för resurseringen. Kanske kunde man ha 
en pol med lärare som man kan ta in utan att alltid tänka på resurser. 
(Anteckningar C5) 

I ett försök att hitta lösningar lyfter denna lärare fram flexibilitet och det 
kollektiva som möjligheter. Å andra sidan kan detta uppfattas som ett potentiellt 
hot mot lärarens autonomi. Det uttryckta förslaget relaterar till den 
organisatoriska praktikens materiella-ekonomiska arrangemang.  
 
Förhandla om mening 
Vi behöver alla känna att det vi gör är meningsfullt. ”Practice is first and foremost, 
a process by which we can experience the world and our engagement with it as 
meaningful” menar Wenger (1998, s. 51). För att kunna göra detta behöver vi 
kunna engagera oss i sammanhang där vi kan agera och interagera. En 
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fortgående förhandling om mening kan upprätthållas i sammanhang vi är en del 
av. Även om vi känner våra kollegor väl återkommer vi till dialoger kring det vi 
gör tillsammans för att skapa mening. (Wenger, 1998) Begriplighetshorisonten 
förhandla om mening uttrycks med två olika typer av argument. Dels omfattar 
det förhandlingar med fokus på förvaltningsargument och dels omfattar det 
förhandlingar som består av pedagogiska argument. 

Uttalanden som har att göra med kvantitativa mål och förväntningar relaterar 
till förvaltningsargument. Detta beskrivs i litteraturen som performativitet 
(performativity) dvs. ”uppvisning” (se t.ex. Ball, 2003; Fanghanel, 2013). Detta är 
begriplighetshandlingar som formas av den New Public Management trend som 
strävar efter att visa på resultat i det som för tillfället uttrycks som betydelsefullt. 
I de flesta fall då denna typ av argument lyfts fram handlar det om en generell 
hänvisning till övergripande mål så som genomströmning och utexaminering 
och att kunna påvisa resultat. Detta blir argument för att behöva göra 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Dessa mätare är villkor i högskolans 
finansieringsunderlag och därmed en del av målstyrningen. Med andra ord är 
detta en del av de materiella-ekonomiska arrangemangen i den organisatoriska 
praktiken. Att använda dessa realiteter som argument blir ett sätt att göra sin 
praktik begriplig. Följande citat innehåller en dylik argumentation: ”Jo och det 
kan man kanske också se i våra resultat. Nog har vi ju också goda resultat, jag 
menar, det funkar till den delen att vi får ju ut människor...” (I3) 

Exempel på så kallade förvaltningsargument är också då det hänvisas till yttre 
krav så som förväntningen på att bibehålla den ECTS stämpel som Arcada 
utmärkts med. Denna typ av utmärkelse kan ses som en kvalitetssäkring. De 
administrativa rutinerna kring kursbeskrivningarnas utformning och en 
kvalitetssäkring är en förutsättning för detta. Det tar tid. Det kanske inte alltid 
känns som något som läraren önskar prioritera men det måste göras: 

Café diskussionen handlar om administrativa förfaranden och hur 
tidskrävande de är för lärarna. En kollega konstaterar att kursbeskrivningarna 
absolut inte görs för att vi ska få behålla ECTS stämpeln. Samtidigt konstaterar 
hon att om kursbeskrivningarna inte är i skick så far den stämpeln. 
(Anteckningar C6) 

 
Arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla kan också beskrivas som ett 
begränsat aktörskap. Att göra saker trots att det inte känns meningsfullt 
motiveras då med en ambition som högskolans ledning har. 

En del lärare lyfter fram förvaltningsargument som påtalar pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Detta kom fram i diskussionerna bland annat på följande 
sätt:  

I en diskussion kring vad vårt gemensamma mål är säger en kollega ”Antalet 
examina kunder vara det... då detta utgår från ett uttalat samhällsbehov”. 
Diskussionen i gruppen fortsätter kring hur och om den här typen av 
organisation kan vara tydligt målinriktade. Slutsatsen är att vi borde ha ett 
tydligare mål, men vi borde också på något plan vara överens om hur vi 
kommer dit.  (Anteckningar C2) 
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För denna aktör blir det pedagogiska utvecklingsarbetet begripligt med 
argument som uttrycker gemensamma kvantitativa mål. Tydliga gemensamma 
mål ses som meningsskapande. Det mätbara är konkret och kan uttryckas i 
begripliga argument. Uttryckta samhällsbehov i form av högskoleutbildade eller 
personal med en viss yrkeskompetens upplevs som meningsfulla mål. 
Argumenten kopplar till högskolan som institution med ett samhällsuppdrag. I 
detta sammanhang ligger således fokus inte på lärande och hur vi bäst tänker att 
vi kan utveckla en professionell handlingsberedskap. Det finns däremot mening 
med att vi behöver utveckla verksamheten för att nå de mål som är uppställda. 

Diskussionerna kan ibland omfatta ageranden där deltagarna försöker ta 
ställning till hur man ska handla för att få ett positivt utfall på de kvantitativa 
mätarna. Förvaltningsargumenten uttrycks då i organisatoriska lösningar som 
bör utvecklas. Då kan argumenten och reflektionerna låta så här: 

En kollega säger ”det är vad vår ledning vill ha... Flexibilitet för att få en 
tillräckligt stor genomströmning”. Detta känns utmanande och svårt. ”Det 
behövs en definition på flexibilitet” konstaterar en annan kollega. 
(Anteckningar C7) 

 
Förvaltningsargumentet i form av kvantitativa mätare ställs mot en osäkerhet 
kring hur det är möjligt att möta detta och om detta är meningsskapande. ” Var 
flexibel!” är en uppmaning man blivit van att höra. En osäkerhet finns kring vad 
detta innebär. En liknande diskussion där det resoneras kring organisatoriska 
lösningar lät så här; ”Finns det en risk att vi låser för mycket så att vi motarbetar 
t.ex. genomströmning funderar en lärare när man talar om gemensamma 
överenskommelser som kan gälla alla utbildningar.” (Anteckningar C7)   

Den centrala dimensionen av att förhandla om mening i de två citaten ovan är 
motsättning mellan olika typer av argument och att det då blir utmanande att 
förhandla sig fram till en mening med det pedagogiska utvecklingsarbetet. 
Svårigheten bottnar i den konflikt som finns mellan lärarnas vardagspraktik och 
de institutionella och organisatoriska praktikerna som är en del av den ekologi 
som den pedagogiska verksamheten och det pedagogiska utvecklingsarbetet är 
en del av. Medvetenheten om den motsättning som finns är förankrad i insikter i 
den ekologi som det pedagogiska utvecklingsarbetet är en del av. Argumenten 
som skapar mening relaterar till olika delar av ekologin. 

I en del sammanhang kan diskussionen bli mycket konkret så som t.ex. när två 
lärare funderar på hur allmänna tenttillfällen på högskolan borde arrangeras: ”Jo 
men... – fortsätter den andra – det är inte bra för genomströmningen att ha 
omtent på fredag – då kommer ingen. ” (Anteckningar C1) 

Förhandlingen handlar enbart om att försöka finna mening genom att fylla 
kvantitativa mål, det vill säga förvaltningsargument. Förhandlingen om mening 
har ingen anknytning till det som uttrycks i högskolans studiepedagogiska policy 
och pedagogiska argument. 

I begriplighetshorisonten förhandla om mening framträder även 
pedagogiska argument. Denna dimension fanns genomgående. De två följande 
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exemplen på diskussioner beskriver agerandebegripligheter som kan hänföras 
till didaktiska lösningar: 

Några kollegor funderar på att man borde kunna göra smågruppsindelning 
oftare. De lägger fram argument kring när det skulle vara mest nödvändigt. 
Bland annat argumenterar en lärare för att detta behov finns fram för allt i 
början studierna. En annan lärare konstaterar att det just då tyvärr är mycket 
av så kallade massföreläsningar. Följdfrågan i diskussionen blir om det 
behöver finnas en motsättning i detta.  (Anteckningar C1) 

 
Denna diskussion för fram aspekter av det didaktiska resonemanget som hänför 
sig till en hel utbildning. Följande citat lyfter fram aspekter av det ett didaktiskt 
resonemang som hänför sig till delar i en utbildning: 

Några lärare diskuterar hur hemexamination fungerar i praktiken. De har 
försökt genomföra detta på olika sätt när de gäller tidsramar så att det kunnat 
handla om en dags tid eller till och med upp till en vecka. De har också olika 
erfarenheter av om det sker i grupp eller individuell. En av dem konstaterar att 
det i början kan kännas svårt för studerandena att förstå vad som är idéen. Det 
är viktigt att få dem att läsa, analyser och bearbeta. Det krävs en stark struktur 
för att hjälpa dem till detta konstaterar en annan lärare. Diskussionen 
konkluderas med att det vanligtvis är mycket uppskattat av studerandena även 
om det kan uppfattas som tungt och arbetsdrygt. Lärande tar tid konstaterar 
en av lärarna. (Anteckningar C9) 

 
Citaten ovan beskriver lärarnas förhandling om mening i förhållande till 
studerandenas lärprocess. Den pedagogiska reflektionen uttrycker att det känns 
meningsfullt att försöka utveckla den pedagogiska verksamheten didaktiskt så 
att studerandena lär sig. Det kollegiala samtalet ger stöd till att utveckla givna 
förslag.  

En del pedagogiska argumenten relaterar till den pedagogiska policyn som 
är en del av den organisatoriska praktikens kulturella-diskursiva arrangemang. 
Exempel på uttryck som finns i den pedagogiska policyn och används är; 
´studenten som subjekt´ och ́ självstyrt lärande`. När dessa begrepp diskuterades 
kan ett studentcentrerat förhållningssätt skönjas. De kompetensstyrda 
studieplanerna har diskuterats mycket på högskolan. Det finns tillfällen när man 
frågar sig vad en kompetensstyrd studieplan innebär. I förhandling om mening 
försöker man påminna varandra om dess betydelse:  

En kollega konstaterar att det är viktigt att vi talar om kompetens i stället för 
kurs. Det här är viktigt enlig den här läraren för att hjälpa studerandena att 
tänka mera målmedvetet och uppfatta en röd tråd i sina studier. Diskussionen 
fortsätter med att en annan kollega jämför en kompetensstyrd studieplan med 
det motsatta, ett smörgåsbord med kurser som man plockar lite av varje. 
(Anteckningar C1) 

 
Detta pedagogiska argument uttrycker meningsfullhet i att stöda studerandena i 
deras lärande.  Det relaterar därmed till den studiepedagogiska policyn. En 
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aspekt av att relatera till den pedagogiska policyn är således att ständigt försöka 
tillämpa policyn på den pedagogiska verksamheten. 

Ett resonemang kring vad självstyrt lärande innebär uttrycks på följande sätt: 
Man kan kanske beskriva olika situationer (för självstyrt lärande) men vi ska 
inte börjar styra och ställa för mycket. Det handlar om attitydmässig 
förändring. Det är de själva som ska vilja det. Facebook forum och dylikt 
viktigt... där läraren inte är med... De måste få ha sina processer... 
(Anteckningar C9) 

 
Detta pedagogiska argument relaterar också till den pedagogiska policyn. En 
punkt i policyn betonar självstyrt lärande och studerandena som subjekt. Denna 
lärare ger uttryck för att detta argument blir för starkt för att hon ska uppfatta 
det som meningsfullt. Citatet visar på ett behov av diskussion för att försöka 
förstå vad de olika punkterna i den pedagogiska policyn betyder i 
vardagspraktiken. 

Förekomsten av förvaltningsargumenten eller de pedagogiska argumenten 
verkar variera mellan de olika teamen och beroende på vem som deltar i de 
tvärfackliga diskussionerna på de pedagogiska caféerna. Då denna studie 
handlar om pedagogiskt utvecklingsarbete blir frågan ifall man kan tala om 
pedagogisk utveckling med förvaltningsargument aktuell. Å andra sidan blir det 
tydligt att förhandlingen om mening med det man gör som lärare ständigt måste 
relateras till både förvaltningsargument och pedagogiska argument. 
Förvaltningsargumenten relaterar till den ekologi av praktiker som omger 
lärarnas professionella vardagspraktik. De pedagogiska argumenten skapar 
mening i den professionella vardagspraktiken.  

 
Klargöra sammanhang 
I förhållande till begriplighetshorisonten klargöra sammanhang uttrycks två 
olika dimensioner som strävar efter att klargöra upplevd tillhörighet med 
kollegor. Dels framkom resonemang som relaterar till kollegialitet på högskolan. 
Dels framkom resonemang som relaterar till kollegialitet i teamet. 
Begriplighetshorisonten beskriver vem lärarna tyr sig till som referensgrupp i 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Betydelsen av det kollegiala sammanhanget 
(collegial context) som stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete har aktualiserats 
av bl.a. Mårtensson (2014).  Enligt Mårtensson kan det kollegiala sammanhanget 
bli en styrka i organisationen. Detta förutsätter att den enskilda läraren ses som 
en del av ett kollegialt sammanhang på organisationens mesonivå. 

Tillhörighet till kollegorna på högskolan reflekteras i förhållande till ett ”vi – 
de” tänkande som upplevs finnas på högskolan. Några lyfter fram gamla 
strukturer och kulturer från när Arcada fusionerades från olika skolor för 25 år 
sedan. En tydlig agerandebegriplighet som stiger fram är således de 
subkulturer som har sin förankring i bland annat detta och som finns kvar och 
kan vara ett hinder för upplevelse av tillhörighet. Dessa diskussioner ger uttryck 
för en splittrad gemenskap där kollegialitet i första hand finns inom ramen för 
subkulturerna. Det reflekteras över hur de olika subkulturerna skiljer sig från 



107 
 

varandra, hur gruppen själv identifierar sig och hur en subkultur identifierar sig 
i förhållande till en annan subkultur. Ett fenomen som beskrivs är hur känslan 
av nödvändighet (jfr sence of urgancy) i förhållandet till en påtalad frågeställning 
varierar pga. att det uppfattas som en annan avdelnings problem eller projekt. 
Detta även om det uppenbart varit något som gäller hela högskolan och en del av 
den organisatoriska praktikens praktikarkitekturer. Ett annat hinder för 
upplevd tillhörighet på högskolan var olikheterna mellan olika ämnesområden. 
Det diskuterades också att det fanns en stark indelning i lärare och annan 
personal. Man funderade på varför det är så och ifall det hindrar utveckling. Det 
fanns således tvivel på huruvida man kan tala om ”vi”. 

En annan agerandebegriplighet är de säregenheter som man hävdar finns 
mellan olika utbildningar, discipliner och uppdrag. Dessa säregenheter uppfattas 
som orsak till att det är svårt att hitta vad som är gemensamt för alla på 
högskolan. Känslan av att andra inte förstår de utmaningar och behov som den 
utbildning man representerar framkom också. Dels finns det stora nationella och 
internationella krav på en del professioner. Dels finns det konkreta 
kompetenskrav från arbetslivet. Högskolans strukturer kan upplevas som 
begränsande. Risken finns att det blir allt för många kompromisser och att 
utvecklingsambitioner inte kan förverkligas i förhållande till en specifik 
studentgrupp eller utbildning. I dessa sammanhang ifrågasätts varför alla måste 
göra på samma sätt. ”Hur ska vi hitta en struktur som fungerar för alla? utbrast 
en lärare. Vi är så olika. Det är inte meningsfullt att försöka driva det hela så 
långt.” (Anteckningar C7) 

Vid några tillfällen ifrågasatte lärare vad ”vi på Arcada” betyder? En av lärarna 
upplevde frustration kring att man för ofta tänker på alla som verkar på Arcada 
som ett kollektiv. Med hänvisning till det som ovan beskrivs som 
förvaltningsargument uttryckte han sig så här: ”Det är alltid bara vi, vi... här på 
Arcada. Sluta tala om att vi har dålig genomströmning, i vår utbildning har vi inte 
dålig genomströmning... utropade en av lärarna.”  (Anteckningar C2) 

Diskussionen när det gäller högskolan som kollektiv rör sig även kring vad 
som borde vara gemensamt för att ett ”vi” på högskolan ska kunna främjas: 

Man funderar på om vi på högskolan har en gemensam värdegrund – Borde vi 
ha det?... Man kan inte brinna för samma sak om man inte har en gemensam 
värdegrund konstaterar någon... Hur ser vi på studenter t.ex.? Vad är lärande? 
Blir en gemensam värdegrund bara flummig för att den måste vara så allmän... 
(Anteckningar C2) 

  
I klargörandet av det kollegiala sammanhanget ingår således ett resonemang 
kring huruvida vi är och tänker lika på högskolan och om detta är viktigt med 
tanke på det pedagogiska utvecklingsarbetet.  

Då kollegialitet i teamet diskuteras är det utgående ifrån 
agerandebegripligheterna möjligheter som finns i teamarbete och 
utmaningar som finns i teamarbete. Ett kollektivt lärarskapet förespråkas i 
den studiepedagogiska policyn och betraktas som en möjlighet för ett utvidgat 
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aktörskap. Många ser teamarbete eller kollektivt lärarskap som en styrka och 
möjlighet då de relaterar till det team de är en del av: 

Om jag får säga hur jag upplever styrkorna, så är det väl nog den enorma 
kompetens som finns i lärarlaget som gör att arbetet löper ändå relativt 
smidigt fast allt möjligt sker. Alltid är den någon med mer erfarenhet som ser 
det som den andra missar på det sättet... Våra största styrkor, att vi har ett 
kunnande i teamet både pedagogiskt och substansmässigt. (I6) 

 
En lärare betonade dialogens betydelse och att det är genom teamarbete man får 
till stånd dialog och reflektion: ”Ja, utan dialog blir det inget pedagogiskt 
utvecklingsarbete och dialog då i team, mellan team, mellan olika nivåer med 
studerande, att åt alla håll.” (I2) 

En lärare som uttryckte möjligheterna med teamarbete beskrev det så här: 
”Teamarbete som bäst är 1+1 -> 3” (Anteckningar C5) Att dela ansvar och dela 
med sig beskrivs som teamarbetets fördelar ”Man ska inte behöva producera allt 
själv om någon annan har gjorde det förr... ” (Anteckningar C8) I ett annat 
sammanhang beskrivs det så här: 

Kollegiet är motvikten. Att man t.ex. är ett lärarlag som har ansvar för 
studentärenden så att det inte blir på en lärares axlar.  Krav från studerandena 
kan kännas övermäktiga och gör att lärarna känner sig utnyttjade. 
(Anteckningar C3) 

 
Förutom att teamarbete ger möjlighet till dialog och reflektion betonas 
betydelsen av att kunna utnyttja all den kompetens som finns i ett team och att 
det blir en resurs i det pedagogiska utvecklingsarbetet.  

Att möta de krav som ställs på teamarbete beskrivs också som utmanande. 
En aspekt som framkommer av denna agerandebegriplighet är traditionen av 
lärarens autonomi och därmed också integritet. En fråga som kan ställas är hur 
autonomt lärare egentligen kan arbeta idag. Vid några tillfällen fanns det starka 
uttalanden kring att det måste få finnas mångfald och att alla ska få göra sina 
egna beslut kring hur de vill jobba. Den professionella integriteten är stark och 
det är uppenbart att man är mån om att själv som lärare bestämma om sin egen 
undervisning. Det konstateras också att vi lärare har arbetat och kanske 
fortfarande arbetar mycket självständig jämfört med många andra professioner.  

Det förutsätter att man jobbar som ett team eller tillsammans med kollegor för 
att få en röd tråd. ”Hur har vi det idag, finns det en massa individualister som 
ser på sin kurs som sin egendom? Då har vi ett problem, inte blir det någon röd 
tråd av det...” Att man struntar i resten förutom den egna kursen.... 
(Anteckningar C1) 

 
En del som deltar i just den här diskussionen hävdade starkt att det är en 
personlighetsfråga huruvida teamarbete är bekvämt just för den läraren. Detta 
är enligt den läraren något som inte kan ifrågasättas. Är man van att arbeta 
självständigt är det som att ”utsättas sig för fritt fall” (C5) konstaterade hon.  
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Andra konstaterade att de kurser de är med och förverkligar har ett lärarlag 
som är sammansatt enligt de kompetenser som kurserna omfattar. Man ser 
behovet av en förändring mot ett kollektivt lärarskap och ifrågasätter huruvida 
idealet om lärande gemenskap kan förverkligas bland annat så här: 

I en diskussion funderade en lärare på att läraryrket är många gånger jag, jag, 
jag... Många lärare kanske inte vill ha någon annan lärare med, vågar inte gå 
över gränserna. En annan påpekar att vi ofta inte har inblick för att kunna haka 
på på rätt sätt.  Detta med tanke på var studenterna är och deras lärande. 
(Anteckningar C5) 

 
Andra lärare var inte lika övertygade om att det är okej att ”köra sitt eget race”, 
utan ansåg att det också inom utbildning, precis som i andra branscher kan 
krävas att man jobbar i team idag. 

I det här utvecklingsarbetet så är teamets samverkan mycket viktig, att man 
borde ju hemskt gärna veta vad de andra lärarna tar upp och vilka metoder 
man har, så att det blir variation. Att man inte blir en ensamkörare, utan att på 
något sätt man vet hur, för att kunna bilda en god helhet. (I6) 

 
Konstruera framtider 
Begriplighetshorisonten konstruera framtider framträder som två olika 
dimensioner. Dels framkommer handlingar som innefattar ett försök att 
konstruera framtider på högskolan. Dels framförs resonemang genom vilka man 
försöker konstruera framtider i organiseringen av det pedagogiska 
utvecklingsarbetet.  

Lärarna beskriver högskolans framtid genom att hänvisa till ledningens 
uttalanden och styrdokument. Befintliga styrdokument identifieras. Det 
konstaterades att i dessa sammanhang ger strategier och policydokument 
riktning. Följande citat visar på engagemang i diskussionen om 
styrdokumentens betydelse:  

Den satsningen tror jag ju nog nu, det här har börjat resultera i de här 
styrdokumenten. Att vi har börjat diskutera Arcadas strategi de här senaste 
åren som har varit, så nog har det gjort att alla på något sätt har fått en mera 
helhetsbild av att var, vartåt är vi på väg hela Arcada. Så att den diskussionen 
tycker jag har öppnats under de här åren nog med alla de här satsningarna som 
har lett till att vi nog jobbar på ett annat sätt än vad vi kanske gjorde för fem år 
sen. (I3) 

 
Styrdokument av olika slag beskrivs som underlag för en gemensam syn på 
framtiden. Några uttryckte emellertid en farhåga kring att denna typ av 
dokument ofta förblir osynliga dokument.  

Att de här policyerna är ju ofta, tyvärr, nu måste jag prata om också annan 
verksamhet, det har tidigare varit att man skriver vackra policy-dokument 
men sen blir det en pappersprodukt. Sen antar man att vi lever efter det här, 
men det gör man faktiskt inte. Nu är den här så ny, så jag kan inte säga om det, 
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men tidigare erfarenheter är väl lite, eller ganska mycket att policyn är en 
drömbild, men vad är det sen i verkligheten? Det är kanske en annan sak. (I7) 

 
En annan agerandebegriplighet som stiger fram är osäkerheten inför 
framtiden. Påbud från ministeriet av olika slag leder till förändringar som vi inte 
kan påverka. Dylika förändringar har konsekvenser för det pedagogiska arbetet 
resonerar man:  

Vi påverkas också av att yrkeshögskolorna pressas såhär så måste vi också 
fundera nu vilken pedagogik vi får snabbare ut våra studenter. Den e int 
avskild, utom den e parallell med samhällstrender och den e parallell med 
allting och vi måste hitta de bästa sätten att både själv överleva och få 
studenterna till learning outcomes. Nu e den då kompetenser... (I4) 

 
Det ekonomiska läget kommer ofta upp i dylika diskussioner.  

Kommer ekonomiska förutsättningar i framtiden att göra att vi får mycket 
mera gemensamma studier i början av studierna, frågar sig en av kollegorna. 
Vad blir det då av det tvärfackliga idealet ifall profilerna inte är tillräckligt 
starka hos de enskilda... (Anteckningar C1) 

 
Osäkerheten inför framtiden gör att man söker stöd och reflekterar över vilka 
olika typer av dokument man kan använda sig av för att aktivt söka lösningar.  

Ett papper har skrivits om FUI integrering av några kollegor på högskolan. Ett 
team tar pappret till tals på ett av sina möten. En lärare säger att detta skulle 
ge stöd till hur man integrerar FUI i studieplanerna. Någon annan frågar sig om 
detta ska betraktas som ett styrdokument. (Anteckningar D6) 

En annan dimension av begriplighetshorisonten att konstruera framtider gäller 
hur vi organiserar arbetet kring pedagogiskt utvecklingsarbete. En 
agerandebegriplighet som stiger fram är att den pedagogiska policyn och 
vilken betydelsen den kan ha. Det finns en allmän uppfattning om att den 
pedagogiska policyn är komplex och åtminstone inledningsvis svår att förstå.  

Jag tycker att det var två olika frågor, vad intrycket var och vad det har för 
betydelse. Mitt intryck var av det att nu ska jag läsa igenom det här och så läste 
jag igenom det och tyckte att, okej, det här e säkert ett bra dokument, men jag 
hade alltså int helt enkelt tid och kapacitet att gå in nu och ta ställning till det 
direkt. Är det här nu bra? Jag tycker de e bra att vi har, för jag upplever att de 
e viktigt att ha policydokument i en organisation som ger riktningar, att det 
kanske svarar då på det här att vad det har för betydelse. Det ska ge riktning 
på i vilket håll vi utvecklar vår pedagogik, och de e bra att det nu e 
dokumenterat svart på vitt. Sen den där andra sidan att ge sig tid att då i teamet 
eller ensam riktigt gå in i vad det verkligen betyder för oss just nu i relation till 
alla andra policydokument som vi också tar ställning till, och då blir jag lite 
småmatt, för de e så mycket som utvecklas samtidigt. (I4) 
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Det diskuterades också vad som kunde främja att ett dylikt dokument skulle 
kunna konkretiseras och tillämpas. De flesta utbildningsteam konstaterade att 
de inte gått igenom det tillräckligt mycket för att de skulle känna sig trygga. 
Behov av dialog kring och strävan till samsyn i hur teamen kan förverkliga det 
som uttrycks i policyn i utbildningen lyfts fram. (I3, I5) Man relaterar även till 
hela organisationen i denna fråga:   

Det kräver ju ändå så pass mycket i en sådan här stor organisation som vi ändå 
är. Alla måste förstå vad det innebär, alla måste kanske uppfatta det på samma 
sätt för att få det och det, det här är kanske idealbilden, men att komma hit 
kräver nog mycket arbete av oss alla från högsta ledning ned till, ned 
till...lärare. (I7) 

 
Man diskuterar också högskolans arbetskultur som att det hör till att det är 
”mycket på gång” och att detta håller upp utvecklingstakten på en nivå som 
kanske inte i längden är fruktbart. Denna agerandebegriplighet uttrycks t.ex. så 
här: 

Och kanske också då att, är det då från yttre omgivningen, organisationens 
ytteromgivning som, där det, alltså samhällssituationen utvecklas så snabbt så 
att det blir ett krav för att skolan måste leve med hela tiden. Som i sin tur då 
ger effekten på oss... (I2) 

 
Avsaknad av uppföljning på det som görs var en annan sak som kom upp i flera 
olika sammanhang. Det finns inte tid för utvärdering före nästa utvecklingsbehov 
aktualiseras. En upplevelse av att stora förändringar ska göras på relativt kort 
tid uttrycktes. (I3). Slutsatsen i dessa diskussioner var att det behövs en mera 
långsiktighet i utvecklingsarbetet. (Anteckningar D4)  

Man hinner på något vis inte.... Lite som du säger att man börjar med någonting 
och så tycker man att nu börjar vi ju få, få det implementerat. Men innan man 
hinner få det implementerat och testat hur det går så är det igen något......(I2) 

 
Undervisningen prioriteras genomgående och uttrycks som grunduppgift. 
Pedagogiskt utvecklingsarbete uppfattas som ett tilläggsarbete. Speciellt om det 
är utvecklingsarbete som ska göras tillsammans med andra förefaller det som 
om lärarna känner en viss maktlöshet i förhållandet till de praktiska 
arrangemangen med gemensam tid, uppföljning med mera.  

Andra är frustrerade över att vi ”stampar på stället” och inte kommer vidare 
i den takt som man trott är möjlig.  

Det kompetensstyrda konceptet infördes för flera år sen, ännu har vi inte 
tillräckligt med koppling mellan kompetenser och lärande resultat som vi 
skriver in i kursbeskrivningen konstaterar en lärare. Kompetensstyrd läroplan 
borde stöda studerandenas helhetsförståelse, men om lärarnas tanke ännu 
inte helt och hållet är kompetensbaserat lyckas inte detta. (dvs. t.ex. i vilka 
kurser har man lo som leder till viss kompetens) är ett annat resonemang som 
förs vid ett cafébord. (Anteckningar C1) 
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I ett annat exempel på frustration undrar man varför samma teman kommer upp 
”på nytt och på nytt”: 

I en teamdiskussion där man sammanfattar vad tiden gått åt till på sista tiden 
konstatera man att det är frustrerande att FUI dagen (för studerandena) 
fortfarande inte fungerar. Hur kan vi gå vidare? Vad kan vi göra? ställs mot 
förväntning på att det är någon annan som borde göra detta.  (Anteckningar 
D7) 

 
Tabell 8. En översikt av begriplighetshorisonter i praktiken Att planera 
pedagogiskt utvecklingsarbete 
 

Begriplig-
hets- 
horisoner 

Dimensioner av 
begriplig-
hetshorisonten 

Agerande- 
begripligheter 

Aspekter av  
agerandebegriplig-heten 

Uppnå 
aktörskap 

I förhållande till 
omvärlden 
 
 
 
 
 
 
 
I förhållande till 
högskolan 

Vi som liten 
högskola 
 
 
 
Högskolans 
konkurrenskraft 
 
 
Kollektivt 
aktörskap en 
förutsättning  
 
 
Lärarens autonomi 
 

Konsekvenser för studerandes 
lärande 
Konsekvenser för lärarnas 
arbete 
 
Personalens samlade 
kompetens som resurs 
Teamarbete som resurs 
 
Möjligheter till kollektivt 
aktörskap 
Utmaningar för kollektivt 
aktörskap 
 
Möjligheter genom lärarens 
autonomi 
Hot mot lärarens autonomi 

Förhandla om 
mening  

Förvaltnings-
argument 
 
 
 
 
 
Pedagogiska 
argument 

Performativitet 
 
 
 
Som påtalar ped. 
utv. arbete 
 
Didaktiska 
lösningar 
 
 
 
I relation till den 
pedagogiska 
policyn 

Påvisa resultat 
Administrativa rutiner för 
kvalitetssäkring  
 
Samhällsrelevans och uppdrag 
Organisatoriska lösningar 
 
I förhållande till en hel 
utbildning 
I förhållande till enskilda delar 
av en utb. 
 
Att förstå den pedagogiska 
policyn 
Att tillämpa den pedagogiska 
policyn 
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Klargöra 
sammanhang 

Kollegialitet på 
högskolan 
 
 
 
 
 
Kollegialitet i 
teamet 

Subkulturer 
 
 
 
Hävdande av 
säregenhet  
 
Teamarbete som 
möjlighet 
 
 
Teamarbete som 
utmaning 

Identifiering i förhållande till 
subkulturer 
Känsla av nödvändighet  
 
Ifrågasättande av ”vi på Arcada” 
Strävan efter ”vi på Arcada” 
 
Dialog och reflektion 
Samlad kompetens och resurs 
 
Tradition av autonomi 
Förändring mot kollektivt 
lärarskap 

Konstruera 
framtider 

För högskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
För det 
pedagogiska 
utvecklings-
arbetet 
 
 

Ledningens 
uttalanden och 
styrdokument 
 
 
Osäkerhet inför 
framtiden 
 
 
Den pedagogiska 
policyns roll 
 
 
 
Utvecklingstakt 

Identifiera befintliga 
styrdokument 
Risk för att styrdokument blir 
osynliga 
 
Förändringar vi inte kan 
påverka 
Söker stöd i styrdokument 
 
Policyn komplex och svår att 
förstå  
Behov av konkretisering för 
tillämpning 
 
För hög utvecklingstakt 
För låg utvecklingstakt 
 

5.5.2 Begriplighetshorisonter i praktiken Att göra pedagogiskt 
utvecklingsarbete 
Praktiken Att gör pedagogiskt utvecklingsarbete innefattar pedagogiska 
utvecklingsdiskussioner. I analysen av denna praktik är den intressanta frågan; 
Hur görs pedagogiskt utvecklingsarbete?  Detta kan studeras genom att 
analysera lärarnas diskussioner i ett pågående projekt. De fyra 
begriplighetshorisonterna beskrivna i föregående kapitel framträder även i 
praktiken Att göra pedagogiskt utvecklingsarbete. Horisonterna tar sig emellertid 
uttryck i andra dimensioner och agerandebegripligheter. Dessa 
agerandebegripligheter ger uttryck för försök att orientera sig i förhållande till 
den pedagogiska verksamheten. 

 
Uppnå aktörskap 
Då lärarna gör pedagogiskt utvecklingsarbete framträder 
begriplighetshorisonten uppnå aktörskap i två dimensioner. Den ena 
dimensionen berör lärarens aktörskap genom agerande för studerandenas 
lärande. Den centrala frågan är hur kan jag som lärare agerar och påverka 
förutsättningarna för studerandenas lärande. Den andra dimensionen av denna 
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horisont berör lärarens aktörskap genom lärarskapet. Frågan i det 
sammanhanget är hur jag kan agera i min roll som lärare i förhållande till den 
pedagogiska verksamheten som helhet.  

Lärarnas reflektioner kring sig själva som aktörer i sitt arbete med 
studerandena handlade ofta om agerandebegripligheten skapa förutsättningar 
för lärande. Ambitionen att forma undervisningen så att den ger möjlighet till 
ett aktivt lärande finns i många diskussioner då lärarna gör pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Att skapa förutsättningar för dialog genom strukturen på 
aktiviteterna är ett exempel på detta. Föreställningar om hur studerandena lär 
sig styr resonemanget. Ett annat exempel är diskussioner om vilken typ av 
uppgifter som leder till aktivt lärande: ”Det hänger mycket på de uppgifter vi ger 
konstaterar en lärare. Vilka aktiviteter de blir tvungna att ta sig till är avgörande 
säger en annan.”  (Anteckningar C8) 

En aspekt av diskussionerna rör sig kring betydelsen av att skapa utrymme 
för reflektion. Ett exempel på detta låter så här: ”En lärare berättar hur de under 
en praktik har teori en dag i veckan. Där sporrar vi fram en reflektion säger hon.” 
(Anteckningar C8) Denna lärare har som mål att få studerandena att reflektera 
och nå ett fördjupat lärande. För att möjliggöra detta har praktiken arrangerats 
på ett visst sätt.   

Den handledande studentrelationen är en annan aspekt av 
begriplighetshorisonten läraren i förhållande till studerandena. Det finns flera 
exempel på handledningskoncept som utvecklats på olika utbildningar. 
Praktikens centrala roll i yrkeshögskoleutbildning kräver genomtänkt 
handledning. Ett exempel på detta låter så här:  

Ett team har utvecklat så kallade teoriveckor för studerandena under 
praktikperioderna. Ett tema som de tagit fasta på är vetenskapligt tänkande 
och hur det kan integreras till praktiken. Handledning av teoretiska uppgifter 
byggda på vetenskapliga artiklar kombinerat med en träff med handledare från 
fältet verkar vara ett lyckat koncept. (Anteckningar D1) 

 
I agerandebegripligheten lärarens ansvar för utbildningens kvalitet är 
utvecklingen av kompetensbaserade studieplaner en aktuell aspekt. Ett exempel 
på en diskussion som innefattar aspekt är denna: 

Vid en diskussion säger en lärare “Det handlar också om trovärdighet i 
förhållande till studerandena. När det efter några år i utbildning tittar på 
kompetensbeskrivningarna ska de känna igen sig och uppfatta att det är det 
här jag har fått. Inte att man frågar – vad är det här? Ja, kanske jag sett det 
någon gång, men...” (Anteckningar C1) 

 
Ansvaret för att studerandena får en god kvalitet på sin utbildning hänger ihop 
med traditionen att stöda utvecklingen av den professionella 
handlingsberedskapen.  

Huruvida studerandena är subjekt i sina studier är en annan aspekt av 
agerandebegripligheten lärarens ansvar för utbildningens kvalitet som stiger 
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fram. Studerande som subjekt är ett tema då det lyfts fram i den publicerade 
pedagogiska policyn. Frågan behandlas i följande exempel: 

I början av studierna finns det risk för att studerandena känner sig som objekt. 
Hur mycket valmöjligheter har studerande egentligen? frågar sig en annan 
lärare. Vi går mot en utveckling av studieplaner där vi inte ger så mycket 
valmöjligheter.  De har valt ett utbildningsprogram och programmet säger vad 
som bör ingå. Det är bara 30 sp valfria. Många studerande uttrycker att de vill 
ha ett klart besked vad de ska ta och när. De är vana att andra bestämmer. 
(Anteckningar C3) 

 
Den andra dimensionen av begriplighetshorisonten att uppnå aktörskap 
fokuseras kring lärarskapet i sig och kommer till uttryck i 
agerandebegripligheten förväntningar på läraren. Ofta relateras dessa 
resonemang till yttre krav på lärararbetet. 

En aspekt av denna agerandebegriplighet är förväntan att ständigt utveckla 
arbetslivskontakterna och FUI verksamheten. Den egna rollen i detta 
sammanhang var delvis oklar och förväntningar ställdes på överlärarna på 
institutionen. 

Jo, alltså jag tycker för det första att FUI-integrering är någonting som borde 
vara överlärarens ansvar ... [] ...att få en kommun, en samarbetskommun åt oss, 
så att vi skulle fast kunna ha flera olika projekt med, det skulle vara tycker jag 
jätteroligt. Och enkelt, för nu är ju vårt stora problem att hitta de här 
tillfredsställande examensarbetsrubriker, eftersom alla våra arbeten då är 
beställningsarbeten, men det är inte alltid lätt att aktivera det där arbetslivet 
att komma med de här beställningarna, även om jag är säker på att behovet 
finns, men det finns ju tiden och möjligheterna. Så jo, jag... Sen är det ju den här 
tidsbristen. Att integrera studerande i FUI-verksamhet så kräver en jättegod 
logistik. (I5) 

 
En överlärare uttryckte det samma så här: 

De är också en del av hela, av utvecklingen, att försöka få sådana här projekt 
att leva. Just tillsammans med arbetslivet tycker jag är en jätteviktigt del. Och 
också i projekten att det är studenterna som involveras och lärare involveras, 
utan inte bara lärare. På något sätt ska det gagna, ser jag, både huset, det är inte 
min egen forskning, utan det ska gagna, lite som din forskning nu, att den ska 
gagna egentligen utvecklingen på Arcada. (I6) 

 
Det kollektiva ansvaret för stark arbetslivsförankring och FUI verksamhet är 
emellertid tydligt. 

En annan aspekt av agerandebegripligheten förväntningar på läraren är 
kompetensutveckling. Vid flera tillfällen, i samband med att lärarna talar om 
tidsanvändning och resurser, kommer det fram en oro över att inte hinna sätta 
tid på att förkovra sig i ny forskning och utvecklingen inom den egna branschen. 
Pedagogisk kompetensutveckling kommer också fram i flera fall. Bland annat så 
att de lärare som inte hade en lärarutbildning ofta uttryckte i samband med 
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diskussioner kring pedagogiskt utvecklingsarbete: “Jag är ju den enda som inte 
har pedagogisk behörighet här i det här teamet.” (I4) Min tolkning var att de var 
osäkra på ifall deras röst kunde tas i beaktande då de inte var pedagogiskt 
behöriga.  

En annan agerandebegriplighet som framträder är resonemang kring det 
egna arbetet. En aspekt som stiger fram i förhållande till det egna arbetet är 
balansen i arbetet. Undervisningen blir prioriterad och definieras som lärarnas 
huvudsakliga uppgift. Utmaningen blir att balansera aktiviteterna kring 
undervisning med långsiktig utveckling. Detta framkom i flera olika 
sammanhang. Bland annat så här: 

...att efter varje period så sitter vi ner och faktiskt utvärderar våra kurser och 
på det sättet går vidare. Men det är de här sakerna som inte är så hemskt lätta 
att få att hålla, att sen att man ger kanske efter när det är hemskt mycket 
arbetet och massor att göra. Och kanske ibland så är det kanske att hjärnan 
orkar inte heller hela tiden driva på, utan så låter man det lite, lite å och så 
märker man att okej, inte har vi riktigt diskuterat kursinnehållet genast efter. 
Då blir det sen igen, då kommer man till våren och då borde man fundera: nå, 
vad var det allt vi hade tänkt här för nästa år skulle förbättra och förändra? 
Plötsligt såg vi där att vi ska boka och så är vi lite fast där igen, så bokar vi 
samma timmar och vi har inte kanske hunnit diskutera så att vi skulle ha gett 
stöd i varandras... (I3) 

Vi ett annat tillfälle kommer samma agerandebegriplighet fram i form av 
tidsanvändning och resurser. Ett exempel på detta är allt fler individuella 
lösningar när det gäller studerandena. Detta påverkar i sin tur lärarnas arbete: 

Det har blivit allt mer individualisering om man tänker på det sättet. Det är inte 
det, jag tycker att det är bra också det, men det tar ju tid också och den tiden 
där borde man då ha också individuella lösningar, att förverkliga dem. Nu så 
blir det då, det blir ganska stor börda av dem, men...(I3) 

 
Vid dessa tillfällen är ”Vi ska inte paja dem hur mycket som helst...”  
(Anteckningar C1) en typ av utsaga som beskriver känslan av att lärarna ibland 
upplever att studerandena erbjuds för flexibla lösningar i studierna. Det finns 
lärare som beskriver en känsla av att inte räcka till och undrar var gränsen går 
mellan lärarens och studerandenas ansvar. Några lärare uttrycker sig i dessa 
sammanhang t.ex. kring hur studerande inte är närvarande i den undervisning 
de erbjuder.   

En lärarna konstaterar att det inte bara är studerande som ska vara subjekt. 
Lärarna ska också vara subjekt i denna kontext. En rädsla för att läraren blir en 
typ av managers som ska se till att ”studenterna strömmar in och ut” uttrycktes. 
(I1, I6) Dylika uttalanden tolkar jag som en upplevd brist på aktörskap i en 
verksamhet som styrs av faktorer lärarna inte själva rår på. En lärare uttrycker 
sig så här när det gäller arbetsuppgifterna och hur resurserna räcker till:  

En lärare konstaterar att hen känner ett stort tryck då resurserna dras ner och 
man känner att man inte kan göra mera arbete än det här. Det finns inte 
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utrymme för en kreativ diskussion då. Det blir bara att tillsammans försöka 
klara av vardagen. (Anteckningar D2) 

 
Förhandla om mening 
Många utsagor i diskussionerna är meningsskapande kring undervisningen. 
Detta utgör begriplighetshorisonten förhandla om mening. Dels handlar det om 
en dimension kring vad som är viktigt för studerandenas lärande, det vill säga 
lärandeaktiviteter och en studentcentrerad undervisning. Dels handlar det om 
dimension kring hur lärarna väljer innehåll och metoder i undervisningen. Dessa 
resonemang kan beskrivas som lärarens didaktiska agerande.  

Studentcentrerad undervisning lägger studerandenas lärande i fokus på 
följande sätt: ”Ja, jag tänker ju spontant att det är någonting som vi gör för 
studenterna. Någonting som ska, som ska gagna dem. Vad vi hjälper dem att få ut 
av den här utbildningen.” (I3) 

Hur hålla fokus på lärande blir en av agerandebegripligheterna. Begrepp 
som används är `kompetenser och läranderesultat´, `handledning´ och 
`studieplanernas utformning´. Det talas om progression och fokus på 
kompetensutveckling som något positivt trots att det är utmanande att 
förverkliga fullt ut. Begreppen kan relateras till den studiepedagogiska policyn 
det vill säga de kulturellt-diskursiva arrangemang som finns i den 
organisatoriska praktiken. En aspekt som stiger fram är vilka lärande aktiviteter 
som stöder lärande bäst. På samma gång sker en kritisk granskning av den 
pedagogiska verksamheten:  

Praktiken kan ofta ge en insikt i vad de borde läsa eller lära sig. Lider vi av 
västerländsk ”akademisjuka” då vi alltid börjar med teori och sen gör det i 
praktiken? funderar en lärare. Simuleringen är bra för att utmana studerande 
i verklighetsliknande situationer konstaterar en kollega. Diskussionen går 
vidare kring frågor som: Hur examinerar vi praktikerna? Är det alltid 
ändamålsenligt att examinera skilt teori och praktik? Kanske borde man ha en 
stor helhetsexamination? (Anteckningar C4) 

 
Vid en del tillfällen är diskussionerna starkare förankrade i grundläggande 
uppfattningar och de deltagande lärarnas lärandegestaltning. Studerande som 
subjekt och aktivt lärande diskuteras ofta. Det finns även en koppling till ett 
kollektivt aktörskap och en handledande studentrelation. Följande diskussion 
ger exempel på detta: 

Hur är det i undervisningen med studenternas subjektrollen funderas det på i 
en diskussion. Behöver vi så mycket föreläsningar, behöver vi så mycket 
traditionella tenter? Förmaterial ett bra sätt. Men man behöver aktivt skapa en 
ny kultur. Behövs kollegiala beslut så att alla går in för förändring. Inte ge efter 
genast, utan stå fast vi en tanke. Studiecirkel ett sätt som diskuterats och 
testats och där studerandena är självstyrda. Det finns exempel på hur 
studerandena organiserat sig själva i studiecirkelform. Stöd via 
grupphandledning behövs i början av studierna. (Anteckningar C3) 
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En annan agerandebegriplighet är förankrad i lärarnas reflektioner kring 
examination och utvärdering. Diskussionerna i de sammanhangen kan 
beskrivas som kollegiala inventeringar av olika typer av examination som varvas 
med beskrivningar av goda erfarenheter. 

Vid andra diskussioner verkar lärarna under samtalets gång identifiera teman 
som de tillsammans enas om är viktiga. En dylik diskussion fördes kring 
läranderesultat som centrala i en studentcentrerad undervisning: 

En grupp diskuterar hur vi uttrycker läranderesultaten för kurserna? Det är 
det som ska styra vilken typ av examination som väljs. Hur kan vi få detta till 
en självklarhet i hur vi tänker? I en del team har denna diskussions förts för 
länge sedan. I andra team kanske inte alls. Det är väldigt varierande. Vi behöver 
också använda samma tankemönster på praktikerna, praktik är som vilken 
kurs som helst när det kommer till att det ska leda till en kompetens och ha 
läranderesultat som man ska nå upp till.  (Anteckningar C9) 

En variation i hur vi examinerar är viktigt säger en lärare. Diskussionen 
fortsätter kring olika typer av examination; hemexamination (att läsa medan 
man skriver i t.ex. två dygn eller en vecka), parvis skriven reflektiv dagbok. 
Man kastar fram olika alternativ: Argumentering som examination – för om 
man inte har läst så finns det inga argument. Debatt som examinationsform, 
fungerar även inom språkundervisningen. Studentens medbestämmande i 
utformning av examinationen viktig är ett perspektiv som ytterligare en lärare 
spinner vidare på.” (Anteckningar C4) 

 
Utvärderingens funktion och vad som motiverar studerandena till lärande är en 
annan sak som kommer upp ofta.  

Vitsordet är viktigt för en del studerande.” Vad lärde jag mig? borde vara 
viktigare än Vad fick jag för vitsord?” Tydligt angivna kriterier behövs så att 
studerandena själv vet var det rör sig utan att bli bedömda. Det här är en 
slutsats en lite grupp lärare drar av sin diskussion. (Anteckningar C4) 

 
Vid en del tillfällen kunde man se att en direkt fördjupning av förståelse 
eftersträvas eller sker. Följande dialog ger exempel på detta: ”Vad har det då sen 
lärt sig ifall de inte läst men de får en femma” säger en kollega. ”Vad är det som 
gäller – process eller produkt” kontrar en annan kollega. Är det jobbandet som 
räknas eller är det kompetensen?” (Anteckningar C1) 

Den andra dimensionen av begriplighetshorisonten förhandla om mening 
gestaltar lärarens didaktiska agerande. När pedagogiskt utvecklingsarbete görs 
finns det i en del subkulturer på högskolan traditioner med ett starkt fokus på 
olika aspekter av didaktiska metoder. Detta utgör en typ av 
agerandebegriplighet. Här diskuteras det pedagogiska utvecklingsarbetet 
genom att till exempel betona betydelsen av att variera lärandeaktiviteter. Man 
hänvisar till att det finns digitalt material och nätpedagogiska lösningar som 
gärna ska användas. Ibland tar man ställning till att innehållet är sådant att man 
behöver träffas fysiskt för att t.ex. kunna öva praktiska moment. Man resonerar 
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även kring hur studerandena lär sig på olika sätt. När några lärare resonerar 
kring vad pedagogiskt utvecklingsarbete är för dem uttrycktes det på detta sätt: 

Dels tänker jag också läroplansutveckling, att få en så god läroplan som möjligt, 
dels didaktiska metoder, som både didaktiska metoder och sen också 
substansen, att få den rätta substansen för vad är det som vi ska lära ut, vad är 
det viktiga. Det ändrar ju hemskt mycket under åren också. Vad är det viktiga? 
Vad sätter vi fokus på? Samhällets behov och...(I6) 

Jag ser den också som process, för att det... att aldrig är man färdig, att man 
försöker utveckla vidare det man har kommit till. Sen fortsätter man där och 
kanske fokusområdena är lite olika, de kanske ändras..., att få lite olika saker 
emot och på det sättet att man måste vara ganska flexibel också. (I6) 

 
En annan agerandebegriplighet i denna horisont fokuserar på det 
undervisningsinnehåll som väljs. Detta förekommer även i citatet ovan. 
Läraren talar om den egna utvecklingen i förhållande till det 
undervisningsinnehåll som ska fokuseras på och hur man ska lära ut det som 
man ser som sin egen expertis. En annan aspekt i val av undervisningsinnehåll 
som är ständigt närvarande är vad arbetslivet behöver. Den lärarstyrda 
undervisningen har på samma sätt som den studentcentrerade undervisningen 
som mål att agera för pedagogisk kvalitet och för att studerandena ska utveckla 
en professionell handlingsberedskap.   

 
Klargöra sammanhang 
Begriplighetshorisonten klargöra sammanhang tar sig uttryck i 
diskussionerna i två olika dimensioner. Dels är strävan att försöka få grepp om 
det man diskuterar eller försöker utveckla genom att gestalta det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Dels är strävan att identifiera karaktären på samarbete.  

I förhållande till dimensionen gestalta utvecklingsarbetet blir den mest 
centrala agerandebegripligheten en tydlig avgränsning. Ofta verkar det bli en 
frustration om avgränsningen blir alltför vag. Då man lyckas med en tydlig 
avgränsning stöds utvecklingsarbetet och upplevelsen att lyckas är mera 
sannolik. En annan aspekt av denna agerandebegriplighet är hur de olika 
utvecklingsprojekten relaterar till varandra. Exempel på detta är t.ex. i samband 
med att man diskuterar relationen mellan utveckling av examens-
arbetsprocessen, grupphandledning som koncept och en parallell kurs i 
Vetenskapsteori och metodik: 

I en teamdiskussion funderade man över vilka utvecklingsprocesser som för 
tillfället var på gång och var fokus låg. En tydlig avgränsning av ett gemensamt 
lyckat utvecklingsarbete som kom fram var hur man jobbat med strukturen av 
examensarbetsprocessen. Man har också utvecklat grupphandledningen av 
examensarbeten. Samtidigt funderade man över kopplingen till kursen i 
Vetenskapsteori och metodik och hur detta var viktigt att ta i beaktande. 
(Anteckningar D1) 
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Meningsfullheten i utvecklingsarbetet är en annan agerandebegriplighet som 
stiger fram. Vid några tillfällen upplever team att utvecklingsprojekt som 
initierats för hela högskolan inte varit meningsfull eller tillräckligt väl planerade. 
Vid några tillfällen frågade sig enskilda lärare varför just detta ska göras. Det 
finns en indirekt hänvisning till att det finns andra saker som borde få 
prioritering. Speciellt om man har svårt att se meningen med ett projekt blir 
denna fråga aktuell. ”I en diskussion kring studieplansarbete blir det uppenbart 
att en del av kollegorna inte vet varför vissa förändringar görs. Vad är nyttan? 
Varför gör vi det här? frågade en av lärarna.” (Anteckningar D5) 

En aspekt av agerandebegripligheten prioritering berör tidsanvändning och 
vad man väljer att prioritera om tiden är knapp. Att prioritera utveckling är inte 
alltid självklart. En kollega uttrycker det så här: “Det stämmer ju att tidsbrist är 
ett ständigt problem. Samtidigt tänker jag att det kanske handlar om hur 
använder vi tiden och ändra fokus emellanåt lite grann och då använda den lilla 
tiden vi har på ett annat sätt.” (I1) 

Följande citat visar på vad allt som anses behöva prioriteras beroende på från 
vilket perspektiv man ser på lärarens arbete: 

Vi utvecklar vår verksamhet hemskt mycket utifrån de riktlinjer som kultur- 
och utbildningsministeriets utvärderingskriterier och områden. Jag menar, 
varför springer vi så mycket på konferenser och det är det ena och det andra, 
jag menar... Jag menar det blir såhär att vi måste skriva igen det ena och det 
andra. Sen är det någon rankningslista, nu ska vi vara tredje bästa, nu ska vi 
vara det ena och det andra. Jag tycker, det är inte så meningsfullt alla gånger 
för att man hinner inte gör saker och ting färdigt, som det kom fram här 
tidigare. Det är jättesplittrat och vi skulle vilja göra någonting väldigt färdigt, 
eller ordentligt och färdigt. När vi är mitt i en sak så måste vi också börja på 
med en annan eller en tredje såhär. (I7) 

 
En annan aspekt som kan relateras till meningsfullheten i utvecklingsarbetet 
är vilka projekt som är möjliga att slutföra och huruvida vi prioriterar vissa 
projekt som vi är måna om att få färdiga. Bristen på planering och prioritering 
ses som orsak. Det hänvisas även till en hög arbetstakt då det upplevs svårt att 
komma i mål med olika projekt: 

Det har gjorts hemskt mycket jobb, men på något sätt kommer vi alltid till det 
problemet att saker och ting inte slutförs riktigt. Utan idéerna finns där och 
tanken finns där och policyn skrivs, men så slutförs de inte, eller uppfylls ska 
vi säga. Då blir det ju lätt till en kamp där, att okej kanske man borde istället 
satsa på... Det här året så satsas det bara på punkt ett, eller det här satsas det 
bara på punkt två. Och alla gör det. Då är det kanske lättare att anamma också, 
jag vet inte. (I1) 

 
En annan dimension av begriplighetshorisonten att klargöra sammanhang är 
behovet av att klargöra karaktären på samarbete. En agerandebegriplighet som 
framkommer är teamarbete och hur förändringar behöver ses från olika 
perspektiv. Ett exempel på detta är hur man tagit som sin uppgift att försöka 
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omplacera kurser på begäran av externa lärare som skulle engageras i 
utbildningen. Argumentationen som fördes lyfter fram en motsättning som 
består i att en del av lärarna uppfattar att man frångår tanken om studerandenas 
lärande i fokus. I stället styrs diskussionen av hur lärarnas arbetsbild ser ut. 
Enligt denna lärare är det således en fråga som borde behandlas på teamnivå 
med studerandenas lärande som utgångspunkt. En av lärarna utropar: ”Det här 
handlar om mera än att flytta kurser hit och dit”. (Anteckningar D6) 

I många team betonas betydelsen av engagemang i teamarbete. Detta utgör 
en aspekt av denna agerandebegriplighet. I exemplet nedan framkommer detta, 
men även aspekten av att behöva ett mera strukturerat arbetssätt framkommer:   

Vår styrka är definitivt den att vi är dynamiska och vi vill utveckla och vi tänker 
hemskt mycket... Men svagheten är att segla utan vindar. Ibland känns det som 
så. Så händer också så mycket att man inte hinner få något färdigt. Hur mycket 
jobbade vi inte med de här kompetenserna och de här blanketterna. Det finns 
inte i vår vardag utan försvann i luften. Det kommer hela tiden något sådan här 
att ahh det här ska vi göra. Kanske lite mera långsiktigt... (I1) 

 
Även i förhållande till projekt som initieras för hela högskolan utrycker teamen 
behov av ett mera strukturerat arbetssätt: ”Ett team konstaterar att det inte finns 
tillräckligt klara strukturer för det studieplansarbete som har inletts. De 
upplever att det kom som uppdrag plötsligt och att det är en snäv tidtabell. Nu 
väntar de på strukturer för den nya studieplanen.” (Anteckningar D2) 

En annan agerandebegriplighet som stiger fram i förhållande till dimensionen 
karaktären på samarbete är gemensamma överenskommelser på hela 
högskolan. På ett forum som pedagogiskt café som är till för alla aktualiseras 
gemensamma överenskommelser på högskolan (relatings).  

En aspekt av samarbete och gemensamma överenskommelser på högskolan 
tar sig uttryck som diskussioner kring kvalitetshöjande åtgärder. Ett exempel på 
diskussioner kring överenskommelser som gäller hela högskolan kunde låta så 
här: 

Hur kan vi få huvudkategorier till kriterier, t.ex. hänvisning till källor mm. 
Minimiramen kunde vara t.ex. Urkund, skrivguide, ett vitsord 5 måste basera 
sig på minst tre examinationer, alla examinationer borde vara 
kompetensbaserade. Det kan vi säkert hitta.  En typ av en matris skulle vara 
möjligt att utveckla. (Anteckningar C7) 

 
En annan aspekt av samarbete på hela högskolan berör aktörernas förbindelse 
till gemensamma överenskommelser. Förhandlingar kring gemensamma 
överenskommelser och huruvida aktörerna väljer att förbinda sig till dessa eller 
inte kunde låta så här: 

En lärare berättar stolt att han inte är med i omtentamenssystemet. En annan 
lärare utbrister att det är därför som det inte fungerar. Ifall alla inte är med på 
system vi har så faller det hela. ”det är ganska illa att köra eget race” 
(Anteckningar C1) 
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Konstruera framtider 
Begriplighetshorisonten konstruera framtider är närvarande även då lärarna 
gör pedagogiskt utvecklingsarbete. En dimension som framträder i denna 
horisont är pedagogiska visioner. Visionerna innefattar processer som är 
kulturskapande och konstruerar vad pedagogiskt utvecklingsarbete kan handla 
om i framtiden. En agerandebegriplighet som stiger fram är fokus på lärande. 
När man gör pedagogiskt utvecklingsarbete är det något man gör genom och i 
förhållande till studerandenas lärande. (I3) Pedagogiskt utvecklingsarbete görs 
för att t.ex. underlätta för studerandena att själva vara aktiva. Att granska sin 
undervisning och hitta nya arbetssätt är därmed en aspekt av denna 
agerandebegriplighet. I följande exempel tar det sig uttryck i en diskussion kring 
examination: ”En grupp lärare sitter och talar om tenter. En kollega som sitter 
vid sidan undrar om det är det bästa sättet att utvärdera alltid. Berättar hur hon 
försökt komma bort från traditionella tenter.”  (Anteckningar C1) 

Man kan uppfatta att läraren ifråga hänvisar till studerandenas lärande i sitt 
resonemang. Att examinationstillfället även kan vara ett tillfälle för lärande och 
inte enbart kontroll är det som läraren i detta citat vill betona. Samma intresse 
för studerandenas lärande visar följande exempel: 

Man borde kunna göra mer gruppindelning funderar några kollegor på... Men 
när skulle det vara mest nödvändigt? I början av studierna för då skulle 
studerandena kunna lära känna varandra. Men å andra sidan är det då vi har 
många kurser med massföreläsningar. Utesluter de här varandra? 
(Anteckningar C1) 

 
En annan aspekt av agerandebegripligheten fokus på lärande är 
lärandegestaltning. Följande citat ger exempel på hur tre lärare resonerade kring 
detta: 

Lärare 1: Nog skulle det ju vara en bas. Jag menar, vi, vi skulle ju ändå ro mot 
samma mål och vi sitter i samma båt, så nog måste vi ju ha lite liknande 
målsättningar sådär i det stora hela. 

Lärare 2: Att det var kanske det jag var inne på redan tidigare, att det är någon 
form av, att jag tror inte att vi ska bli lika, metodiskt handlar det aldrig om det, 
men en gemensam grundsyn på lärandeprocessen, en gemensam grundsyn på 
studenter. Vilket inte betyder att man inte ser det individuella och varierar 
situationen och metoderna sedan på en helt annan nivå. Någon form av ett 
enhetligt sätt att jobba som för samman. 

Lärare 3: Jag tror också det är ganska viktigt för att binda samman människor, 
att man känner att vi gör det och inte jag allena. (I6) 

 
En annan agerandebegriplighet är förankrad i en orientering mot 
handlingskompetens i arbetslivet. En central aspekt av detta i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet är hur studerandena får den handlingskompetens de 
behöver. Detta prioriteras högt när pedagogiskt utvecklingsarbete görs: ”...jag 
vet vad det är som behövs ute på fältet. Vad är det som de bör kunna? Vad är det 
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som de behöver för att kunna göra det där jobbet?” (I5) Därför väljs också 
metoder som uppfattas utveckla handlingskompetensen. Simulering är ett 
exempel på denna typ av metod även om det är tids- och resurskrävande. 

Lärare 1: Vi har nog ganska mycket case som, som jag själv har, som jag bara 
har i huvudet och som jag själv har varit med om i verkligheten, som vi 
simulerar. 

Lärare 2: Men det är ett bra verktyg, ett kraftigt verktyg… simulering som 
speciellt de som vi har då, grundnivåstuderande på andra året. Vi har så mycket 
simulering att det, med hjälp av simuleringen så ser man faktiskt då i början på 
hösten och sen då de går ut på praktik då efter julen, så det är ju en helt otrolig, 
otroligt kraftig inlärningsprocess där. Från det att de inte förstår hemskt 
mycket [] så kommer de ganska långt i att till och med göra självständiga 
beslut, att och sådant här, på en ganska kort tid ändå. Men då har vi mycket 
simulering, så det är ett jättebra verktyg som vi har. (I5) 

 
En annan dimension av begriplighetshorisonten att konstruera framtid är 
gestaltningen av det pedagogiska utvecklingsarbetet. Många är öppna för nya 
lösningar och verka villiga att pröva på nya sätt att arbeta. Man förväntar sig att 
forum som pedagogiska caféer ska ge exempel på nya sätt att arbeta. God 
kollegial praktik blir därmed en agerandebegriplighet i detta sammanhang.  
Lärarna söker inspiration och utveckling i de metoder som används för att stöda 
lärande. Det är studerandenas självstyrda lärande, examinationsformer för att 
mäta kompetenser, examination av stora grupper, praktik upplägg och hur vi 
examinerar praktik och arbetslivsförankring. Diskussionerna som öppnas är 
nästan alla förankrade i erfarenhet kring någon praktisk utmaning. Det finns 
många tillfällen då det är uppenbart att stora steg i utvecklingen har skett och 
där man har sikte på framtiden och vidare utveckling. 

De flesta program har en tanke om kontinuitet även om det ser ut lite på olika 
sätt. Första årets studerande, vilken helhetsbild kan de få från början? Vad är 
det för signaler vi ger från början kring hur vi stöder dem i studierna?  
(Anteckningar C3) 

 
Då handlingar beskrivs är det ofta i form av erfarenheter och god praktik som 
man gärna delar med sig till sina kollegor. Man frågar också direkt frågor om hur 
den andra konkret gör i sin undervisning. Detta tyder på en individcentrerad 
pedagogisk utveckling. I några fall beskrivs koncept som man utvecklat i 
subkulturer i avgränsade nätverk.   

Vid fler tillfällen visas på utvecklingspotential genom att identifiera vilket 
målet är eller borde vara och sedan beskrivs hur verkligheten ser ut ur det egna 
perspektivet. Ett exempel på detta är: 

Jag som också tycker om att ha ganska klart för mig vad jag gör och hur jag gör 
innan jag börjar med någonting, så jag tänkte okej, vi bara går med i det. Och 
nu har det, det har tagit eld på hemskt olika sätt och det börjar hända saker 
som jag inte ens behöver hålla i precis alla trådar. Ändå ser jag att, yes, det 
utvecklas massor. Studenterna, igår slog de upp ett tält här på torget för att 
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testa det, för att kunna slå upp det nästa gång på stadion och sådant här. Man 
måste låta det gå lite och det kanske inte alla gånger går så bra, men det går. 
Det går på ett nytt sätt. Plötsligt är det någon som sitter i datorklassen och har 
gjort någonting och hämtar någonting. Att okej, vi har sökt det här, att de, 
studenterna blir engagerade på ett annat sätt än vi väntar oss. Är man, om man 
styr dem hemskt mycket så kanske det inte alltid leder till det vad vi tror. (I3) 

 
Ett genuint intresse för att prata om viktiga frågor kan skönjas i vissa 
diskussioner. Personerna som inleder dylika diskussioner verkar ha som avsikt 
att föra in samtalat på något som de själv anser vara viktigt. Vid flera tillfällen är 
det fråga om öppna frågor eller kritisk granskning av det vi redan gör.  

Sånt här mentorskap att tala med lärare från andra program och spegla lite 
sina processer med dem, e dom på någo sätt del i ett team då eller? Jag tycker 
att det har gett mig otroligt mycket [] att kunna liksom få samarbeta med 
många andra som inte ens e kopplade som ett par till en kurs utom bara en del 
av min reflektion. På sätt och vis så kan man se HV som en bra helhet där vi 
kan... Att man e ju inte ensam som team och att man alltid när man talar så e 
man ju inte en organism som hela teamet talar med FYS utom såna här olika 
delar och sätt av samarbete, att jag sku kanske inte vilja fixera mig vid ordet 
team, för det har andra krav och regler vad ett team e eller inte. (I4) 

 
En annan agerandebegriplighet som framträder från dimensionen gestaltning av 
det pedagogiska utvecklingsarbetet är utvecklingskultur. Denna 
agerandebegriplighet innefattar aspekter av mod och nytänk. När nya arbetssätt 
diskuteras relaterar man ofta till upplevelsen av det egna arbetet: ”En lärare sade 
ivrigt: Vi har ingen aning om hur det blir, vi bara tror att det blir bra...” 
(Anteckningar C5) En annan lärare uttryckte sig kring det nya arbetssätt hon 
varit del av på följande sätt: ”En dörr som är stängt för evigt – om att gå tillbaka 
till den traditionella föreläsningskursen efter att ha jobbat som team” säger en 
lärare.” (Anteckningar C5) 

Det uttrycks t.ex. en vilja att arbeta över programgränser och i projekt så att 
studerandena blandas. Man talar också om den digitala utvecklingen och att t.ex. 
alla grupprocesser inte behöver ske fysiskt. Det konstateras att detta också är en 
kulturförändring som vi i vår generation inte förstår på samma sätt som yngre 
generationer. Den tekniska utvecklingen kommer att ge många möjligheter. Det 
gäller ”att våga släppa taget och göra något nytt” (I3) konstaterar en lärare. 

En annan aspekt av agerandebegripligheten utvecklingskultur som 
framkommer är aspekten processer och struktur. Vid flera tillfällen uttrycks det 
att det är för många processer och projekt på gång. Man uppfattar också att det 
inte finns tillräckligt med uppföljning av de processer som satts igång. ”Ett team 
som reflekterar över utvecklingsarbete på högskolan och även sitt gemensamma 
utvecklingsarbete konstaterar att de borde har mera processtänkt. Vi behöver 
veta vart vi är på väg! säger en av kollegorna.” (Anteckningar D2) 

 
 



125 
 

Tabell 9. En översikt av begriplighetshorisonter i praktiken Att göra pedagogiskt 
utvecklingsarbete 

 
Begriplig-
hets- 
horisoner 

Dimensioner av  
begriplighets-
horisonten 

Agerande- 
begripligheter 

Aspekter av 
agerandebegripligheten 

Uppnå 
aktörskap 

Genom agerande 
för studerandens 
lärande 
 
 
 
 
Genom 
lärarskapet  

Skapa förutsättningar 
för lärande 
 
 
Ansvar för 
utbildningens kvalitet 
 
Förväntningar på 
läraren 
 
Det egna arbetet 
 

Skapa förutsättningar för dialog 
och reflektion 
Handledande studentrelation 
  
En kompetensbaserad studieplan 
Studenten som subjekt 
 
Arbetslivsförankring och FUI  
Kompetensutveckling 
 
Balans mellan undervisning och 
utvecklingsarbete 
Resurser 

Förhandla 
om mening  

Student-centrerad 
undervisning  
 
 
 
 
 
Lärarens 
didaktiska 
agerande 
 

Fokus på lärande 
 
 
 
Examination och 
utvärdering  
 
Didaktiska metoder 
 
 
 
Undervisningsinnehåll 
 

Val av aktiviteter 
Förankring i lärarens lärande-
gestaltning 
 
Olika typer av examination 
Utvärderingens funktion 
 
Variation av lärandeaktiviteter 
Studerandenas olika sätt att lära 
sig 
 
Handlingsberedskap 
Läranas expertis 

Klargöra 
samman-
hang 

Gestalta 
utvecklings-
arbetet 
 
 
 
 
Karaktären på 
samarbete 
 
 
 

Tydlig avgränsning 
 
 
 
Meningsfullheten i 
utvecklingsarbetet 
 
Teamarbete  
 
 
Hela högskolan 
 

I relation till andra 
problemställningar 
Möjlighet att lyckas 
 
Att prioritera utveckling 
Att slutföra projekt 
 
Engagemang 
Behov av struktur 
 
Kvalitetshöjande åtgärder 
Förbindelse 

Konstruera 
framtider 

Pedagogiska 
visioner 
 
 
 
 
 
Utveckling av nya 
pedagogiska 
arbetssätt 
 
 

Studerandenas lärande i 
fokus 
 
 
Handlingskompetens i 
arbetslivet 
 
God praktik 
 
 
 
Utvecklingskultur 

Gestaltning av lärande 
Nya arbetssätt för att stöda 
lärande 
 
Handlingskompetens 
 
 
Metoder som stöder utveckling 
av handlingskompetens 
 
 
Inspiration  
Att dela med sig 
 
Mod och nytänk 
Processer och struktur 
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5.5.3 Sammanfattning av begriplighetshorisonter i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet 
Nedan en sammanfattning av de fyra olika begriplighetshorisonterna som steg 
fram ur materialet i förhållande till de två praktikerna att planera pedagogiskt 
utvecklingsarbete och att göra pedagogiskt utvecklingsarbete. 

 

 
 

Figur 9. Dimensioner av begriplighetshorisonter i pedagogiskt utvecklingsarbete 
som praktiker 

 
Agerandebegripligheter som gestaltar begriplighetshorisonter i den form som 
beskrivs ovan kan som enskilda handlingar förefalla vara en labyrint av spridda 
ageranden i form av tal, handlingar och relationer. Det förblir ofta omedvetna i 
förhållande till en större helhet, dvs. den praktik det är en del av. De fyra 
begriplighetshorisonterna samverkar och är ett sätt att gestalta pedagogiskt 
utvecklingsarbete ur lärarnas perspektiv.  
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6 Sammanfattande diskussion 

Som Rönnerman (2004) betonar börjar all aktionsforskning i aktörers upplevda 
behov av förändring eller utveckling. Denna studie har sitt avstamp i de frågor 
jag ställde mig först som aktör och därefter som forskare om vad pedagogiskt 
utvecklingsarbete i en yrkeshögskola är. Jag identifierade ett behov av att 
begreppsliggöra och medvetandegöra praktiker för pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Jag har valt teorin om praktikarkitekturer (Kemmis & 
Grootenboer, 2008; Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014) som referensram för att 
möjliggöra begreppsliggörandet och medvetandegörandet av de studerade 
praktikerna. På detta sätt kan även de särdrag som gäller för yrkeshögskolan 
framträda.  

Syftet med studien är att utveckla kunskap om de praktiker som det 
pedagogiska utvecklingsarbetet i en yrkeshögskolekontext består av. Syftet är 
erfarenhetsbaserat och bygger på grundantagandet att det finns outnyttjade 
resurser i form av professionell erfarenhet och pedagogiskt kunnande i det 
studerade lärarkollegiet. Ett annat antagande är att det existerar outnyttjade 
potentialer för pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning.  

Diskussionen nedan består av fem underkapitel. Metoddiskussionen som sker 
i kapitel 6.1 och 6.2 tar i beaktande aktionsforskningen som en 
självreflekterande spiral och dokumentationsprocess. Därefter presenteras en 
sammanfattning och reflektion kring dokumentationsprocessen. 
Resultatdiskussionen sker i kapitel 6.3 och 6.4. Först besvaras de 
forskningsfrågor som granskar det pedagogiska utvecklingsarbete som praktik 
och praktikekologier. Därefter återkopplas till vardagspraktiken och den 
outnyttjade potential som uttrycks som grundantagande. Med målet att förbättra 
det pedagogiska utvecklingsarbetet beskrivs sedan den potential som kan 
utnyttjas. Avslutningsvis ges i kapitel 6.5 exempel på det pedagogiska 
utvecklingsarbetet på högskolan idag. Här diskuteras även förslag till vidare 
forskning. 

6.1 Reflektion över forskningspraktiken 
Kemmis, Wilkinson m.fl. (2014) menar att forskningspraktiken är en praktik i 
sig. Strävan bör vara att förhålla sig till forskningspraktiken som en praktik som 
kan forma den studerade praktiken, dvs. utgöra en: ”A practice changing 
practice” (Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014, s. 179 – 204). I nordiska sammanhang 
förstås aktionsforskaren i forskningspraktiken enligt Salo och Rönnerman 
(2014, s. 57) som “an organic part of these meetings and is seen as equal to the 
other participants (or at least striving to be so). The meetings are set up and 
organized in such a way as to fulfil the aim of gaining, developing and constructing 
knowledge by bringing the dialogue to the fore.” 

Med detta som utgångspunkt kommer jag nedan att analysera 
forskningspraktiken. 
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Inom deltagande aktionsforskning betonas självreflektionen (Kemmis, 
McTaggart & Nixon, 2014, s. 112). Jag använder aktionsforskningsspiralens 
skeden planering, handling, observation och reflektion för att ge struktur till min 
självreflektion. Denna process förverkligas inte i entydigt och systematiskt 
framskridande skeden utan de överlappar varandra och är flytande, öppna och 
flexibla i förhållande till den verklighet som utforskas (jfr Kemmis & McTaggart, 
2005). Det inzoomande perspektivet (Nicolini, 2013) används här.   

Som deltagande aktionsforskare (Kemmis, McTaggart & Nixon, 2014) är det 
skäl att analysera och reflektera över forskningspraktiken, särskilt i förhållande 
till de två roller jag har: forskarrollen och aktörsrollen. Dessa två roller 
överlappar varandra och kan t.o.m. förstås som två aspekter av 
forskningspraktiken. I en konkret situation kan det vara svårt att identifiera den 
egna rollen och därmed vilken aspekt av forskningspraktiken det är fråga om. 
Stundvis går de olika rollerna så in i varandra att det blir en och samma roll – jag, 
Carina. Många aktionsforskare refererar till sig själva med förnamn (jfr t.ex. 
Wilkinson, Rönnerman, Bristol & Salo, 2018; Forssten Seiser, 2017). Min 
tolkning är att detta ger uttryck för utmaningen att som deltagande 
aktionsforskare skilja de olika rollerna åt. Aktörspraktiken tar sig uttryck i tal, 
handlingar och relationer som kan härledas till den autentiska verklighet som 
jag är delaktig i i mitt arbete och som är föremålet för studien. Forskarpraktiken 
å andra sidan tar sig uttryck i tal, handlingar och relationer som styr 
forskningsprocessen. En stor del av de beslut jag gör i forskningspraktiken görs 
utgående från att jag är en insider – en deltagande aktionsforskare.  I dessa fall 
kombineras de två rollerna. Dels agerar jag som forskare, och dels bär jag som 
aktör på den tysta kunskapen som behövs för att ta ställning till vad som är 
möjligt, meningsfullt och fruktbart i den professionella vardagspraktik vi agerar 
i. 

 
Planering  
Då forskningsambitionerna så småningom formulerats till syfte och 
frågeställningar för studien kunde även en aktionsforskande ansats väljas. En 
aktionsforskningspraktik kännetecknas av demokrati, dialog och samarbete 
(sayings, relatings). Med detta som utgångsläge var strävan som nybliven 
doktorand hösten 2011 att identifiera kommunikativa arenor (doings) (Kemmis 
& McTaggart, 2005) för pedagogiskt utvecklingsarbete. Arenorna skulle vara 
autentiska (sayings), dvs. inte enbart fylla forskningens syften utan vara en del 
av högskolans vardagspraktik. Jag kände som aktör på högskolan till de befintliga 
arenorna. Jag kunde även ta ställning till vilken typ av arena som kunde vara 
möjlig att skapa.  

Team och teammöten på den institution jag arbetar vid var vid den 
tidpunkten enligt min tolkning autentiska kommunikativa arenor. På dessa 
skulle det vara möjligt att samla in material och observera samtal kring 
pedagogiskt utvecklingsarbete (doings). Det skulle även vara möjligt att 
observera samtal där pedagogiskt utvecklingsarbete gjordes i team. 
Teamaktörerna tog många gemensamma beslut kring hur och varför man ville 
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förändra ett visst sätt att agera och fungera i de praktiker man arbetade. 
Eftersom teamens sammansättning och samarbete var kontinuerliga blev 
konsekvenserna av de förändringar som gjordes något som teamet tog upp till 
diskussion upprepade gånger. Då teamarbetet fungerade väl gladdes 
medlemmarna tillsammans över framgångarna eller var solidariska med 
varandra (relatings) och återkom i diskussioner till hur de nästa gång kunde göra 
någonting ännu bättre (jfr Kemmis & McTaggert, 2005). Exempel på 
diskussioner som kunde tänkas föras på denna arena berörde utveckling av 
studieplanen och valda koncept som genomsyrade utbildningen. 

Under hösten 2011 förde jag diskussioner (doings) framför allt med 
högskolans överlärare i pedagogik och projektledaren för det strategiska 
utvecklingsprojektet Aktivt lärande och effektiva studieprocesser. Vår diskussion 
berörde tvärfackliga arenor vi hade på högskolan och huruvida dessa gav 
utrymme för dialog (relatings) kring pedagogiskt utvecklingsarbete. Idéen att 
etablera (doings) en ny arena i form av pedagogiska caféer förädlades i dessa 
diskussioner. Pedagogiska caféer som arena skulle ha som mål att föra samman 
lärare (relatings) från olika enheter. En grupp kollegor med intresse för 
pedagogisk utveckling formade det så kallade pedagogiska teamet (doings). Jag 
var en av många aktörer i teamet (relatings). Det pedagogiska teamets uppgift 
blev att utveckla pedagogiska caféer (doings) som en ny arena som skulle bli 
bestående.  

Som aktör kunde jag identifiera pedagogiskt kunnande och potential (doings) 
för pedagogiskt utvecklingsarbete bland kollegorna (relatings). Som aktör 
formulerade jag mina pedagogiska ambitioner (sayings) och den kunskap jag 
har, dels på basis av den egna utbildningsbakgrunden, dels utgående från den 
erfarenhet jag har av pedagogisk verksamhet och pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Därtill fanns min personliga gestaltning av lärande som grund för mitt agerande. 
Jag har även kännedom om upplevda behov av pedagogisk utveckling.  

Sedan studieplansreformen 2004 har vi i omgångar förnyat våra 
kursbeskrivningar. Vi diskuterar gång på gång vad som är skillnaden mellan 
kompetens och läranderesultat. Ibland känns det som om vi talar samma språk 
och får ett lyft. Sen samarbetar man med andra kollegor och inser att vi har 
olika förståelse i alla fall (sayings). (Rekonstruktion utgående ifrån 
dagboksanteckningar gjorda våren 2012) 

 
Pedagogiskt utvecklingsarbete var inget som lärarna vanligtvis talade om som 

ett tema eller fenomen, varken i teamen eller på högskolans gemensamma 
arenor. Däremot har mycket pedagogiskt utvecklingsarbete gjorts under årens 
lopp. Detta kan beskrivas som ett delvis oreflekterat eller omedvetet pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Genom att skapa de pedagogiska caféerna initierades därmed 
en annan typ av diskussion – en kollektiv professionell reflektion kring 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Initiativet till att utveckla ett koncept med 
pedagogiska caféer (doings) uppkom således som ett försök att skapa en arena 
för en jämbördig dialog (relatings). Initiativet (sayings) togs inte av högskolans 
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ledning utan av oss aktörer som var engagerade i det konkreta 
utvecklingsarbetet. 

Den fortgående planeringen av forskingspraktiken handlade om val (doings) 
som jag gjorde på basis av min bedömning av de förutsättningar som fanns just 
då. Detta skede utgick från vad jag som forskare i forskarpraktiken bedömde som 
ändamålsenligt och vad jag uppfattade vara möjligt i olika aktörspraktiker. När 
det t.ex. gällde förändringar i organisationen som var av den karaktären att jag 
inte kunde fortsätta som planerat, var det en bedömning som gjordes utgående 
från den kunskap jag har både som forskare och aktör.  

 
Handling  
Då arenorna var identifierade och det var dags för handling skedde detta 
genomgående i samarbete med andra aktörer (relatings). Tillsammans med det 
pedagogiska teamet arrangerade vi pedagogiska caféer. I samråd med 
examensansvariga lärare bokades tider för fokusintervjuer med lärarteamen. I 
mån av möjlighet användes redan bokade tider för teammöten. Som aktör i 
organisationen hade jag information som jag använde genomgående. 
Vokabulären (sayings) för yrkeshögskoleverksamheten och det pedagogiska 
utvecklingsarbetet var jag bekant med då det är en del av min professionella 
vardagspraktik. Likaså var jag väl insatt i högskolan som organisation och dess 
centrala processer (doings). Ingen inledande diskussion behövdes för att jag 
skulle sätta mig in i eller förstå sammanhangen.  

Det var viktigt att visa respekt och skapa tillit (relatings) för att uppmuntra 
mina kolleger till att vara aktiva och medverka på lika villkor. Organiseringen av 
pedagogiskt café som ny arena (doings) kom att kräva en hel del förhandlingar 
(doing). Delvis ville vi som aktörer i det pedagogiska teamet försöka forma de 
materiella-ekonomiska arrangemangen (Kemmis & Grootenboer, 2008) genom 
att skapa en struktur och en kontinuitet som skulle hjälpa medarbetarna att 
delta. När vi hade slagit fast torsdag eftermiddagar kl 14–15:30 (efter att ha 
dryftat denna tidpunkt länge) ville vi hålla kvar den tiden. Ungefär en gång i 
månaden kändes som ett rimligt intervall. Vi ville bjuda in hela personalen (efter 
några år blev det en del av HR:s bokningar i personalens kalender). Antalet 
deltagare på de pedagogiska caféerna varierade från gång till gång. Ambitionen 
att så många som möjligt skulle välja att delta i de pedagogiska caféerna framkom 
i det pedagogiska teamets diskussioner. Teman för caféerna blev därmed en av 
de frågor som behandlades:  

Vi sitter med det pedagogiska teamet och funderar på teman för de 
pedagogiska caféerna för den kommande terminen. En av medarbetarna frågar 
sig; ja men finns det teman som är viktiga för alla. Någon annan svarar: ja, men 
det är något helt annat att undervisa matematik för ingenjörsstudenterna än 
att ha vårdvetenskap för sjukskötare. (Rekonstruktion utgående ifrån 
dagboksanteckningar gjorda hösten 2012) 

 
Likaså var frågan om hur vi skulle informera och få lärarna med på caféerna 
något som diskuterades vid flera tillfällen. För att motivera och möjliggöra för 
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kollegerna att delta pågick förhandlingar av två typer. Dels förhandlades om tid 
och vilja att prioritera dessa tillfällen. Dels förhandlades om betydelsen av denna 
typ av forum. Alla var tillmötesgående när den nya arenan lanserades. Många var 
nyfikna på hur arenan skulle förverkligas. Jag var däremot tveksam till hur 
intresserade majoriteten av lärarna var av innehållet. Pedagogiska caféet var en 
arena i vilken personalen ”kommer och går”. En del var mera närvarande, medan 
andra deltog i enstaka tillfällen. Min tolkning är att en del ansåg att detta inte 
berörde dem och deras arbete. T.ex. kunde teamarbete som tema kännas onödigt 
och tidskrävande om man själv föredrar att jobba självständigt. Vid en del 
tillfällen var feedbacken å andra sidan att diskussionerna kring viktiga teman 
varit givande. Vid några tillfällen uttrycktes till och med att diskussionen kändes 
som en handledning. Min tolkning är att dessa lärare upplevde att de fördjupat 
sin förståelse av en central pedagogisk fråga under diskussionerna på caféet.  

Teammöten kännetecknades av att lärarna kände varandra väl och var vana 
att jobba tillsammans. Våra träffar var en naturlig del av det vardagliga arbetet. I 
några team verkade det finnas interna spänningar (relatings). Dels kunde det 
bero på spänningar som redan fanns i teamet före mötet. Dels kunde det bero på 
att man var osäker på vad våra diskussioner skulle fokusera på just den gången. 
Ingen motsatte sig materialinsamlingen. Då processen framskred 
sammanfattade jag muntligt varje gång vad som sagts vid föregående tillfälle. 
Detta gällde i första hand diskussionerna i teamen där antingen vissa eller 
samtliga deltagare hade varit med på föregående träff. Detta tillvägagångssätt 
var även ett naturligt sätt att inleda och återkoppla till de mest centrala 
diskussionstemana vi hade haft på föregående träff (doings). 

 
Observation  
Som forskare observerade jag pedagogiska caféer och teamdiskussioner samt 
intervjuade sju team. Återkoppling till insamlat material från tidigare träffar 
användes i teamen som inledning och grund för diskussion vid nya möten. I de 
pedagogiska caféerna valdes diskussionstemana utgående från önskemål från 
cafédeltagarna. Förslag på teman kom också från andra sammanhang där lärarna 
uttryckt vad som kändes angeläget (sayings). Det var således inte jag som 
forskare som föreslog teman för diskussionerna. Det var inte heller högskolans 
ledning som gav agenda för tillfällena (relatings).  

Som forskare har jag behov av att reflektera kring mitt förhållande till mina 
kollegor (relatings) i samband med att material samlades in. Vid genomförande 
av aktionsforskning är tillitsfulla relationer grundläggande (Grant, Nelson & 
Mitchell, 2008). Många av deltagarna är kollegor sedan många år tillbaka och det 
är viktigt att upprätthålla en relation som innefattar respekt och tillit. Det 
handlar även om att skapa nya relationer med kollegor jag tidigare inte arbetat 
med.  

Kollegornas kännedom om min bakgrund som lärare på 
socionomutbildningen har tidvis gjort att jag upplevt det nödvändigt att betona 
mitt intresse för hela högskolans pedagogiska utvecklingsarbete. Det fanns ofta 
en strävan att tillsammans försöka förstå hur vi kollegialt och kollaborativt 
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kunde utveckla och förbättra vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Mitt agerande 
under samtalen var en kollegas bidrag till en gemensam diskussion. 

I situationer då rollen förändrades från att vara aktör till att vara forskare och 
inta en medvetet distanserad observerande roll upplevde jag tidvis att en del av 
mina kollegor kände sig förvirrade. Svårigheterna låg i de sammanhangen i att 
förklara den dubbla rollen. Det var en utmaning att inte uppfylla de eventuella 
förväntningar jag kände från mina kollegor på att uppträda på ett visst sätt.    

Upplever att deltagarna på dagens pedagogiska café känner sig förvirrade över 
min roll. Jag är inte säker på hur tydlig jag kunde vara med det idag. En dels 
förväntningar var helt tydligt att jag borde sitta tyst och anteckna om jag 
observerar. Inte över huvud taget delta i diskussionen.  (Rekonstruktion 
utgående ifrån dagboksanteckningar gjorda våren 2013) 

Det fanns situationer då det blev tydligt att aktionsforskning var obekant för 
mina kollegor. Vid dylika tillfällen kunde det uppstå motsättningar mellan mitt 
agerande och de förväntningar som fanns på forskning. 

 
Reflektion  
Den teoretiska referensramen med fokus på praktikarkitekturer (Kemmis & 
Grootenboer, 2008) har varit ett verktyg för reflektion och analys under hela 
forskningsprocessen. I början av processen fungerade analyser av delar av 
materialet som underlag för fortsatta diskussioner. Analysresultaten kunde även 
stöda utvecklingen av aktionerna på arenorna.  

Kopplingen till mina forskarstudier, pågående forskning och till 
vetenskapssamfundet överlag gav projektet vikt och legitimitet. Jag uppfattar att 
min roll som forskare är att ge en röst till lärarnas perspektiv på praktikerna. 
Likaså uppfattar jag att jag kunnat stå upp för och förhandla kring materiella- 
ekonomiska arrangemang vad beträffar pedagogiskt utvecklingsarbete i andra 
praktiker jag är del av (relatings) (jfr Kemmis & Grootenboer, 2008). Jag kunde 
t.ex. vara med och upprätthålla och utveckla de pedagogiska caféerna. Jag kunde 
även framföra delresultat i samband med diskussioner kring framtida 
mötesstrukturer och följande periods arbetstidsresursering.  

Aktionsforskning är ”a messy business” konstaterar Kemmis, Wilkinson m.fl. 
(2014). Detta är något som jag många gånger stannat vid under 
forskningsprojektets gång. Jag uppfattar att min strävan efter att arenorna skulle 
vara så autentiska som möjligt har varit viktigt och något jag inte velat ge avkall 
på. Å andra sidan har detta haft konsekvenser för hur tydlig 
aktionsforskningsprocessen varit under projektets gång. I vardagspraktiken där 
allt förefaller hända på samma gång glöms de uttryckta ambitionerna i ett enskilt 
forskningsprojekt stundvis bort. Genom att använda de autentiska arenorna 
kunde jag synliggöra det pedagogiska utvecklingsarbetet i vardagen som för de 
flesta är osynligt. Att tala om pedagogiskt utvecklingsarbete kunde för en del 
kännas främmande eller till och med onödigt: ”...det blir ju inte beslut i 
protokollet och kommer inte riktigt vidare.” (I5)  

Vid många tillfällen har jag reflekterat över hur öppna och ärliga 
diskussionerna varit eller ifall man velat ge en förskönad bild av det arbete som 
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gjorts i det egna teamet eller på den egna enheten. Vid några tillfällen fanns det 
en viss försiktighet, speciellt i början av diskussionerna. Vid andra tillfällen fanns 
det en tydlig ambition att ”säga som det är” då jag som forskare visat intresse för 
vardagspraktiken. Vid de flesta tillfällen verkade deltagarna vara så bekväma i 
situationerna att de helt enkelt glömde bort att datainsamling pågick samtidigt 
(diktafonen låg fram synligt på bordet). I dylika fall uppfattar jag att jag sågs 
mera som aktör i vardagspraktiken än som forskare. Lärarna hänvisade även 
genomgående till sådant som de menade att jag redan kände till och var en del 
av.  

Ambitionen var att öppna för deltagande i tvärfackliga diskussioner som 
fördes på högskolan kring pedagogiskt utvecklingsarbete. Som aktör ser jag det 
som ett bidrag till utveckling av arenor för en gemensam dialog. Pedagogiska 
caféet som arena blev en del av praktiken för pedagogiskt utvecklingsarbete. I 
forskarpraktiken blev deltagandet brett och splittrat. Teman som behandlades 
var av olika karaktär. Det var inte meningsfullt att föra diskussioner kring vem 
och hur ofta lärarna deltog i diskussionerna. Jag kunde även konstatera att det 
inte var ändamålsenligt att beakta vilken bransch eller utbildning lärarna 
representerade. Å andra sidan uppfattar jag att det breda deltagandet gav en 
verklig bild av vad pedagogiskt utvecklingsarbete i yrkeshögskolekontext är och 
kan vara.  

De beskrivna forskningspraktiken ovan följer en aktionsforskningsspirals 
grundläggande skeden. De överlappande praktikerna med forskar- respektive 
aktörsperspektiv finns genomgående beskrivna. För att ytterligare tydliggöra 
dessa två praktiker utgår jag ifrån de tal, handlingar och relationer som beskriver 
praktikerna och skiljer dem åt. I figuren nedan beskriver den yttre triangeln tal, 
handlingar och relationer som hänför sig till forskarpraktiken. Som forskare 
uttryckte jag mina forskningsambitioner och syftet med forskningen i 
kommunikation och samverkan med mina kollegor. Teorin om 
praktikarkitekturer valdes i ett tidigt skede. Jag följde allmänna principer för 
forskning, så som en strävan efter reflekterande systematik och forskningsetiska 
principer. Jag gav även uttryck för den aktionsforskande ansatsens ambitioner 
om demokrati och dialog samt en strävan efter att använda autentiska arenor 
(sayings). Jag planerade, handlade, observerade och reflekterade genomgående. 
I detta ingick även att planera om vissa skeden av den processen där 
materialinsamlingen ägde rum. Som forskare ledde och faciliterade jag även 
diskussionerna med kollegorna (doings). Att möjliggöra ett jämlikt deltagande 
och en öppenhet för dialog var min uppgift som forskare (relatings). Att fungera 
som talesman/ordförande i praktiker som var anslutna till varandra blev likaså 
en av forskarens uppgifter. Som doktorand och forskare relaterade jag även till 
vetenskapssamfundet och forskningen på området (relatings).  

Som aktör hade jag som lärare pedagogiska ambitioner med mitt arbete. Min 
lärandegestaltning ligger som grund för dessa ambitioner (sayings). För att 
förverkliga ambitionerna tog jag initiativ till diskussioner med kollegorna. Det 
jag kunde tillföra dessa diskussioner var dels kännedom om organisationen och 
de behov som finns, dels pedagogisk kunskap på basis av min 
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utbildningsbakgrund och mina lärarerfarenheter (doings). Jag identifierade en 
outnyttjad potential bland mina kollegor. Både existerande relationer och 
relationer jag skapade till mina kollegor var avgörande för att jag skulle kunna 
föra dialoger kring pedagogiskt utvecklingsarbete. Att skapa tillit och visa 
respekt var avgörande (relatings). I figuren nedan beskriver den inre triangeln 
tal, handlingar och relationer som hänför sig till aktörspraktiken. 

    
 

 
 

Figur 10. Forskningspraktikens olika delpraktiker 
 

6.2 Översikt av dokumentationsprocessen  
Dokumentationen är ett centralt och viktigt element i forskningsprocessen. 
Förståelsen utvecklas genom hela processen av materialinsamling, analys och 
organisering av materialet. (Holliday, 2007) Genom att återge 
dokumentationsprocessens olika cykler är syftet att beskriva hur förståelsen för 
och medvetandegörandet kring det pedagogiska utvecklingsarbetet utvecklats 
under projektets gång. De två grundläggande perspektiven i analysarbetet, 
utzoomning och utzoomning (Nicolini, 2013) delar in dokumentationsprocessen 
i två övergripande cykler. Genom de två första cyklerna i spiralen formas det 
utzoomande perspektivet och analysen av den ekologi i vilken det pedagogiska 
utvecklingsarbetet ingår. Därefter tas ett inzoomande perspektiv som består av 
två cykler. Den inzoomande analysen fokuserar vad praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete består av. 

I avsnitt 5.1 beskrivs de två första cyklerna i dokumentationsprocessen. Cykel 
I består av systematiska gestaltningar av det pedagogiska utvecklingsarbetet i 
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lärarnas vardagspraktik och pedagogiskt utvecklingsarbete i den 
organisatoriska och institutionella praktiken. Cykel II består av en genomgång av 
tidigare forskning om pedagogiskt utvecklingsarbete och högskolelärarens 
yrkespraktik. Analysen av den praktikekologi som pedagogiskt 
utvecklingsarbete är en del av utgör cykel III. De mest centrala praktikerna i 
ekologin för pedagogiskt utvecklingsarbete är yrkeshögskolan som institutionell 
praktik och yrkeshögskolan Arcada som organisatorisk praktik. Därtill 
analyseras de två valda arenorna för pedagogiskt utvecklingsarbete på vilka 
materialet samlades in. Denna analys beskrivs i avsnitt 5.3.  

Då analysen övergår till det inzoomande perspektivet granskas två 
delpraktiker av det pedagogiska utvecklingsarbetet: Att planera pedagogiskt 
utvecklingsarbete och Att göra pedagogiskt utvecklingsarbete. I de två 
praktikerna identifierades fyra begriplighetshorisonter. De dimensioner som 
analysen av begriplighetshorisonterna utfaller i har exemplifierats med 
agerandebegripligheter kännetecknande för ifrågavarande horisont. Analysen 
av praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete sammanfattas i figur 8 och 
utgör cykel IV i dokumentationsprocessen. Det inzoomande perspektivet 
fortsätter i analysen av forskningspraktiken i föregående avsnitt. 
Forskningspraktiken beskrivs som två delpraktiker, forskar- och aktörspraktik. 
Analysen sammanfattas i figur 10 och utgör cykel V i dokumentationsprocessen.  

Föreliggande process har inte berört ett specifikt projekt med ett förväntat 
utfall. Istället har syftet varit att begreppsliggöra och medvetandegöra 
pedagogiskt utvecklingsarbete som praktik. Fördelen med en 
aktionsforskningsprocess som är relaterad till ett specifikt projekt skulle ha varit 
en tydligare avgränsning och ett konkret resultat. En dylik process skulle lättare 
kunna formas till cykler av planering, handling, observation och reflektion. I en 
forskningsprocess med syfte att begreppsliggöra och medvetandegöra hur 
praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete formas och vad de innefattar har 
ambitionen varit att de olika cyklerna ska bygga på varandra (Lawson, Caringi, 
Pyles, Jurkowski & Bozlak, 2015). En översikt av de fem cyklerna sammanfattas 
i figuren nedan. 
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Figur 11. Dokumentationsprocessens cykler 
 
 

6.3 Hur praktiker formas och vad de består av 
Forskningsfrågan Hur formas de identifierade praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete? besvaras genom analys med hjälp av ett utzoomande 
perspektiv. De spänningsfält som studien identifierat uppstår i möten mellan de 
utifrån kommande kraven och de pedagogiska ambitionerna som finns hos 
lärarna. Detta bekräftar det antagande som formulerades inledningsvis och 
beskrivs i projektets avstamp. Men detta är en förenklad bild. Resultaten visar 
en mycket mer komplex verklighet. Det komplexa sammanhang de studerade 
praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete är en del av har begreppsliggjorts 
genom analys med teorin om praktikarkitekturer som referensram (Kemmis & 
Grootenboer, 2008; Kemmis, Wilkinson m.fl., 2014). 

 
Då lärarna är de centrala aktörerna i det pedagogiska utvecklingsarbetet är 

medvetenheten om lärarnas professionella vardagspraktik av stor vikt. Lärarnas 
professionella bakgrund har betydelse för hur det pedagogiska 
utvecklingsarbetet formas och tar sig i uttryck. Personligt-professionella 
erfarenheter av utbildning och undervisning samt kultur och traditioner i olika 
branscher och utbildningar formar aktörernas individuella gestaltning av 
lärande. De professionella ambitionerna dessa aktörer har påverkar även hur 
den professionella vardagspraktiken gestaltas och förstås. Utvecklingsarbete 
kännetecknas av kontextbundenhet (Gibbs, 2013). Den beskrivna institutionella 
organisatoriska praktiken i studiens avstamp synliggör verksamhetskulturen 
som fanns i organisationen vid den tidpunkten studien inleddes. Den 
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övergripande verksamhetskulturen kännetecknades av en stark relation till 
internationell utveckling och de villkorslösa nationella krav som ställdes på 
yrkeshögskolorna. Fokus på effektivitet och kvalitet medförde behov av nya 
arbetssätt. Dessa arbetssätt förväntades innefatta bland annat tvärfackligt 
samarbete. Genom utvärderingar och utveckling av kvalitetssäkringssystem 
strävade man efter att säkra detta. Detta innebar en fokus på de kvantitativa 
målen.  

Forskning om pedagogiskt utvecklingsarbete och högskolelärares 
yrkespraktik visar tydliga trender. Behovet av och orsakerna till att stärka det 
pedagogiska utvecklingsarbetet på mesonivå stiger tydligt fram (Gibbs, 2013; 
Mårtensson, 2014). Att utveckla lärandegemenskaper och ett kollegialt lärande 
blir nödvändigt (Langelotz, 2014). Teoriutvecklingen kring ett akademiskt 
lärarskap (Fanghanel, 2013) ger möjlighet att se både mångfalden i och 
möjligheterna till det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det pedagogiska 
utvecklingsarbetet omfattar design för lärande i undervisningssituationer och i 
form av studieplansarbete. Det omfattar även att medvetandegöra och 
explicitgöra lärarnas pedagogiska orientering och gestaltning av lärande. 
Forskning om yrkeshögskolelärarens yrkespraktik bekräftar att lärarnas 
arbetsbild förändrats, och formulerar en förväntan på och ett behov av nya 
arbetssätt (se t.ex. Mäki, 2012). En av de arbetsuppgifter som betonas är 
studieplansarbete. Mera specifikt framkommer behovet av att utveckla 
kompetensbaserade studieplaner. En annan tydlig trend som framkommer i 
forskning om yrkeshögskolelärare är behovet av kollegialt samarbete 
(Savonmäki, 2007; Laajala, 2015) samt mångprofessionellt- och 
nätverkssamarbete (Kotila, 2006; Töytäri-Nyrhinen, 2008). 

Praktikekologin för de studerade praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete omfattar yrkeshögskolan som institutionell praktik och 
Arcada som organisatorisk praktik. De identifierade praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete formas i första hand av arrangemangen i denna ekologi. 
Yrkeshögskolan som institutionell praktik formar praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete genom arrangemang som gäller för högre utbildning idag, det 
vill säga även för yrkeshögskolorna i Finland. De kulturella-diskursiva 
arrangemang som formar denna praktik är den global konkurrensen och därpå 
följande krav på hög kvalitet. Det livslånga lärande som diskurs utgör ett starkt 
kulturellt-diskursivt arrangemang. De materiella-ekonomiska arrangemangen 
som karaktäriserar denna praktik är internationalisering, effektivering och 
kvalitetssäkring. Därtill kan sociala-politiska arrangemang i form av 
existensberättigande villkor och en stärkt samverkan identifieras. 

Tidigare beskrivna arrangemang formar i sin tur yrkeshögskolan Arcada som 
organisatorisk praktik. De kulturella-diskursiva arrangemangen på Arcada som 
organisatorisk praktik som framträder bottnar i det samhälleliga uppdrag 
yrkeshögskolorna har. Regional utveckling blir en central aspekt i 
arrangemangen. I en studie som granskar ekologin för praktiker för det 
pedagogiska utvecklingsarbetet blir aktivt självstyrt lärande en annan central 
aspekt i de kulturella-diskursiva arrangemangen som formar praktiken. Dessa 
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tyngdpunktsområden framträder i högskolans strategi, verksamhetsplan och 
pedagogiska styrdokument, så som den studiepedagogiska policyn. De centrala 
materiella-ekonomiska arrangemangen som identifierats är formaliseringen av 
insatsområden där bland annat en satsning på pedagogik uttrycks. En 
formalisering av insatsområden framträder t.ex. i att arbetsgrupper bildas och 
projekt initieras. De sociala-politiska arrangemangen i denna praktik betonar de 
bindande ministerieavtal som högskolan har. Då det gäller det pedagogiska 
utvecklingsarbetet betonas tvärfackligt samarbete på Arcada som organisatorisk 
praktik. Detta beskriver hur arrangemangen för yrkeshögskolor formas. Det 
beskriver även de val och prioriteringar som Arcada som yrkeshögskola gör och 
kännetecknas av när det gäller det pedagogiska utvecklingsarbetet. De val som 
görs i högskolan som organisatorisk praktik utgör således arrangemangen för 
t.ex. pedagogiskt utvecklingsarbete. 

De identifierade praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete vi planerar 
pedagogiskt utvecklingsarbete och vi gör pedagogiskt utvecklingsarbete formas av 
den tidigare beskrivna ekologin. De aktörer och det sammanhang där 
ifrågavarande utvecklingsarbete sker formar praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete. De valda kommunikativa arenorna pedagogiska caféer och 
teammöten är en del av och exempel på det pedagogiska utvecklingsarbetet på 
Arcada.  

Den andra forskningsfrågan Vad består de sociala praktikerna för pedagogiskt 
utvecklingsarbete bland högskolelärare i en given yrkeshögskola av? besvaras 
med analys som gjorts med ett inzoomande perspektiv. Analysen har gjorts på 
de två identifierade praktikerna att planera pedagogiskt utvecklingsarbete och 
att göra pedagogiska utvecklingsarbete. De sociala praktikerna består av de tal, 
handlingar och relationer som identifieras då lärarna på Arcada agerat och 
förhandlat i dessa praktiker. 

I förhållande till studiens syfte är det meningsfullt gå bortom det uppenbara i 
de tal, handlingar och relationer som observerades. Det blir därmed intressant 
att se vilka begriplighetshorisonter (Schatzki, 1996; Nicolini, 2013) som kan 
identifieras i det insamlade materialet. De fyra begriplighetshorisonterna som 
beskriver vad praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete utgår ifrån och 
består av är att uppnå aktörskap, att förhandla om mening, att klargöra 
sammanhang och att konstruera framtider. Analysen urskiljer olika dimensioner 
och exemplifieras med agerandebegripligheter, det vill säga ageranden som kan 
observeras och som ger uttryck för hur lärarna reagerar på de villkor de står 
inför. Kvaliteten på det pedagogiska utvecklingsarbetet bygger på hur lärarna 
kan uppnå aktörskap. Förhandlingarna om mening ger uttryck för de 
bakomliggande gestaltningarna kring vad som av lärarna uppfattas som viktigt. 
Då det sammanhang som pedagogiskt utvecklingsarbete sker i har betydelse för 
läraren behöver detta klargöras för att det pedagogiska utvecklingsarbetet ska 
kunna göras.  Att konstruera framtider ger uttryck för ett behov av att veta vart 
man är på väg. Dessa begriplighetshorisonter framträder i tal, handlingar och 
relationer som lärarna uttrycker i sitt agerande för att det är en del av den 
utvecklingsprocess som pågår.  
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Andra val av kommunikativa arenor att samla in material på skulle eventuellt 
ha gett andra resultat. Speciellt teammöten som arena på Institutionen för hälsa 
och välfärd representerar aktörer från en av många branscher. Likaså är det skäl 
att ta i beaktande att ifall den valda yrkeshögskolan varit en annan skulle den 
ekologi där praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete ingått sett annorlunda 
ut. På ett allmänt plan kan man emellertid utgå ifrån att resultaten ändå skulle 
ha varit de samma.  

Lärarna är de mest centrala aktörerna och drivkraften i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Studiens utfall pekar på betydelsen av att förstå aktörernas 
vardagspraktik som en sann utgångspunkt för pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Betydelsen av att förstå ekologin kring en praktik och hur denna formar en 
specifik praktik framträder likaså. 

Att aktörernas tal, handlande och relationer formar begriplighetshorisonter 
är ett exempel på hur teorin om praktikarkitekturer kan användas. Detta sätt att 
tolka och tillämpa teorin om praktikarkitekturer skiljer sig från hur Kemmis, 
Wilkinson m.fl. (2014) använt teorin. I likhet med Nehez (2015) har jag inte 
intresserat mig för det uppenbara i aktörernas tal, handlande och relationer. I 
stället har det varit meningsfullt att urskilja och begreppsliggöra de 
begriplighetshorisonter lärarna utgår och agerar från då de är delaktiga i 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Detta kan ses som ett teoretiskt bidrag från 
denna avhandling. 

6.4 Att utnyttja potential 
Studien utgör ett bidrag till forskning om yrkehögskolelärarens praktiker för 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Min avsikt har varit att jag genom resultaten från 
denna studie synliggöra pedagogiskt utvecklingsarbete som praktik inom högre 
utbildning. Min förhoppning är att jag genom denna avhandling kan göra 
lärarnas röst hörda och problematisera kraven på och möjligheterna till 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Jag vill även bidra till en diskussion kring vad 
som behöver tas i beaktande för att stöda lärarna i detta arbete.  

Detta aktionsforskningsprojekt har inte haft som syfte att bidra till en 
omedelbar förbättring eller utveckling med ett bestämt mål. Studie utgår 
däremot från ett antagande om att det finns outnyttjade resurser i form av 
professionell erfarenhet och pedagogiskt kunnande i ett specifikt lärarkollegium, 
vidare att det existerar outnyttjade potential för pedagogiskt utvecklingsarbete 
inom högre utbildning.  

I denna studie framkom resultat som visar på att konsekvenserna av det som 
Ellström (2006) benämner utförandelogik kan vara upplevelse av en splittrad 
arbetsbild och otillfredsställelse med det resultat man uppnår trots att man 
utfört den förändring som man blivit ombedd att göra. Däremot kan en 
utvecklingslogik som inte är kopplad till performativitet ha större möjligheter 
att bli förankrad i verksamhet på längre sikt.  

Den tredje forskningsfrågan Hur kan pedagogiskt utvecklingsarbete gynnas av 
insikter i och förståelse av praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete? 
besvaras genom att identifiera den outnyttjade potentialen för pedagogiskt 
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utvecklingsarbete. Nedan beskriver jag den potential som stiger fram i denna 
studie i tre punkter. Därefter formuleras en modell för ett integrerat pedagogiskt 
utvecklingsarbete.  

 
Medvetenhet om pedagogiskt utvecklingsarbete som tre praktiker 
Medvetenhet om att pedagogiskt utvecklingsarbete sker inom ramen för tre till 
varanda kopplade praktiker är grundläggande. De tre praktikerna är: 

Den individuella praktiken – Läraren som den centrala aktören i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. Fokus ligger på lärande för aktörens 
individuella professionella utveckling.  

Den kollegiala praktiken – Stöd för den individuella lärprocessen och 
utvecklingen. Strukturerat kollegialt samarbete för att möta nya arbetsuppgifter 
som kräver samverkan och samsyn. 

Högskolan som praktik – Gränsöverskridande utvecklingsprocesser för 
kvalitetssäkring som även avspeglar den ekologi som högskolan är en del av. 

Då studien granskar både vad som formar praktiker och vad praktiker består 
av begreppsliggörs och medvetandegörs det pedagogiska arbetet som tre 
praktiker som identifierats i litteraturen och forskningen. I de sammanhangen 
har praktikerna benämnts nivåer, t.ex. mikro-, meso- och makronivå 
(Mårtensson, 2014) eller intrapersonlig- interpersonlig- och organisatorisk nivå 
(Bolander Laksov, 2019). Denna studie visar på högskolans strävan efter ett 
tvärfackligt samarbete kring pedagogisk utveckling, för att säkra kvaliteten i 
verksamheten. Å andra sidan visar studien att en tradition av ett individcentrerat 
pedagogiskt utvecklingsarbete fortfarande är starkt och att lärarnas autonomi är 
en aktuell förhandlingsfråga. Förhandlingar om vad det kollegiala samarbetet är 
och kan vara utgör en nyckelfråga för pedagogiskt utvecklingsarbete.  

Då pedagogiskt utvecklingsarbete planeras och genomförs bör 
medvetenheten om de tre praktikerna beskrivna ovan ligga som grund. Detta ger 
aktörerna möjlighet att beakta samtliga praktiker och därmed påverka de 
arrangemang som formar praktikerna. Samtliga nivåer stöder studerandenas 
lärande. Med detta övergripande mål kan man inom det pedagogiska 
utvecklingsarbetet i de olika praktikerna förhandla om mening och konstruera 
framtider för ett integrerat utvecklingsarbete.  

 
Att skapa kommunikativa arenor  
Då resonemanget ovan visar på behov av att utveckla pedagogiskt 
utvecklingsarbete i de kollegiala praktikerna ligger följande potential i att bygga 
kommunikativa arenor. Kommunikativa arenornas funktion är inte att utgöra en 
plattform för ledningen att implementera ”uppifrån” kommande direktiv. Dessa 
är inte heller till för att enbart ge den enskilda läraren individuell bekräftelse 
eller känsla av otillräcklighet eller alienation. Mårtensson (2014) menar att det 
är meningsfullt att arbeta med både övergripande målen för t.ex. en högskola och 
initiativ och behov bland lärarna. Lärarnas professionella ambitioner och 
aktörskap kan genom förhandlingar möta högskolans övergripande mål. 
Förutsättningarna för och behovet av att stärka aktörskapet bör tas i beaktande 



141 
 

i diskussionerna om arkitekturer för pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Kommunikativa arenor ger möjlighet till förhandling och därmed fördjupning av 
förståelse kring det gemensamma arbetet. Olika typer av kommunikativa arenor 
behövs då det pedagogiska utvecklingsarbetet sker i olika praktiker och projekt. 
Detta kan leda till en möjlighet att medvetet påverka arkitekturerna och de 
arrangemang som finns kring olika arenor man är en del av.  

Studien visar att det finns kulturella-diskursiva arrangemang som stöder 
utvecklandet av kommunikativa arenor på ifrågavarande högskola. Huruvida de 
materiella-ekonomiska arrangemangen stöder ett integrerat pedagogiskt 
utvecklingsarbete ifrågasätts då lärarna resonerar kring befintliga resurser för 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Att skapa nya arenor kräver resurser och tid. 
Deltagandet i diskussioner på de två arenorna är ett sätt att göra pedagogiskt 
utvecklingsarbete på högskolan. Att arenan pedagogiska caféer var öppen för 
alla gjorde att pedagogiska diskussioner fördes gränsöverskridande. 
Diskussionerna i teamen å andra sidan relaterade till gemensamma mål att 
utveckla specifika utbildningars pedagogik. Detta utgör exempel på ett socialt- 
politiska arrangemang. 

 
Lärande och aktörskap som drivkraft  
Forskningsbaserat pedagogiskt utvecklingsarbete är en förutsättning i dag (jfr 
akademiskt lärarskap). Krav på utveckling och förändring är ständigt 
närvarande. Bolander Laksov (2019) visar på spänning på den intra-personliga 
nivån mellan lärarnas undervisningspraktik och högskolepedagogisk teori. 
Kontakt mellan vardagspraktiken och ett teoretiskt resonemang berikar lärande 
och är nödvändigt. För att stöda dessa behövs tillräckligt med dialog i 
sammanhang där kollegor med liknande utmaningar kan förhandla om mening. 

Studien visar på höga förväntningar på omfattande pedagogiska 
utvecklingsarbete som ska utföras av lärarna. Om läraren är stark i sitt aktörskap 
blir detta drivkraften i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 
Begriplighetshorisonterna beskrivna i denna studie kan förstås som 
utgångsläget för lärprocesserna. Lärarna behöver stöd för att uppnå aktörskap 
och förhandla om mening. Det pedagogiska utvecklingsarbetet är ofta komplext. 
Begriplighetshorisonten klargöra sammanhang och konstruera framtider kan 
kopplas till betydelsen av pedagogiskt ledarskap och de arrangemang som 
formar den ekologi som det pedagogiska utvecklingsarbetet är en del av.  

 
Modell för integrerat pedagogiskt utvecklingsarbete som tre praktiker 
En modell för integrerat pedagogiskt utvecklingsarbete omfattande tre praktiker 
gestaltas genom att betrakta de tre praktikerna samtidigt och i förhållande till 
varandra. Modellen har inga beröringspunkter och bör inte jämföras med 
Tynjäläs (2008) modell för integrerad högskolepedagogik (integratiivinen 
pedagogiikka). Då lärarna är de mest centrala aktörerna i pedagogiskt 
utvecklingsarbete placeras den individuella praktiken i mitten. De utgör 
drivkraften i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Högskolan som praktik och 
den tillhörande ekologin formar de arrangemang som gäller för praktiker för 
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pedagogiskt utvecklingsarbete. Den mellanliggande praktiken – den kollegiala – 
blir den praktik som kan sammanlänka de två andra praktikerna. De 
kommunikativa arenorna (i modellen nedan gestaltade som trianglar) är den 
integrerande faktorn. De begriplighetshorisonter som beskrivits ovan belyser 
hur lärarna som aktörer agerar i de tre integrerade praktikerna. 

Fyra typer av läraraktörer kan beskrivas i de tre i förhållande till varandra 
kompletterande praktikerna: 

A. Läraren relaterar enbart till den egna undervisningen och arbetet med 
studerandena. Det finns lite eller inte alls möjlighet till kollegialt samarbete. Den 
enskilda läraren kan själv uttrycka att hen helst arbetar självständigt. 
Diskussioner på högskolenivå förefaller inte vara något som hen ser sig vara en 
del av eller är intresserad av. 

B. Läraren relaterar i första hand till den egna undervisningen och arbetet 
med studerandena. Det finns lite eller inte alls möjlighet till kollegialt samarbete. 
Den enskilda läraren kan själv uttrycka att hen helst arbetar självständigt. Hen 
är medveten om de förväntningar som finns på högskolenivå. Läraren kan ha en 
känsla av otillräcklighet eller alienation. 

C. Läraren relaterar till den egna undervisningen och arbetet med 
studerandena. Samtidigt poängteras betydelsen av den dialog och samarbete 
som finns eller behov av dylikt kollegialt samarbete uttrycks. Medvetenheten om 
de förväntningar som finns på högskolenivå ger riktning till det arbete hen gör. 
Förhandlingar om vad de övergripande målen betyder för det kollegium hen 
representerar eller är en del av görs.  

D. Läraren relaterar till den egna undervisningen och arbetet med 
studerandena. Samtidigt poängteras betydelsen av den dialog och det samarbete 
som finns eller behov av dylikt kollegialt samarbete uttrycks. Medvetenheten om 
de förväntningar som finns på högskolenivå ger riktning till det arbete hen gör. 
Man tar som kollegium ställning till och förhandlar kring de arrangemang som 
finns och initiativ som görs på högskolenivå. Lärarens aktörskap är därmed 
utvidgat.  
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Figur 12. Pedagogiskt utvecklingsarbete och fyra typer av aktörer 
 

Modellen är förenklad och utgår ifrån den enskilda läraren som aktör. Aktörskap 
finns i samtliga praktiker. Aktörskap tar sig uttryck i olika typer av initiativ till 
pedagogiskt utvecklingsarbete.  

Den autonoma isolerade läraren (lärare A) är sällan förekommande i dagens 
högskolevärld. De omfattande utvecklingskraven på yrkeshögskolorna förefaller 
vara medvetandegjort i hela verksamheten. Däremot indikerar resultaten från 
denna studie att den autonoma läraren med en känsla av otillräcklighet och 
alienation (lärare B) fortfarande är relativt vanligt förekommande. Då initiativ 
till pedagogiskt utvecklingsarbete kommer från högskolenivå finns risken att 
den enskilda läraren upplever att det känns främmande och långt ifrån vad som 
känns meningsfull i den egna vardagspraktiken. Läraren med kollegial 
tillhörighet (lärare C) har en förankring i ett kollegium, vilket stöder läraren i det 
individuella arbetet. Här finns förutsättningar för ett utvidgat aktörskap. Å andra 
sidan kan kollegiet också bli isolerande och stärka ett ”vi och de” tänkande i 
förhållande till andra subkulturer ifall ett tillräckligt starkt tvärfackligt tänkande 
inte finns i strukturerna. Idealet är ett högt aktörskap bland aktörerna på alla 
nivåer och att initiativ kan komma från samtliga praktiker. Läraren med kollegial 
tillhörighet och ett utvidgat aktörskap (lärare D) har förutsättningar till detta.  

Det pedagogiska ledarskapet har inte varit föremålet för denna studie. De 
framlagda resultaten och tolkning av resultaten förutsätter emellertid ett starkt 
och integrerat pedagogiskt ledarskap. För att stöda lärarnas aktörskap krävs 
bland annat lyhördhet för att kunna identifiera expertkunnande i organisationen 
så att det kan tas i bruk oberoende av var det finns. 
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6.5 Vidare forskning 
I en aktionsforskningsprocess slutskede bör man fråga sig om projektet lett till 
aktioner och om en systematisk förståelse och medvetenhet om fenomenet 
åstadkommits. Nedan beskrivs tre praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete 
på Arcada våren 2020. Det första exemplet beskriver utvecklingen av det 
tvärfackliga organet för pedagogiskt utvecklingsarbete på högskolan. Det andra 
exemplet beskriver hur den kommunikativa arena som skapades under 
aktionsforskningsprojektet kunnat kvarleva och utvecklas. Det sista exemplet 
beskriver ett pågående specifikt utvecklingsprojekt på högskolan. 

Det pedagogiska rådet som kom till våren 2012 har arbetat aktivt sedan dess. 
En ny instruktion gjordes för rådets arbete hösten 2019. Den största 
förändringen är ett starkare uttalat aktörskap där rådets medlemmar benämns 
utvecklingsagenter. De förändrade arrangemangen stöder aktörskap både när 
det gäller det tvärfackligt samarbete och arbete på de enskilda enheterna.  

Den arena som skapades samtidigt som materialinsamlingen för detta projekt 
inleddes, pedagogiska caféer, finns fortfarande som arena på högskolan. 
Caféernas innehåll och form har kontinuerligt utvärderats och delvis förändrats. 
Grundtanken om att högskolan behöver en arena för tvärfackliga pedagogiska 
diskussioner kvarstår.  

I ett studieplansprojekt som inleddes hösten 2019 planeras arbete så att de 
tre tidigare beskrivna potentialerna utnyttjas. I helhetsplaneringen av projektet 
har samtliga tre nivåer tagits i beaktande. Kommunikativa arenor framför allt på 
kollegial nivå skapas inom ramen för projektet. Samtliga aktörers pedagogiska 
kompetens stärks under projektets gång – ett lärande fokuserat pedagogiskt 
utvecklingsarbete. 

Medvetenheten om hur praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete 
formas och vad de består av, dvs. resultaten från denna studie, har lett till nya tal, 
handlingar och relation i det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet på Arcada. 
Högskolans litenhet och det faktum att jag som deltagande aktionsforskare 
fortfarande finns som aktör i de studerade praktikerna har betydelse. De ovan 
beskrivna exemplen utgör också möjlighet till fortsatt aktionsforskning som 
stöder utvecklingen på ifrågavarande högskola. 
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