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Inledning 

Forskning inom området utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle 

Vid Högskolan i Gävle bedrivs forskning av relevans för att förstå utbildning, undervisning och 

lärande i näringsliv och offentlig sektor, med huvudsakligt fokus på det formella utbildningsystemet 

i dess helhet – från förskola, skola och fritidshem till högre utbildningen vid universitet och högs-

kolor. Denna forskning är samlad inom området Utbildningsvetenskap och ett 50-tal forskarutbil-

dade, 11 doktorander och några forskarstuderande är verksamma inom området. 

Utbildningsvetenskap är ett samlingsbegrepp för forskning om kunskapsbildning, lärande, utbild-

ning och undervisning - ett mång- och tvärvetenskapligt fält med kopplingar till kunskapande om 

sociala, samhälleliga, ekonomiska, politiska och kulturella dimensioner för (ut)bildning, undervis-

ning, ämnesinnehåll och lärande. Utbildningsvetenskap berör således utbildning, undervisning och 

lärande i näringsliv och offentlig sektor med tonvikt på det offentliga och privata utbildningssyste-

mets och lärarutbildningens samtliga ämnen och discipliner – didaktik, pedagogik samt aktuella 

ämnens didaktik (ämnesdidaktik). Inom kunskapsområdet behandlas förutsättningar för och före-

ställningar om och begrepp såsom vetenskap, kunskap, bildning, utbildning, undervisning, lärande, 

fostran och profession. Det finns ett behov av utbildningsvetenskaplig forskning vid alla lärosäten 

som erbjuder lärarutbildning. 

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Gävle (HiG), berör först och främst utbildning och 

dess sammanhang utifrån ett flertal olika pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. 

Bland annat behandlas kunskapens former och förutsättningar, utbildningars historiska, samhälle-

liga och politiska sammanhang samt undervisningens och lärandets förutsättningar, former, organi-

sering, processer och utfall – vilka vid HiG exempelvis synliggöras i fokusområdena utbildnings-

miljöer, lärprocesser, profession och policy. Utbildningsvetenskap vid HiG skapar således inte bara 

en forskningsgrund för lärarutbildning och skola, utan även för lärande och kunskapsbildning inom 

samhället i stort. Genom att se mer generöst på utbildningsvetenskap kan forskningsanknytning av 

hög kvalitet sålunda tillgodoses inom utbildningar utöver lärarutbildningen.  

De flesta av forskarna inom området tillhör organisatoriskt Avdelningen för Utbildningsvetenskap 

vid Akademin för Utbildning och ekonomi (AUE), men bidragen med de centrala ämnesdidaktiska 

dimensionerna inom området görs i huvudsak av forskare som tillhör Avdelningen för humaniora 

(AUE) och av några som tillhör akademierna ATM och AHA. Det finns sålunda en närhet mellan 

de kompletterande kompetenserna inom organisationen. 

Vid HiG finns ett antal forskningsgrupper (miljöer) som samlar de utbildningsvetenskapligt orien-

terade forskarna kring olika tematiska frågor. Exempel på forskningsgrupper är Early Childhood 

Education (ECE), IT i lärande, Studies of Relationships In Educational Settings (STORIES), SEP 

(Studies in Educational Policies), ROLE (Research on Learning Environments), forskning inom ma-

tematikens- och naturvetenskapens didaktik, religionsdidaktik, etc. Inom ramen för ”Språket som 

nyckel” pågår en formering av forskningen kopplat till svenska som andraspråk, bl.a. med anställ-

ning av fyra doktorander i början av 2018, varav en delfinansieras av Hudiksvalls kommun.   

Forskningen inom området utbildningsvetenskap är i en starkt uppåtgående trend med ökande antal 

internationellt publicerade artiklar och en god förmåga att attrahera externa forskningsmedel. I nu-

läget bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning inom minst tio externt finansierade forskningspro-

jekt, med finansiärer såsom Vetenskapsrådet, VINNOVA, Ifous, Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR), Skolverket, Gävle kommun och NordForsk. Forskarna ingår vidare i etablerade nationella 

och internationella forskningsnätverk och medverkan i nationella och internationella konferenser är 

omfattande. 

Inom lärarutbildningen och området utbildningsvetenskap genomförs regelbundna högre seminarier 

som samlar forskare från olika forskargrupper. Därutöver sker regelbundna forskarseminarier inom 



2 

 

flera av forskargrupperna. Det högre seminariet i utbildningsvetenskap (äger rum var tredje vecka) 

är livaktigt och kreativt och utgör navet i verksamheten; såväl forskare, doktorander som adjunkter 

deltar. Nationella och internationella gäster deltar och vid några tillfällen då seminariets innehåll har 

varit relevant har även studenter som skriver examensarbeten inbjudits. I seminarieverksamheten 

behandlas frågor kopplade till forskning och forskarutbildning, men även (forskningsbaserade) frå-

gor som relateras till grundutbildningarnas innehåll, form och utveckling samt yrkesprofessionernas 

betingelser behandlas. 

Samverkan kring praktiknära forskning (ULF-samverkan) 

Högskolan medverkar även i den nationella försöksverksamhet kring praktiknära forskning som be-

drivs med Uppsala Universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet och Göteborgs universitet 

som samordnande parter. Försöksverksamheten beskrivs ofta i termer av ULF-samverkan, samver-

kan kring Utveckling, Lärande, Forskning och innebära ett än mer nära samarbete med skolhuvud-

män och förskolor. Projektet pågår mellan 2017-2021 och har hitintills lett till att flera praktiknära 

och verksamhetsutvecklande samarbeten och forskningsprojekt initierats. Projektet har ytterligare 

stärkt Högskolans ambition om vikten av att satsa på professionsinriktad forskning.  

Via det regionala samverkansorganet RucX finns en plattform för samverkan, utveckling och forsk-

ning. Flertalet av de forskningsprojekt som bedrivs vid HiG sker i nära samverkan med aktörer vid 

regionens förskolor, fritidshem och skolor.  

Forskarutbildning och forskarskolor 

Högskolan i Gävle har i nuläget (oktober 2020) ingen egen rätt att bedriva utbildning eller examinera 

på forskarnivå inom området utbildningsvetenskap, men arbete har inletts för att få dessa rättigheter. 

Doktorander verksamma vid Högskolan är i dagsläget formellt inskrivna vid andra lärosäten, såsom 

t.ex. Uppsala universitet, Stockholm Universitet, Linköpings universitet, Umeå universitet eller Åbo 

Akademi, men med egen rätt att examinera på forskarnivå kan dessa i sin helhet genomföra sin 

utbildning vid Högskolan i Gävle.  

Med egen rätt att examinera på forskarutbildningsnivå skapas också möjlighet att inom området 

utbildningsvetenskap få en utbildningsmässig progression mellan grundläggande lärarutbildning 

och vidareutbildning på avancerad och forskarutbildningsnivå. Det innebär t.ex. att forskarskolor 

som riktar sig till förskollärare, lärare i skola och fritidshem och skolledare kan inrättas. Det innebär 

att yrkesverksam pedagogisk personal skulle kunna få en licentiatexamen eller doktorsexamen inom 

området utbildningsvetenskap. I dagsläget finns möjlighet att avlägga en magister eller masterexa-

men inom ramen för magister- och mastersprogrammen i Utbildningsvetenskap (med inriktning mot 

verksamhetsutveckling). 

Högskolan ingår i två nationella forskarskolor som finansieras av Vetenskapsrådet och som kan 

hänföras till området Utbildningsvetenskap. Tillsammans med fem andra lärosäten ingår högskolan 

i forskarskolan GRADE (National Graduate School for Digital Technologies in Education, 2018-

2021) där en doktorand anställdes vid högskolan i september 2018. Tillsammans med åtta andra 

lärosäten ingår högskolan i forskarskolan UPGRADE (Forskarskolan för lärarutbildare med inrikt-

ning mot digitala teknologier, 2020-2023). Tidigare har högskolan varit med i forskarskolorna UVD 

(Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik), FontD (Forskarskolan i Naturvetenskapernas, 

teknikens och matematikens didaktik) och Tuff (Teknikutveckling för framtiden).  

Master- och magisterprogrammen i Utbildningsvetenskap ger studenter och personal inom förskola 

och skola möjlighet att vidareutbilda sig för att komma in på forskarutbildning.  

Magister- och masterprogram i Utbildningsvetenskap  

Magister- och masterprogrammen i Utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle har en särskild 

inriktning gentemot verksamhetsutveckling i förskola och skola och som sådant är programmet väl 

lämpat för yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper samt skaffa sig strategier för verksam-

hetsutveckling. Specifika målgrupper är förskollärare, fritidspedagoger och lärare, men också ar-

betslagsledare, ämnesföreträdare, förstelärare, verksamhetsutvecklare eller strateger med olika in-

riktning är funktioner som kan ha särskild nytta av utbildningen. 



3 

 

Masterprogrammet omfattar 120 hp (2 års heltidsstudier, 4 år med 50 % studietakt). Magister pro-

grammet omfattar 60 hp studier (1 år heltidsstudier, 2 år med 50 % studietakt).   

Magister- och masterprogramens fokus på verksamhetsutveckling innebär också ett fokus på att ut-

öva ett möjligt pedagogiskt ledarskap. Programmet avser ge sådana förmågor, dels avseende ut-

veckling av verksamheten i ett större organisatoriskt perspektiv, men även av verksamheten i det 

mindre perspektivet av den egna undervisningen. Förmågorna är således riktade mot såväl förmågor 

att planera, leda och utvärdera verksamhetsutveckling som till förmågor att utveckla sin egen prak-

tik. I det senare fallet kan det exempelvis handla om individer som vill bli skickligare och mer med-

vetna och omdömesgilla som lärare, förskollärare eller fritidspedagoger för sin egen yrkesutövning. 

I det förra fallet kan det handla om t.ex. arbetslagsledare, ämnesföreträdare, förstelärare, verksam-

hetsutvecklare eller strateger med olika inriktning, alla funktioner som att har vissa utvecklingsupp-

drag inom utbildningssektorn, företrädesvis inom förskola, fritidshem eller skola.   

Strategiska forskningsområdet Innovativt lärande 

Högskolan i Gävle fastställde den 1 april 2019 fyra strategiska forskningsområden: Hållbar stads-

utveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande och Intelligent industri. 

Innovativt lärande är det strategiska forskningsområdet som samlar flest forskare från området ut-

bildningsvetenskap. Utgångspunkten för Innovativt lärande som ett strategiskt forskningsområde är 

att begreppet innovativt ges en bred definition där innehåll i relation till utbildning och lärande utgår 

från, eller riktar sig till, såväl organisatoriska, sociala, kognitiva, teknologiska och kommunikativa 

förmågor och processer. De läroprocesser som undersöks eller etableras sker i interaktion mellan 

såväl individer som organisationer och samhälle. Begreppet innovation har sitt ursprung i latinets 

innovatus/innovare med betydelsen att förnya eller förändra något som redan existerar i någon form. 

Det kan då handla om att på olika sätt bidra till en utveckling av verksamheter i syfte att stärka 

kvalité, ändamålsenlighet och förståelse. Betoningen på det innovativa i relation till lärande och 

utbildning innebär att ta sig an existerande globala och lokala samhällsutmaningar utifrån förändrade 

eller nya perspektiv. Detta sker exempelvis genom att förändra värderingar, arbetssätt, innehåll, po-

licy, organisation, miljöer och lokaler samt genom att använda nya former av tankemässiga och 

materiella resurser. Innovativt lärande som strategiskt forskningsområde kan på så vis ge förutsätt-

ningar för att skapa nya eller förändrade processer, arbets-och organisationsformer i syfte att under-

söka såväl som stödja lokala enheter och mer övergripande samhällsvärden och därmed samhällsut-

vecklingen som sådan. Det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande har sitt fokus på lä-

rande(processer) av olika slag, både sådana som initieras genom forskning och sådana som initieras 

från praktikbaserad verksamhet och organisation.  

Vetenskaplig ledare: Guadalupe Francia, professor, guadalupe.francia@hig.se och Anneli Frelin, 

professor, anneli.frelin@hig.se. 

Inom ramen för det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande har tre forskningsprogram ini-

tierats utifrån befintlig forskning som bedömts vara stark, ha omfattande till publiceringar, förmåga 

att attrahera externa medel och att möter samhällsutmaningar. De tre forskningsprogrammen är: (a) 

Demokrati och likvärdighet - lärandeprocesser för social hållbarhet, (b) Morgondagens lärmiljöer 

(MLM), och (c) Digitalisering, teknologier, media och lärande (DTML). 

Forskningsprogrammet Demokrati och likvärdighet: lärandeprocesser för social hållbarhet (DEL-

SOH) syftar till att utveckla innovativ forskning om lärandeprocesser på individ, grupp, policy och 

samhällsnivå för att bemöta existerande och framtida samhällsutmaningar med fokus på demokrati 

och likvärdighet på lokal och global nivå. Hanteringen av dessa utmaningar kräver tvärvetenskaplig 

forskning som utgår från ett helhetsperspektiv där hållbarhetens tre dimensioner, den ekologiska, 

den ekonomiska och den sociala samspelar med varandra.  

Kontaktperson: Silvia Edling, professor, silvia.edling@hig.se. 

Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer (MLM) syftar på att möta de utmaningar som 

framträder när samhället förändras och det skapar behov av att även förskole- och skolverksamhet-

erna behöver förändras. Det finns i dag ett stort behov av nybyggnationer och renoveringar, och när 
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det gäller att skapa ändamålsenliga och hållbara lärmiljöer för morgondagen kan tvärvetenskaplig 

forskning ta sig an den komplexa utmaningen. Exempel på fokusområden är: design och användning 

av skolor, förskolor och lekplatser och artefakter såsom möbler och teknologi; och förändringspro-

cesser och nya typer av lärmiljöer inklusive flexibla, multi-zon och hybrida sådana. På Högskolan i 

Gävle finns riksunika förutsättningar för samarbete mellan olika discipliner och hög kompetens hos 

forskarna. Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer utgör en naturlig nod för ett samarbete 

som samhället behöver.  

Kontaktperson: Jan Grannäs, docent, jan.grannas@hig.se. 

Forskningsprogrammet Digitalisering, teknologier, media och lärande (DTML) fokuserar institut-

ionella, organisatoriska, sociala, tekniska, ekonomiska och kontextuella möjligheter och utmaningar 

kopplade till digitalisering och lärande i utbildningssektorer, arbetsliv och samhälle. Samhällsutma-

ningar som fokuseras är i vid bemärkelse kopplade till digitalisering och de genomgripande föränd-

ringar det innebär i termer av utmaningar, möjligheter och föränderliga förutsättningar som männi-

skor, organisationer och samhället i stort har att förhålla sig till. Digitalisering innebär att förutsätt-

ningar och villkor för arbete, lärande och fritid förändras.  

Kontaktperson: Göran Fransson, professor, goran.fransson@hig.se. 

mailto:goran.fransson@hig.se
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Forskningsmiljön Studies of Relationships for Sustainable 

Learning (STORIES) 

Forskargruppen STORIES (Studies of Relationships for Sustainable Learnings) syftar till att under-

söka hur utbildningsmiljöer motiveras, utformas och berättas, samt de konsekvenser olika sätt att 

närma sig utbildningsmiljöer får vad gäller individers och gruppers livsvillkor, villkor för lärande 

och lärarprofession. Ett särskilt fokus riktas mot demokrati, rättvisa, makt och etik som är viktiga di-

mensioner för att främja social hållbarhet i utbildningspraktiker.  

Med rötter i bland annat John Deweys filosofi studerar vi pedagogiskt arbete som en del i en utbild-

ningsmiljö där sammansatta processer och utgör möjligheter och/eller hinder i olika undervisnings-

kontexter. Ett centralt undervisningssyfte idag inbegriper en strävan att främja hållbarhet som är 

intimt sammanlänkad med frågor som rör demokrati, etik, makt och rättvisa. Eftersom mänsklig 

praktik är komplex och sammanlänkad med materiella villkor är det viktigt med tvärvetenskapliga 

och holistiska ansatser för att förstå och bemöta dessa utmaningar. 

Forskningen som bedrivs i gruppen har följaktligen sitt huvudsakliga fokus på pedagogiskt arbete 

och social hållbarhet, det vill säga hur demokrati, rättvisefrågor och etik samspelar med strukturella 

och relationella förutsättningar i olika verkliga och/eller gestaltade undervisningsmiljöer såsom för-

skola, skola och högskola. Vi vill med detta förstå syften, processer och konsekvenser för lärande 

(explicit och implicit), lärarprofession, gruppers och/eller individers livssituation för att på så sätt 

även bidra till konstruktiva och innovativa strategier och förhållningssätt. 

STORIES består av professorer, docent, lektor och doktorander samt ett antal associerade medlem-

mar nationellt och internationellt. 

Exempel på forskningsområden 

 

 Skolans och högskolans demokrati- och lika-villkorsuppdrag. 

 Samspel mellan social och kulturell rättvisa i olika utbildningsmiljöer 

 Hållbarhet inom högre utbildning 

 När, var, hur och för vilka syften relationer byggs och upprätthålls som bidrar till trygga 

och likvärdiga utbildningsmiljöer med goda villkor för lärande. 

 Hur olika våldsformer såsom mobbning och diskriminering kan förstås och motverkas i 

utbildning utifrån holistiska perspektiv 

 Hur makt verkar och synliggörs i fiktionens och verklighetens berättelser 

 Lärares och lärarutbildares professionalitet i relation till deras uppdrag. 

 Policy implikationer för pedagogiskt arbete riktat mot utsatta barngrupper 

Kontaktperson: Silvia Edling, professor, silvia.edling@hig.se  

Externfinansierade projekt 

1. Möten mellan historia och moralisk reflektion (2018-2021) 
Projektet handlar om att studera hur moraliska frågor beskrivs, väljs ut och undervisas om i en histo-

rieundervisning som ämnar aktivera elevers historiska medvetande.  

Finansiär: Vetenskapsrådet 

Kontaktperson: Silvia Edling, professor, silvia.edling@hig.se 

2. Skolverksuppdrag att bevaka forskning om skolans likvärdighetsuppdrag 
Forskningsbevakningen som finansieras av Skolverket pågår under 2019 och 2020. Guadalupe Fran-

cia och Silvia Edling medverkar i projektet.  

Finansiär: Skolverket 

Kontaktperson:  Guadalupe Francia, professor, guadalupe.francia@hig.se  

mailto:silvia.edling@hig.se
mailto:silvia.edling@hig.se
mailto:guadalupe.francia@hig.se
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3. Gävlemodellen: utmaningar och möjligheter 

Finansiär: Gävle kommun 

Kontaktperson: Silvia Edling, professor, silvia.edling@hig.se och Guadalupe Francia, professor, 

guadalupe.francia@hig.se   

Vetenskapliga artiklar (urval)  

Francia, G. & Edling, S. (2020). Unaccompanied Afghan minors’ rights when restrictive 

transnational migration policies are in force : The case of Sweden. The International Journal of 

Children's Rights.  

Edling, S., Sharp, H., Ammert, N. & Löfström, J. (2020). Why is ethics important in history edu-

cation? : A dialogue between the various ways of understanding the relationship between ethics 

and historical consciousness. Ethics and Education, 15 (3), 336-354.  

Edling, S. (2020). Läraryrket och det etiska behovet av att kunna navigera i utrymmet mellan det 

säkra och det osäkra Utbildning & Demokrati, 29(2). 

Edling, S, Sharp, H, Löfström, J., Ammert, N. (2020) The good citizen: Revisiting moral motiva-

tions for introducing historical consciousness in history education drawing on the writings of Gad-

amer. Citizenship, Social and Economics Education.  

Edling, S. & Liljestrand, J. (2019). Let’s talk about teacher education! : Analysing the media de-

bates in 2016-2017 on teacher education using Sweden as a case. Asia-Pacific Journal of Teacher 

Education.  

Mooney Simmie, G. & Edling, S. (2019). Teachers’ democratic assignment: a critical discourse 

analysis of teacher education policies in Ireland and Sweden. Discourse. Studies in the Cultural 

Politics of Education, 40 (6), 832-846. 

Edling, S. & Liljestrand, J. (2018). Student teachers’ task perceptions of democracy in their fu-

ture profession – a critical discourse analysis of students’ course texts. Australian Journal of 

Teacher Education, 43 (7), 82-97. 

Edling, S. & Francia, G. (2017). Newly arrived pupils and violence: a CDA analysis of political 

advices regarding strategies and responsibilities for various actors in Swedish education. Educa-

tion Sciences and Society, 8 (1), 137-153. 

Edling, S. & Liljestrand, J. (2018). Student teachers’ task perceptions of democracy in their fu-

ture profession – a critical discourse analysis of students’ course texts. Australian Journal of 

Teacher Education. 

Parker Jenkins, M., Francia, G. & Edling, S. (2017). Education for the other: policy and provi-

sion for Muslim children in the UK and Swedish education systems. Compare, 47 (2), 257-270.   

Edling, S. (2017). Historical and moral consciousness in the light of Ewa Ziarek’s ethics of disen-

sus : one approach to handle plurality in education. Historical Encounters : A journal of historical 

consciousness, historical cultures and history education, 4 (1), 36-51.   

Edling, S. & Francia, G. (2017). Newly arrived pupils and violence : a CDA analysis of political 

advices regarding strategies and responsibilities for various actors in Swedish education. Educa-

tion Sciences and Society, 8 (1), 137-153.   

Edling, S. & Frelin, A. (2016). Sensing as an ethical dimension of teacher professionality. Jour-

nal of Moral Education, 45 (1), 46-58. 

Böcker/kapitel i böcker (urval) 

Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2020).  Democracy and Teacher Education: Dilemmas, Chal-

lenges and Possibilities. NY, London:  Routledge, Taylor and Francis Group.  

Edling, S. & Liljestrand, J. (2020). Democracy for me is saying what I want”: The teaching pro-

fession on free speech, democratic mission and the notion of political correctness in a Swedish 

context. Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe. London, 

NY: Routledge, Taylor & Francis Group. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/gavlemodellen-effektiv-mot-mobbning
mailto:silvia.edling@hig.se
https://brill.com/view/journals/chil/chil-overview.xml
https://brill.com/view/journals/chil/chil-overview.xml
https://brill.com/view/journals/chil/chil-overview.xml
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Edling, Silvia (2020). Faror med en förenklad mediedebatt om lärarutbildning. I Andreas, Fejes, & 

Magnus, Dahlstedt (Eds.), Perspektiv  på skolans problem. Vad säger forskningen? Lund: 

Studentlitteratur.  

Edling, S. (2016). Demokratidilemman i läraruppdraget: att arbeta för lika villkor. Stockholm: 

Liber.  

Edling, S. (2012). Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : Att motverka kränkningar och dis-

kriminering i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur AB.  

Serrander, U. & Ljungquist, S. (2017). Vems röst om Sverige? : En normkritisk läsning av ett 

läromedel i svenska som främmande språk. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning 

idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 149-170 
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Forskningsmiljön Research on Learning Environments 

(ROLE) 

ROLE undersöker utbildningsmiljöer utifrån relationella rumsliga perspektiv, och vill med sin forsk-

ning bidra till bättre miljöer för undervisning, lärande och social hållbarhet. ROLE utgör bas för det 

strategiska forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer. 

Fokus ligger på didaktiska och pedagogiska aspekter av utbildningsmiljöer, som till exempel: 1) 

design och användning av skolor, förskolor och lekplatser och artefakter såsom möbler och tek-

nologi; 2) föreställningar om syften och processer kring utbildning och lärande hos barn, ungdomar, 

personal och ledning; 3) förändringsprocesser och nya typer av lärmiljöer inklusive flexibla, multi-

zon och hybrida sådana; 4) lärares och elevers handlingsmöjligheter/agentskap i lärmiljöer; 6) över-

vakningsteknologi och trygghet i skolor; och 7) sociala praktiker i utbildning – relationer i skolor, 

förskolor och på fritidshem. 

Kontaktperson: Anneli Frelin, professor, anneli.frelin@hig.se och Jan Grannäs, docent, jan.gran-

nas@hig.se 

Pågående forskningsprojekt 

1. Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler. Finansiär SKR (2020-2022) 
I projektet studeras framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer uppdraget och det dagliga 

arbetet, utifrån verksamhetens organisation och arbetssätt. Projektet genomförs med bakgrund av att 

SKL Kommentus har arbetat fram ett nytt funktionsprogram och ramavtal för kommunernas försko-

lebyggnader. Fallstudier genomförs i tre kommuner, från beställning av en ny förskolebyggnad till 

efter inflytt. Vi är intresserade av verksamhetens perspektiv på lokalerna, och vilka möjliga fram-

gångsfaktorer som skapas.  

Kontaktperson: Annika Elm, universitetslektor, annika.elm@hig.se och Lena O Magnusson, univer-

sitetslektor lena.o.magnusson@hig.se 

2. Forskningsstudie om lärmiljöer. Finansiär SKR (2020-2022) 
Syftet med forskningsstudien är att lyfta fram erfarenheter från en kommunal skola och en fristående 

skolas process inför fastställande av organisation och arbetssätt utifrån respektive skolas pedago-

giska idé samt utformning och användning av lärmiljöer som stöder skolornas pedagogiska idé, or-

ganisation och arbetssätt. Målgruppen för resultatet är alla professioner som är involverade i proces-

sen att planera, bygga och använda lärmiljöer – politiker, strateger samt utbildnings- och fastighets-

organisationer.  

Kontaktperson: Anneli Frelin, professor, anneli.frelin@hig.se och Jan Grannäs, docent, jan.gran-

nas@hig.se  

3. En testbädd för utvärdering av LED-belysning i lärmiljö bortom eftermontering. 

Finansiär: Energimyndigheten (2020-2023) 
Belysning är en viktig faktor för reglering av sömn-/vakencykeln, vakenhet, kognitiv förmåga och 

välbefinnande för både elever och pedagoger. Studien är en utvidgning av ett aktuellt skolombygg-

nadsprojekt till en testbädd för alternativa lösningar som främjar inlärningsmiljöerna, genom för-

bättring av belysningskvalitet och gestaltning. Målet är att designa och implementera LED-belys-

ningssystem för att testa skillnaderna mellan arkitektoniska lösningar som möjliggörs av LED-tek-

nik, formfaktorer och styrsystem, jämfört med 1-till-1 eftermontering.  

Kontaktperson: Anneli Frelin, professor, anneli.frelin@hig.se och Jan Grannäs, docent, jan.gran-

nas@hig.se 

mailto:anneli.frelin@hig.se
mailto:annika.elm@hig.se
mailto:lena.o.magnusson@hig.se
mailto:anneli.frelin@hig.se
mailto:anneli.frelin@hig.se
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4. CoReD - Collaborative Re-design with Schools. Finansiär ERASMUS+ (2020-2022) 
The primary aim of this project is to empower practitioners working in schools to innovate and 

develop pedagogic practice through understanding and changing their physical learning environ-

ment. This will be achieved through the development of user-friendly, online tools, trialled by prac-

titioners across six diverse countries (Sweden, UK, Denmark, Germany, Iceland, Portugal), case 

studies, cross context syntheses and accompanying guides.  

Kontaktperson: Anneli Frelin, professor, anneli.frelin@hig.se 

5. Hållbar relationell professionalitet (avhandlingsprojekt) 
Många studier visar att goda relationer mellan lärare och elev har positiva effekter för elevers lärande 

och personliga utveckling. Avhandlingsprojektet (2017-22) har undervisningsrelationen i fokus uti-

från flera perspektiv, t.ex. utifrån läroplansteori, utbildningsfilosofi och samhällstrender som formar 

dagens föreställningar om undervisningsrelationen, mer specifikt på lärarutbildningen och inom in-

nehållsområdet Sociala relationer som är en del av den gemensamma utbildningsvetenskapliga kär-

nan (UVK).  

Kontaktperson: Anna Widstrand, doktorand, anna.wistrand@hig.se 

6. DesDiNaTe (Design, didaktik, naturvetenskap och teknik) 
I DesDiNaTe samarbetar förskollärare på förskolor med forskare från Högskolan i Gävle för att hitta 

arbetssätt som är lokalt anpassade för de möjligheter och begränsningar som finns i lärandemiljön 

på den egna förskolan, för de barn som finns där, samt för lärarna och deras kunskaper. Projektets 

forskningsfrågor arbetas fram i samarbete mellan förskollärarna och forskarna, och utgår från de 

problem som förskollärarna identifierar i sin verksamhet. För förskollärarna innebär deltagande i 

forskningsprojektet dels en möjlighet till professionellt lärande, dels ökad insyn i hur forskning på 

det egna fältet kan bedrivas. Projektet innebär också ökat samarbete mellan Högskolan i Gävle och 

förskolor i kommunen. 

Avslutade forskningsprojekt (urval) 

1. Förstudie: Multifunktionshus Södra Hemlingby. (2019-2020) 

Det övergripande forskningsintresset är att skapa kunskap om på vilka möjliga sätt 

ett multifunktionshus kan ge mervärde åt skolverksamheter. Förstudien omfattar projek-

teringsfasen och de aktiviteter som genomförs under den tiden.  

 

Finansiär: GavleFastigheter och Högskolan i Gävle 

Kontaktperson: Jan Grannäs, docent, jan.grannas@hig.se 

2. Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall (2017-2019) 
Projektet syftar till att studera pedagogiska processer i skolmiljöer som byggs om som så kallade 

verklighetslabb. I en iterativ process testas och förändras lokaler och design i samarbete med lärare 

och elever, för att hitta nya och bättre aktivitetsanpassade utbildningsmiljöer.  

 

Finansiär: Vinnova i samarbete med Hudiksvalls kommun, RISE Acreo och Fiber Optic Valley. 

Kontaktperson: Anneli Frelin, professor, anneli.frelin@hig.se och Jan Grannäs, docent, jan.gran-

nas@hig.se 

3. From Design to Practice - School Environments From a Nordic Perspective. (2017-

2019)  
Nätverksprojekt i samarbete med Islands universitet, Aarhus universitet i Köpenhamn, Umeå Uni-

versitet och Universitet i Oslo. Projektets nätverksmöten har till exempel resulterat i ansökningar 

och ett gemensamt temanummer i vetenskaplig tidskrift.  

Kontaktperson: Anneli Frelin, professor, anneli.frelin@hig.se och Jan Grannäs, docent, jan.gran-

nas@hig.se 

mailto:anneli.frelin@hig.se
mailto:anna.wistrand@hig.se
mailto:anneli.frelin@hig.se
mailto:anneli.frelin@hig.se
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4. Ifous analysprojekt Bygga skola. (2018-2019) 
Projektet riktades mot fem storstadskommuner och syftade till att utvärdera befintliga skolmiljöer 

samt ge underlag för planering och beslut inför framtida skolhusbyggen eller renoveringar. Dessu-

tom utvärderades en metod med gå-turer.  

 

Finansiär: IFOUS i samarbete med Arkitekturanalys. 

Kontaktperson: Anneli Frelin, professor, anneli.frelin@hig.se och Jan Grannäs, docent, jan.gran-

nas@hig.se 

5. Utbildningsmiljöer, rum och religionsdialoger (2013 – 2018) 
Delprojekt av ReDi-projektet.  

 

Finansiär Bundesministerium für Bildung und Forschung, Hamburg/Tyskland 

Kontaktperson: Johan Liljestrand, universitetslektor, johan.liljestrand@hig.se 

6. Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer - en studie av lärares 

relationsarbete i skolans mellanrum. (2012 – 2015) 
Projektets övergripande forskningsfråga var: När, var och hur byggs och upprätthålls relationer som 

bidrar till trygga utbildningsmiljöer? Huvudfokus riktades mot personalens arbete på informella stäl-

lena i skolan, som korridorer, matsal, skolgård och övriga utrymmen utanför klassrummen men inne 

på skolområdet, och de sociala situationerna som uppstod där.  

Finansiär: AFA-försäkring 

Kontaktperson: Anneli Frelin, professor, anneli.frelin@hig.se och Jan Grannäs, docent, jan.gran-

nas@hig.se 

Vetenskapliga artiklar (urval) 

Frelin, A. & Grannäs, J. (2020). Teachers’ pre-occupancy evaluation of affordances in a multi-

zone flexible learning environment : introducing an analytical model. Pedagogy, Culture & Soci-

ety. 

Frelin, A. (2020). Utbildningens mellanrum. Utbildning och Demokrati, 29 (2). [In press] 

Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Weathering the perfect policy storm. A case study of municipal 

responses to educational reform surges in Sweden. Pedagogy Culture & Society. 

Elm, A. & Nordqvist, I. (2019). The Research Circle - a Tool for Preschool Teachers’ Professional 

Learning and Preschool Development. European Journal of Teacher Education. 42(5), 621-633. 

Rytivaara, A. & Frelin, A. (2017). Committed to trouble: Learning from teachers’ stories of chal-

lenging yet rewarding teacher-student relationships. Teaching and Teacher Education: An Interna-

tional Journal of Research and Studies, 68, 12-20.  

Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Skolans mellanrum : Ett relationellt och rumsligt perspektiv på 

utbildningsmiljöer. Pedagogisk forskning i Sverige, 22(3-4), 198-214. 

Grannäs, J. & Frelin, A. (2017). Highlighting educational support professionals’ indirect contri-

butions to the educational environment. Nordic Studies in Education, 37 (3-4), 217-230. 

Grannäs, J. (2016). Spaces of surveillance.  A study of Swedish newspaper articles on school sur-

veillance cameras from 2002-2014. Education and Society, 34(2), 69-85 

Liljestrand, J. (2018). The place and conditions for democratic education in interreligious en-

counters. Religious education, 113 (1), 38-48. 10.1080/00344087.2017.1384970  

Böcker/kapitel i böcker (urval) 

Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson O. L. (2019). Didaktik i förskolan. I Bäckman, K., Elm, A. 

& Magnusson O. L. Förskolan, barnen och undervisning – didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 

de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J. (2019) Ifous fokuserar - Skolmiljöer. Utvärdering och erfa-

renhetsåterföring i fysisk skolmiljö. Stockholm: Ifous 

mailto:anneli.frelin@hig.se
mailto:anneli.frelin@hig.se


11 

 

Elm Fristorp, A. & Johannson, I. (2015). Professionellt lärande i förskolan – med utgångspunkt i 

hållbar utveckling. Stockholm: Liber AB. 

Elm Fristorp, A. (2016). Tecken på lärande – barns meningsskapande i naturvetenskap. I Thulin, 

S. (red.). Naturvetenskap i förskoleperspektiv – kreativa utvecklingsprocesser. Malmö: Gleerup.  

Elm, A. (2019). Didaktisk design – barns meningsskapande om friktion. I Bäckman, K., Elm, A. 

& Magnusson O. L. Förskolan, barnen och undervisning – didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 

Frelin, A. & Grannäs, J. (in review) Researching learning environments – An ecological ap-

proach. I Corrigan, Deborah & Deppeler, Joann (ed). Education Futures – Learning spaces (ar-

betstitel) Dordrecht: Springer. 

Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan – ett ekologiskt perspektiv. I Pihl-

gren, Ann (red.) Skolans konflikter. Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur.  

Frelin, A. & Wistrand, A. (2018). Professionalitet under press : Lärares arbete bland restträsk, 

pappersfloder och medkänslomalströmmar. I S. Irisdotter Aldenmyr (2018). Läraren och yrkeseti-

ken. Lund: Studentlitteratur AB.   

Frelin, A. (2012). Lyhörda lärare: Professionellt relationsbyggande i förskola och skola. Stock-

holm: Liber.  

Grannäs, J. & Ljungquist, S. (2015). Berättelsen som forum för kontroversiella frågor. Kontro-

versiella frågor: Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning 

AB.  

Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimension: Concluding Chapter Imagined Meaning, Embodied 

Meaning, Contested Meaning. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and 

ideological dimensions. Springer. 978-3-030-16796-7_16  
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Forskningsmiljön Studies in Educational Policy (SEP) 

Forskningsgruppen SEP (Studies in Educational Policy) har ett gemensamt fokus gentemot att stu-

dera policy som text och som praktik i olika pedagogiska kontexter. SEP inriktar sig på studier av 

policyer, deras ömsesidiga påverkan på varandra samt deras betydelse för att forma olika samhälls-

aktörer, processer och skeenden. Centrala frågor är etablering, förändring och implikationer gällande 

policy för pedagogiskt arbete och lärande inom utbildningsystemet, arbetslivet och hälsoområdet. 

En stor del av forskningen utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv. Forskningsgruppen inklude-

rar forskare inom pedagogik, specialpedagogik, hälsopedagogik och filosofi som är verksamma i 

forskningsprojekt vilka bedriver policystudier av olika pedagogiska arenor. Som en sammanfattning 

kan det sägas att gruppens bidrag rör sig kring frågor som: 

 

 Inkluderande och exkluderande praktiker inom utbildningssystem i såväl nationella som 

internationella kontexter 

 Utbildningspolicyer för hållbar utveckling, likvärdighet, jämställhet, inkludering och 

rättvisa 

 Intertextualitet i policyanalyser 

 Komparativa och internationella policyanalyser 

 Teoretisk och metodologisk utveckling av policyanalyser 

 Studie och yrkesvägledning för likvärdighet 

 Komparativa studier om ultrahöger partiers utbildningspolitik 

 Frågor om likabehandling och mobbning 

 Utvärderingsforskning 

 Studier av bedömningspraktiker och olika konsekvenser av dessa 

 Kunskapsproduktion i snittytan mellan samhället och vetenskapssamhället 

 Subjektskonstruktioner i det offentliga 

Pågående forskningsprojekt (urval) 

1. International Comparisons and Re-modelling of Welfare State Education 
This project aims to answer questions as: What argumentative positions are put forwards in the 

comparativistic education paradigm and what are the implications for education discourses? What 

are the principles for ordering, describing and classifying the problems and solutions to educational 

systems? Which actors are present and what interests in education are displayed at the education 

agora? What networks from among national and international research, policy, and professions in-

tersect at the agora? What impact has research doing international comparisons of education in this 

field of knowledge and actors? The project runs 2017-2019.  

Kontaktperson: Daniel Pettersson, universitetslektor, daniel.pettersson@hig.se  

2. Hållbara elektriker (2017-2019) 
Projektet undersöker hur olika faktorer inom såväl utbildningen som inom framtida yrkeskontext 

bidrar till och interagerar med uppkomsten av belastningsbesvär hos installationselektriker samt vad 

elever som läser på yrkesgymnasium för att bli installationselektriker har för attityder till och för-

ståelse för risker att utveckla belastningsbesvär i kommande yrkesliv. Det långsiktiga syftet är att 

bidra till utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastnings-

besvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker.  

 

Finansiär: Fortecentrum ”Kroppen i arbete”.  

Kontaktperson: Erika Björklund, universitetslektor, erika.bjorklund@hig.se 

3. Hälsa i ämnet pedagogik (2016-2019) 
Syftet med projektet är att utforska hur hälsoområdet beforskas inom ramen för ämnet pedagogik. 

Projektet bidrar med kunskap om pedagogikämnets utveckling och pågår under 2016-2019 i samar-

bete med Linköpings universitet.  

mailto:daniel.pettersson@hig.se
mailto:erika.bjorklund@hig.se
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Kontaktperson: Erika Björklund, universitetslektor, erika.bjorklund@hig.se 

4. Social inclusion through segregation? (Specialpedagogik)  
The purpose of this project is to investigate the status of inclusion in a couple of former Soviet Union 

states, Ukraine and Moldova, for comparison with the status in Sweden The project aims to facilitate 

(a) an international discussion about Inclusion in school for students with learning problems; (b) 

creating collaborative network among academicians and practitioners (from special and inclusive 

schools, local leadership representatives) from Sweden and Eastern partnership countries for devel-

opmental and research work within the research question (Social inclusion through segregation?); 

and (c) share experiences. First phase 2018-2019.  

Kontaktperson: Liya Kallinikova Magnusson, universitetslektor, liya.kalinnikova@hig.se 

5. Coloring a Mosaic in the Baltic and Around Inclusion for Sustainability in Society 

and School 
The purpose of the research is to developing measurable indicators for inclusion. The project is 

aiming to build and strengthen transnational cooperation for mapping inclusion. Project contributes 

to the specific Baltic Sea Region policy agenda in education, combating early school leaving, newly 

arrived refugees and students with special education needs, resulting to developed multidimentional 

instrument for measuring inclusion in society and school [InclSS] internationally and modeling ca-

pacity building platform in InclSS locally through cooperation between stakeholders, exchanging 

the best practices of InclSS smoothening this process for vulnerable groups of learners.  

Kontaktperson: Liya Kalinnikova Magnusson, universitetslektor, liya.kalinnikova@hig.se 

6. Utmaningar och möjligheter i planeringen av studie- och yrkesvägledning 
I projektet studeras utmaningar och möjligheter i och inför studie- och yrkesvägledning för att ut-

veckla elevernas valkompetens vid Hudiksvall kommun. 2019-2020. Projektet bidrar till förståelse 

om studie- och yrkesvägledning från ett likvärdighetsperspektiv. Projektet genomförs inom ramen 

för ULF-projekt och i samverkan med Hudiksvall kommun.  

Kontaktperson: Guadalupe Francia, professor, guadalupe.francia@hig.se 

Vetenskapliga artiklar (urval) 

Åkerblom, E. (2019) Discourses of lifelong learning: health as a governing technique in the shap-

ing of the Swedish population. International Journal of Lifelong Educa-

tion doi.org/10.1080/02601370.2019.1592252  

Åkerblom,E.(2019).The will to include – education for becoming a desirable citizen. Pedagogy, 

Culture & Society, DOI: 10.1080/14681366.2019.1643400 

Åkerblom, E. (2019). Governing of the nation: Generation Pep as a biopolitical strategy. Sport, 

Education and Society, DOI: 10.1080/13573322.2019.1664449 

Björklund, E., & Wright, J. (2017). Gender and evolutionary theory in workplace health promo-

tion. Health Education Journal, 76(8), 893–905.  

Carlsson, Å. (2017). Jämställdhet, vad är det? En analys av begreppet jämställdhet 

i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete Tidskrift för politisk filosofi 2017:3, 1-15  

Elde Mølstad, C., Pettersson, D., & Forsberg, E. (2017). A Game of Thrones: Organising and Le-

gitimising Knowledge Through PISA-research. European Educational Research Journal, 16(6), 

869–884.  

Forsberg, E., Nihlfors, E., Pettersson, D., & Skott, P. (2017). Curriculum Code, Arena, and Con-

text: Curriculum and Leadership Research in Sweden. Leadership and Policy in Schools, 16(2), 

357–382.  

Pettersson, D., Popkewitz, T. S., & Lindblad, S. (2017). In the grey zone: large-scale assessment-

based activities betwixt and between policy, research and practice. Nordic Journal of Studies in 

Educational Policy, 3(1), 29–41.  

mailto:erika.bjorklund@hig.se
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Pettersson, D., Prøitz, T. S., & Forsberg, E. (2017). From role models to nations in need of ad-

vice: Norway and Sweden under the OECDs magnifying glass. Journal of Education Policy, 

32(6), 721–744.  

Carlson, Å. (2016). Sex, Biological Functions and Social Norms: A Simple Constructivist Theory 

of Sex. NORA, 24(1), 18–29.  

Kalinnikova Magnusson, L. (2016). ‘One step ahead and two steps back’ : meeting special edu-

cation and inclusive challenges in the context of poverty (case study in the context of Republic of 

Moldova). Journal of Research in Special Educational Needs, 16(Suppl. 1), 786–788. 

Gill, P. E., & Larsson, P. (2015). Incident-Level Analysis of 703 Retrospective Self-Reports of 

Ordinary Violence Recalled by 334 Swedes Aged 6 to 45 Years. Journal of Interpersonal Vio-

lence, 30(12), 2129–2150.  

Böcker/kapitel i böcker (urval) 

Lindblad, S., Pettersson, D. & Popkewitz. T. S. (2018) Getting the Numbers Right: An Introduc-

tion. S. Lindblad, D. Pettersson & T. Popkewitz (Eds.) Numbers, Education and the Making of 

Society: International Assessments and Its Expertise. Routledge: New York  

Pettersson, D. & Mølstad, C. (2018) Who Governs the Numbers? The Framing of Educational 

Knowledge by TIMSS-research. S. Lindblad, D. Pettersson & T. Popkewitz (Eds.) Numbers, Edu-

cation and the Making of Society: International Assessments and Its Expertise.Routledge: New 

York  

Mølstad, C., Pettersson, D. & Prøitz, T. S. (2018) Soft Infusion: Constructing ’Teachers’ within 

the PISA sphere. L. M. Carvalho, L. Min, R. Normand, D. Andrade Oliveira (Eds.) Education pol-

icies and the restructuring of the educational profession. Global and comparative perspec-

tives English, Springer, Chinese, Educational Science Publishing House and Portugese, Vozes).  

Pettersson, D., Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (2019) Education Governance by Numbers. In R. 

Langer & T. Brüsemeister Handbuch Educational Governance Theorien. Springer VS: Wiesba-

den. 

Pettersson, D. (2019) A Comparativistic Narrative of Expertise: International Large-Scale Assess-

ments as the Encyclopaedia of Educational Knowledge. In G. Fan & T. S. Popkewitz Handbook of 

Education Policy Studies: School/University, Curriculum, and Assessment. Springer: Singapore. 

Lindblad, S., Pettersson, D. & Popkewitz, T. S. (2018) Education by the Numbers and the Making 

of Society: The Expertise of International Assessments. Routledge: New York & London. 

Pettersson, D. & Magnusson, L. (2017) Förskolans kommunikationsmiljö: Betraktelser och re-

flektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Lärarutbildningens skriftserie 8, 

Högskolan i Gävle: Gävle. 
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Forskningsmiljön Early Childhood Education (ECE) 

Forskargruppen ECE är en forskningsmiljö som samordnar forskare och lärarutbildare vilka bedriver 

forskning och utvecklingsarbete med anknytning till förskola, förskoleklass och fritidspedagogik. 

Forskningsmiljön inkluderar och samverkar med yrkesverksamma lärare och intresset riktas mot 

förskolors inre verksamhet (undervisning), yrkesprofessionsfrågor samt lärares yrkesmässiga ut-

veckling. Sambandet mellan förskole- och fritidspedagogisk verksamhet samt akademisk (yrkes)ut-

bildning och yrkespraxis är viktiga frågor som ytterligare belyser forskningsgruppens inriktning. Ett 

20-tal lektorer och adjunkter ingår i forskningsmiljön.  

Kontaktperson: Kerstin Bäckman, universitetslektor, kerstin.backman@hig.se och Lena O Magnus-

son, universitetslektor, lena.o.magnusson@hig.se 

Tidigare eller pågående forskningsprojekt (urval) 

1. Professionskunskap i förskolans undervisning 
Ett praktiknära forskningsprojekt i samverkan med Högskolan Dalarna och Uppsala Universitet 

samt internationella kontakter. Projektet omfattar ämneskunskaper och ämnesdidaktik i förskolan i 

relation till matematik, naturvetenskap och teknik med ett speciellt intresse riktat mot undervisnings-

begreppet. Projektet startade 2015.  

Kontaktperson: Kerstin Bäckman, universitetslektor, kerstin.backman@hig.se 

2. Digitala rörelser – ett projekt med fokus på digitala verktyg och digital 

utvecklingskapacitet i förskolans ateljé 
Ett forskningsprojekt som pågår under 2018 – 2020. Projektet baseras på etnografiska studier och 

intresserar sig för undervisning och visuella möjligheter när det kommer till användandet av digital 

teknik i förskolans ateljé.  

Kontaktperson: Lena O Magnusson, universitetslektor, lena.o.magnusson@hig.se  

3. DesDiNaTe (finns också som projekt inom ROLE) 
Syftet med projektet är att pröva och utveckla en didaktisk modell som utvecklar förskollärares 

undervisning för att stödja barns lärande inom förskolans temaorienterade undervisning i naturve-

tenskap och teknik. Projektet hämtar sin teoretiska utgångspunkt från ett designorienterat perspektiv 

som betraktar lärande som en social och teckenskapande aktivitet. Möten mellan förskollärare, för-

skolechefer och forskare sker i förskolan. Genom att utveckla miljöer för barns meningsskapande 

avser projektet att introducera barn i teknik och naturvetenskapliga ämnesområden. Förskollärare 

och forskare forskar tillsammans för att utveckla miljöerna i syfte att stödja barnens lärande. Pro-

jektet startade HT 2016. 

Kontaktperson: Annika Elm, universitetslektor, annika.elm@hig.se 

4. ETEIP, Education and Teaching in Early Years from International Perspectives, 

Erasmus+KA2 
Ett Erasmusprojekt som omfattar förskolor och universitet från England, Norge, Spanien och Sve-

rige. I projektet som pågår mellan 2019-09-01 och 2022 -06-30 deltar även Annie Hammarberg och 

Anna Eriksson från HiG/AUE. Intern medfinansiering avseende lektorstid har erhållits för den del 

av projektet som omfattar forskning.  

Kontaktpersoner: Kerstin Bäckman, universitetslektor, kerstin.backman@hig.se och Kia Kimhag, 

universitetsadjunkt, kia.kimhag@hig.se 

mailto:kerstin.backman@hig.se
mailto:kerstin.backman@hig.se
mailto:lena.o.magnusson@hig.se
mailto:annika.elm@hig.se
mailto:kerstin.backman@hig.se
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5. Yngre barns delaktighet i läsande, läsaktiviteter och utformandet av läsmiljöer i 

förskolan 
En mindre forskningsstudie där en följeforskare från Högskolan följer de delar av ett Bokstartspro-

jekt som utspelar sig i några av Region Gävleborgs förskolor (2019-2020). En rapport har publicerats 

under augusti 2020. 

Kontaktperson: Lena O Magnusson, universitetslektor, lena.o.magnusson@hig.se  

6. ”Vad är bäst? Hur ska vi jobba? Åldersblandade grupper eller åldershomogena 

grupper i förskolan. (ULF projekt) 
En mindre intervjustudie som genomförs under 2019-2020 med intresse för hur några förskollärare 

ser på genomförande av undervisning i arbetet med ämnena matematik, naturvetenskap/teknik och 

litteracitet i åldershomogena kontra åldersintegrerade barngrupper.  

Kontaktperson: Kerstin Bäckman, universitetslektor, kerstin.backman@hig.se och Lena O Magnus-

son, universitetslektor, lena.o.magnusson@hig.se 

7. Fritidshemmets Pedagogiska Uppdrag (FriPU) (2019-2022) 
Björn Haglund är i samverkan med Helena Ackesjö på Linnéuniversitetet, forskningsansvarig för 

Ifous forsknings- och utvecklingsprojekt Fritidshemmets Pedagogiska Uppdrag (FriPU). FriPU är 

ett 3-årigt projekt, som startade under HT 2019 och de övergripande forskningsfrågorna riktar sig 

till att öka kunskapen inom främst inom två områden; hur fritidshemmens verksamhet och samarbete 

med grundskolan kan bidra till goda förutsättningar för elevers lärande, samt rektors ansvar att leda 

och styra fritidshemmens verksamhet. Sammantaget ingår ca 130 deltagare bestående av fritids-

hemspersonal och skolledare hos fyra skolhuvudmän.  

Kontaktperson: Björn Haglund, universitetslektor, bjorn.haglund@hig.se  

8. Vad är en innovativ (förskol-)lärare? 
Forskningsprojektet görs inom det Europeiska ATEE-nätverket där avsikten är att karakterisera vad 

som kännetecknar innovativa lärare och skolledare. Fokus i HIG:s medverkan ligger på förskollä-

rare.  

Kontaktperson: Johan Liljestrand, universitetslektor, johan.liljestrand@hig.se 

9. Förskollärare om det skolliknande uppdraget 
Ett forskningsprojekt som syftar till att genom intervjuer med förskollärare synliggöra hur de förstår 

sitt uppdrag i relation till läroplanen och där ämnen som t ex matematik, kunskap om naturen och 

språklig medvetenhet står i fokus.  

Kontaktperson: Johan Liljestrand, universitetslektor, johan.liljestrand@hig.se 

10. ULF-projekt  
"Ett (ännu icke namngett) projekt finansierat med ULF-medel med syftet att undersöka styrmekan-

ismer på olika organisatoriska nivåer i kommunen för att bidra till förståelse av förutsättningar för 

utvecklingsarbete i förskolan." Datainsamling i slutet av oktober.  

Kontaktperson: Annika Elm, universitetslektor, annika.elm@hig.se och Johan Liljestrand, universi-

tetslektor, johan.liljestrand@hig.se 

Vetenskapliga artiklar (urval) 

Bose, K. & Bäckman, K. (2020). Specialised education makes a difference in preschool teachers’ 

knowledge bases in the teaching of mathematics and science: A case study of Botswana and Swe-

den. South African Journal of Childhood Education. 

mailto:lena.o.magnusson@hig.se
mailto:kerstin.backman@hig.se
mailto:lena.o.magnusson@hig.se
mailto:bjorn.haglund@hig.se
mailto:annika.elm@hig.se
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Elm, A. & Nordqvist, I. (2019). The Research Circle - a Tool for Preschool Teachers’ Professional 

Learning and Preschool Development. European Journal of Teacher Education. 42(5), 621-633, 

doi: 10.1080/02619768.2019.1652899   

Gustafsson, C. (2020). Maria Montessori. I D.T. Cook (Ed.) The SAGE Encyclopedia of Children 

and Childhood. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd.  

Haglund, B. (2018). ”Men dom flesta har en liknande situation.” Ett narrativ om bristande perso-

nella resurser och omgivningens begränsade förväntningar. Barn 2, s. 75-92. 

Haglund, B. & Peterson, L. (2017). Why use board games in leisure-time centres? Prominent staff 

discourses and described subject positions when playing with children. International Journal for 

Research on Extended Education, 5(2), s. 188-206.  

Magnusson, L. O (2020). Visual research material and diffractive readings – a relational research 

story. QSE. International journal of qualitative studies in education..  

Liljestrand, J. (2020). Like School and Not Like School: Ambivalences in Swedish Preschool 

Teachers’ Enacted Policy. Nordic Journal of Studies in Educational Pol-

icy. 10.1080/20020317.2020.1789405 [Mer information] 

Liljestrand, J. & Hammarberg, A. (2017). The social construction of the competent, self-gov-

erned child in documentation : panels in the Swedish preschool. Contemporary Issues in Early 

Childhood, 18(1), 39-54.   

Lindh, Y. (2017). Barn och konst - samtal, kommunikation och demokrati. Nordisk Barne-

hageforskning, 15(2), 1-18.   

 

Doktorsavhandlingar/licentiatavhandlingar 

Hallgren, E. (2018). Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama. Samspel i roll i en fiktiv 

verksamhet. Diss, 2018. Stockholm: Stockholms universitet. 

Magnusson, L. O. (2017). Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. Diss. , 

2017. Göteborg: Göteborgs universitet.  

Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis För-

lag. 

Walldén Hillström, K. (2020). I samspel med digitala medier. Förskolebarns deltagande i multi-

modala literacypraktiker. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2020. Uppsala. 

 

Böcker/kapitel i böcker (urval) 

Björklund, E. & Gustafsson, C. (red.) (2016). Praktiknära forskning: barn, lärare och lärande. 

Lund: Studentlitteratur. 

Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. O (red.) (2020). Förskola, barn och undervisning – Di-

daktik i förskolan. Stockholm: Liber. 

Bäckman, K., Hammarberg, A. & Eriksson, A. (2016). Barns lärare och deras professionskun-

skaper – exemplet matematik. s. 27- 46. I Björklund, E. & Gustafsson, C. (red.) (2016). Praktik-

nära forskning: barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Elm Fristorp, A. & Johansson, I. (2015). Professionellt lärande i förskolan – med utgångspunkt i 

hållbar utveckling. Stockholm: Liber. 

Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J., & Lager, K. (2020). (red) Fritidshemmets pedagogik i en ny 

tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Hammarberg, A. (2020). Undervisning: att synliggöra ett innehåll i förskolan. I K. Bäckman, A. 

Elm & L. O. Magnusson (Red.), Förskola barn och undervisning - didaktik i förskolan (s. 139 - 

150). Stockholm: Liber.   

https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1652899
http://dx.doi.org/10.1080/20020317.2020.1789405
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-32379
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Ivarsson, A. & Magnusson, L. O. (2020). Den digitala tekniken i förskolans verksamhet: möjlig-

heter och förhållningssätt med focus på programmering. I K. Bäckman, A. Elm & L. O. Magnus-

son (Red). (2020). Förskola, barn och undervisning – Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 

Liljestrand, J. (2020). Förskollärares professionella undervisningskunskap. I Bäckman, K., Elm, 

A. & Magnusson, L. O (red.) (2020). Förskola, barn och undervisning – Didaktik i förskolan. s. 

35-52. Stockholm: Liber. 

Lindh, Y. (2020) Konstsamtal – hur samtalar förskollärare och barn och på vems villkor. I Bäck-

man, K., Elm, A. & Magnusson, L. Förskola, barn och undervisning – didaktik i förskolan s. 123-

137. Stockholm: Liber AB. 

Magnusson, L. O (2020). Bild och bildskapande som didaktiska verktyg i förskolan - potential 

och möjlighet. Förskola, barn och undervisning – didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. S. 

53-70 

Rapporter 

Andersson, K. & Gustafsson, C. (2018) Teori och praktik i synergi – produktarbete som själv-

ständigt arbete. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Uppsala: Uppsala 

universitet. 

Magnusson, L. O (2020). Barn, böcker, delaktighet och inflytande. Rapport från ett bokstartpro-

jekt i Gävleborgsregionen. Gävle: Region Gävleborg. 48 s. https://www.regiongavleborg.se/kul-

tur/verksamhet/regional-biblioteksverksamhet/bokstart-gavleborg/nyfiken-pa-barn-och-sprak/  

 

 

  

https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/regional-biblioteksverksamhet/bokstart-gavleborg/nyfiken-pa-barn-och-sprak/
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/regional-biblioteksverksamhet/bokstart-gavleborg/nyfiken-pa-barn-och-sprak/
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Forskningsmiljön IT i lärande 

Inom ramen för forskningsgruppen "IT i lärande" undersöks och utvecklas villkoren för användning 

av digitala verktyg och resurser i olika utbildnings- och lärandesammanhang. Digitalisering i sam-

hället i stort och i utbildnings- och lärandesammanhang innebär såväl utmaningar som möjligheter 

och leder till behov av kompetensutveckling. Det påverkar lärares didaktiska val, hur undervisnings- 

och lärandeprocesser tar form och utformas samt vad som lärs, vilket är några av de frågor som 

studeras inom forskningsgruppen.  

Forskningsgruppen IT i lärande ingår i GRADE-Research och medverkar i den nationella forskar-

skolan kring digitala teknologier i utbildning (GRADE) och i den nationella forskarskolan Lärarut-

bildning och skolans digitalisering (UPGRADE). Fyra lektorer, två adjunkter och två doktorander 

utgör kärnan i forskningsmiljön, men fler forskatre ingår i gruppens projekt. 

Forsknings gruppen bedrivs explorativ försöksverksamhet kopplat till digitala teknologier inom ra-

men för Digital Learning Lab vid Högskolan i Gävle, bl.a. gällande användningen av Virtual Reality 

och Augmented reality.  

Kontaktperson: Göran Fransson, professor, goran.fransson@hig.se 

Tidigare eller pågående forskningsprojekt (urval) 

1. Making IT happen - A study of advanced use of digital technologies in 
Swedish upper secondary school 
Forskningsprojekt i samarbete med forskare vid Umeå universitet. I fokus för studier är använd-

ningen av digitala teknologier inom tre svenska gymnasieskolor. Lärare, elever och skolledning in-

tervjuas och klassrumsobservationer och enkäter genomförs. Projektet pågår under åren 2015-2019. 

 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

Kontaktperson: Göran Fransson, professor, goran.fransson@hig.se 

2. Explorativ försöksverksamhet kring digitala teknologier 
Inom ramen för Digital Learning Lab genomförs försöksverksamhet kopplat till teknologier såsom 

Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR). Lärare, skolledare, elever och lärarstudenters upp-

fattningar om användande kommer att studeras med ambitionen att kritiskt granska möjligheter och 

utmaningar för lärande. Inom ramen för detta projekt planeras också försöksverksamhet med att 

skriva vetenskapliga artiklar och bokkapitel tillsammans med yrkesverksamma lärare.  

Kontaktperson: Jörgen Holmberg, universitetslektor, jorgen.holmberg@hig.se 

3. Förskollärarstudenters uppfattningar om IT-användandet i utbildningen 
Denna forskning genomförs inom ramen för projektet Nätbaserat lärande och fokuserar förskollä-

rarstudenters uppfattningar om hur IT och digitala resurser används under den grundläggande förs-

kollärarutbildningen. Projektet genomförs under 2017-2018.  

Kontaktperson: Davoud Masoumi, universitetslektor, davoud.masoumi@hig.se  

3. Användande av digitala teknologier vid undervisning om läkemedelsberäkning 
Denna forskning genomförs inom ramen för projektet Nätbaserat lärande och syftar långsiktigt till 

att utveckla undervisningen i läkemedelsberäkning genom att pröva explorativa designer med digi-

tala teknologier. I ett förstasteg (2017-2020) genomförs en forskningsöversikt över hur digitala tek-

nologier använts vid undervisning om läkemedelsberäkning.  

Kontaktperson: Göran Fransson, professor, goran.fransson@hig.se 

mailto:davoud.masoumi@hig.se
mailto:goran.fransson@hig.se
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4. Högskolelärares uppfattningar om användandet av digitala teknologier i högre 

utbildning 
Denna forskning genomförs inom ramen för projektet Nätbaserat lärande och fokuserar högskolelä-

rares uppfattningar om användandet av digitala teknologier i högre utbildning. Fokusgruppsinter-

vjuer genomförs med lärare vid två högskolor i Sverige för att möjliggöra komparativa studier. Pro-

jektet genomförs under 2017-2020.  

Kontaktperson: Annika Elm, universitetslektor, annika.elm@hig.se 

Doktorsavhandling 

Holmberg, J. (2019). Designing for added pedagogical value: A design-based research study of 

teachers’ educational design with ICT. Doktorsavhandling. Institutionen för data- och systemve-

tenskap, Stockholms universitet, Stockholm. 

Vetenskapliga artiklar (urval) 

Fransson, G., Holmberg, J. & Westelius, C. (2020). The challenges of using Head Mounted Vir-

tual Reality in K-12 schools from a teacher perspective. Education and Information Technologies, 

25, 3383–3404, doi: 10.1007/s10639-020-10119-1 

Stake Nilsson, K., Masoumi, D., Elm, A., Fransson, G. & Björkman, A. (2019). Medication dos-

age calculation for nursing students: do digital technology make a difference? A literature review. 

Nurse Education in Practice. Submitted. 

Hrastinski, S., Olofsson, A., Arkenback, C., Ekström, S., Ericsson, E., Fransson, G., Jaldemark, 

J., Ryberg, T., Öberg, L-M., Fuentes, A., Gustafsson, U., Humble, N., Mozelius, P., Sundgren, M. 

& Utterberg, M. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots 

in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education, 1-19. doi: 10.1007/s42438-019-

00046-x 

Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, J. & Olofsson, A. (2019). Digitalise and capitalise? 

Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45 

(1), 102-118.   

Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2018). Teachers’ pedagogical reasoning and reframing of 

practice in digital contexts, The International Journal of Information and Learning Technology, 

35(2), 130-142. 

Olofsson, A. D., Lindberg, O. J. & Fransson, G. (2018). Students´ voices about information and 

communication technology in upper secondary schools, The International Journal of Information 

and Learning Technology, 35(2), 82–92. 

Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2017) What do upper secondary school teachers want 

to know from research on the use of ICT and how does this inform a research design?, Education 

and Information Technologies, 22, 2897-2914. 

Holmberg, J. (2017). Applying a conceptual design framework to study teachers’ use of educa-

tional technology. Education and Information Technologies, 22(5), 2333-2349.  

Mahdiuon, R., Masoumi, D. & Farastkhah. M. (2017). Quality Improvement in Virtual Higher 

Education: A Grounded Theory Approach, Turkish Online Journal of Distance Education, 18(1), 

111-132. 

Bourbour, M. & Masoumi, D. (2016). Practise what you preach: the Interactive Whiteboard in 

preschool mathematics education. Early Childhood Development and Care.  

Fransson, G. (2016). Manoeuvring in a digital dilemmatic space: making sense of a digitised soci-

ety. Nordic Journal of Digital Literacy, 10(3), 185–201. 

Masoumi, D. (2015). Preschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice, Contempo-

rary Issues in Early Childhood, 16(1), 5-17. 

Holmberg, J. (2014). Studying the process of educational design : revisiting Schön and making a 

case for reflective design-based research on teachers' 'conversations with situations'. Technology, 

Pedagogy and Education, 23 (3), 293-310. 

mailto:annika.elm@hig.se
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-3970&pid=diva2%3A1278621&c=6&searchType=RESEARCH&language=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22%3A%22j%C3%B6rgen+holmberg%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-3970&pid=diva2%3A1278621&c=6&searchType=RESEARCH&language=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22%3A%22j%C3%B6rgen+holmberg%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJILT-09-2017-0084
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJILT-09-2017-0084
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJILT-09-2017-0088
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJILT-09-2017-0088
http://rdcu.be/pRUq
http://rdcu.be/pRUq
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10639-016-9536-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10639-016-9536-3
http://tojde.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1282-published.pdf
http://tojde.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1282-published.pdf
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Böcker och bokkapitel (urval) 

Fransson, G. (2020). Practice-based research and Virtual Realities (VR) in a Digital Learning 

Lab. In S. Trumpa, E. Kostiainen, I. Rehm and M. Rautiainen (2020) (Eds.). Innovative schools 

and learning environments in Germany and Finland. Research and findings of comparative ap-

proaches. Ideas of good and next practice. (pp. 64-65). Waxmann: Münster – New York. 

Fransson, G. (2017). Understanding Morality and Ethics: Maneuvering Ethical Dilemmas in Digi-

tal Educational Contexts. In O. Dreon & D. Polly (Eds.) Teacher Education for Ethical Profes-

sional Practice in the 21st Century. (pp. 72– 97). IGI Global. 

Fransson, G., Lindberg, O.J., Olofsson, A.D. & Haugh, T.-E. (2012). Förväntningar och realiteter: 

Om digitala teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor. I: T. E. 

Hauge & A. Lund (red.). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. (s. 274-

298). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 
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Forskningsmiljön Matematikens- och  

naturvetenskapernas didaktik 

Vid Högskolan i Gävle bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i matematikdidaktik från perspek-

tivet förskola till högskola. Vår forskning kan beskrivas som en form av aktionsforskning, som tar 

sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten. 

Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsätt-

ningar för att förändra densamma. Vår forskning har fokus på lärandesvårigheter i matematik spe-

ciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition. Vi är också intresserade av 

att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller. 

Kontaktperson: Iiris Attorps, professor, iiris.attorps@hig.se 

Tidigare eller pågående forskningsprojekt (uval) 

1. Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik  
Inom ramen för detta projekt bedrivs forskning i matematikdidaktik med en praxisnära ansats och 

utifrån arbetsmodellen Learning Study.  

Kontaktperson: Iiris Attorps, professor, iiris.attorps@hig.se, Eva Kellner, universitetslektor, 

eva.kellner@hig.se 

2. Progression i biologi- och matematikundervisning 
I detta forskningsprojekt har verksamma lärare och forskare från HIG samarbetat och studerat pro-

gression i biologi- och matematikundervisning. I ett annat delprojekt studerar vi hur kollegialt lä-

rande utvecklas inom lärarfortbildning. Forskningen till utbildningarnas forskningsanknytning och 

till beprövad erfarenhet.  

Kontaktperson: Iiris Attorps, professor, iiris.attorps@hig.se 

3. Matematikers uppfattningar om och användande av matematisk modellering 
Studie av norska och engelska matematikers uppfattningar om och användande av matematisk mo-

dellering i sin forskning och undervisning. Bidrar till ökad inblick i hur matematisk modellering kan 

användas i matematikundervisning på alla nivåer och därigenom kunna ge studenter möjlighet att 

arbeta med mer autentiska matematiska problem  

Kontaktperson: Olov Viirman, universitetslektor, olov.viirman@hig.se  

Vetenskapliga artiklar (urval) 

Attorps, I. & Kellner, E. (2017). School-€“University Action Research : Impacts on Teaching 

Practices and Pupil Learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 15 

(2), 313-330. 

Attorps, I. , Hector, S. & Radic, M. (2015). Creating the patterns of variation with GeoGebra 

when teaching derivative graphs for first year engineering students International Journal of Engi-

neering ,Science and Innovative Technology, 31(6), 1605-1612.  

Attorps, I., Björk, K., & Radic, M. (2015). Generating the patterns of variation with GeoGebra: 

the case of polynomial approximations. International Journal of Mathematics Education in Sci-

ence and Technology. 47(1), 45-57. 

Attorps, I., Björk, K., Radic, M. & Tossavainen, T. (2013). Varied ways to teach the definite 

integral concept. International Electronic Journal of Mathematics Education, 8 (2-3), 81-99.  

Kellner, E. & Attorps, I. (2015). Primary school teachers’ concerns and needs in biology and 

mathematics teaching. Nordic Studies in Science Education, 11(3), 282-292.  

mailto:iiris.attorps@hig.se
mailto:iiris.attorps@hig.se
mailto:eva.kellner@hig.se
mailto:iiris.attorps@hig.se
mailto:olov.viirman@hig.se
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=1628&pid=diva2%3A885936&c=1&searchType=RESEARCH&language=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22%3A%22Iris+attorps%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=1628&pid=diva2%3A885936&c=1&searchType=RESEARCH&language=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22%3A%22Iris+attorps%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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Treffert-Thomas, S., Viirman, O., Hernandez-Martinez, P. & Rogovchenko, Y. (2017). Mathe-

matics lecturers' views on the teaching of mathematical modelling, Nordisk matematikdidaktik. 

46(8), 1165-1181. 

Doktorsavhandlingar/licentiatavhandlingar 

Asima-Johansson, Y. (2015). Designing Mathematics Lessons Using Japanese Problem Solving 

Oriented Lesson Structure: A Swedish case study. Licentiatavhandling. Linköpings universitet.  

Grenholm. J. (2016). Teknik eller inte?: Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av 

framtida studievägar. Licentiatavhandling. Karlstads universitet.  

Viirman, O. (2014). The function concept and university mathematics teaching. Doktorsavhand-

ling. Karlstads universitet 

Böcker och bokkapitel (urval) 

Attorps, I. & Radic, M. (2016). Variationsteoretiskt perspektiv på matematikundervisningen. I 

M. Björling (Red.) Ämnesdidaktiska utmaningar – inom matematik, naturvetenskap och teknik. (s. 

15-26) Lärarutbildningens skriftserie nr. 7. Gävle University Press. 

Björling, M. (2016). (Red.) Ämnesdidaktiska utmaningar – inom matematik, naturvetenskap och 

teknik. Lärarutbildningens skriftserie nr. 7. Gävle University Press 
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Pågående forskning i Engelska 

Formalitet och syntaktisk komplexitet i texter skrivna av svenska inlärare av engelska 
I detta projekt studeras hur väl olika mått av syntaktisk och lexikal komplexitet kan användas för att 

förutspå formalitet i engelska texter producerad av både svenska inlärare och akademiska experter. 

Projektet syftar även till att finna svar på vilka specifika syntaktiska konstruktioner som svenska 

inlärare behöver förbättra.  

Kontaktperson: Henrik Kaatari, universitetslektor, henrik.kaatari@hig.se 

Analogibaserad korrektiv återkoppling i allmänhet och i det engelska som främmande 

språk klassrummet i synnerhet 
Projektet introducerar analogibaserad korrektiv återkoppling och motiverar den som ett slags exem-

plarbaserad korrektiv återkoppling som kräver djupare bearbetning från eleven (alternativt motta-

garen) för att förstå och rätta språkfel. Tanken är att djupare bearbetning förstärker minnesspåret 

och bidrar till mer långvariga lärande.  

Kontaktperson: Kavita Thomas, universitetslektor, kavita.thomas@hig.se 

Kritiskt tänkande och förhållningssätt inom lärarutbildningen som en del av lärares 

professionsuppdrag. 
Projektet är en del av verksamhetsplanen för SFO Innovativt Lärande. Våren 2021 kommer ansökan 

att skickas till VR. Projektet ämnar täcka in olika program på ett urval av lärarutbildningar i Sverige. 

Det didaktiska innehållet i lärarprogrammen med inriktning mot lärare på fritidshem, F-3, 4-6 och 

ämneslärare 7-9 kommer att studeras. Tanken är att göra en innehållsanalys av kursplaner, studie-

planer och läromedel på kurser inom programmen med fokus på begreppet kritiskt tänkande samt 

komplettera dessa med ett urval av intervjuer av lärarutbildare inom respektive program och inrikt-

ning. 

Projektledare: Silvia Edling, professor 

Kontaktperson: Iulian Cananau, universitetslektor, iulian.cananau@hig.se 

Vetenskapliga artiklar (urval) 

Cananau, I. (2020). Critical Thinking and English Literature in Higher Education: The Theoreti-

cal Models and the Swedish Syllabi. Nordic Journal of English Studies. Kommande. 

Kaatari, H. & Larsson, T. Kommande. Linguistic complexity and register: (In)formality ex-

plored in L2 writing. 

Larsson, T. & Kaatari, H. (2019). 'Extraposition in learner and expert writing: Exploring (in)for-

mality and the impact of register.' International Journal of Learner Corpus Research 5(1): 33-62. 

Larsson, T. & Kaatari, H. (2020). 'Syntactic complexity across registers: Investigating (in)for-

mality in second-language writing.' Journal of English for Academic Purposes 45. 

Thomas, K. (2018). Comparing Explicit Exemplar-Based and Rule-Based Corrective Feedback : 

Introducing Analogy-Based Corrective Feedback. The Modern Language Journal, 102 (2), 371-

391. 

Böcker och bokkapitel (urval) 

Cananau, I. & Caroline Sims (2017). Teaching Literature, Implementing Multicultural Educa-

tion. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. 

S. 297-316. 

Modiano, M. (2020). Teaching English in a European and Global Perspective. Cambridge Schol-

ars Publishing. 

Thomas, K. (2017). Reviewing Corrective Feedback Research in the Foreign Language Class-

room. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. 

S. 85-104. 
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Pågående forskning i Religionsvetenskap 

Från ax till limpa 
Projektet är en del av verksamhetsplanen för SFO Innovativt Lärande och sker i samarbete med 

ämnesgruppen i svenska (Britt Johanne Farstad). Syftet med forskningsprojektet är att samverka för 

en utveckling av lärarutbildningen mot en komplett utbildningsmiljö. Studenter på grundläggande 

(ax) och avancerad (limpa) nivå intervjuas för att analysera generella progressionsaspekter i lärarut-

bildningen.  

Kontaktperson: Birgit Lindgren Ödén, universitetslektor, birgit.lindgren-oden@hig.se och Britt Jo-

hanne Farstad, universitetslektor, britt.j.farstad@hig.se 

Förintelsen som didaktiskt tema 
Projektet är en del av verksamhetsplanen för SFO Innovativt Lärande och handlar om förintelsen 

som didaktiskt tema. Läroplaner, elevers förståelse av förintelsen och lärarnas didaktiska reflektion 

och praktik i tre länder – England, Tyskland och Sverige – utgör det utforskade fältet. Under våren 

2021 involveras lärarstudenter i projektet och en forskningsansökan planeras.  

Kontaktperson: Jari Ristiniemi, professor, jari.ristiniemi@hig.se och Birgit Lindgren Ödén, univer-

sitetslektor, birgit.lindgren-oden@hig.se,  

Undervisning om konfliktlösning på samhällsvetenskapligt program 
Projektet är en del av verksamhetsplanen för SFO Innovativt Lärande. Projekt undersöker i vilken 

mån företrädare för olika ursprungsfolk kan vara en resurs i undervisning om konflikthantering i den 

svenska gymnasieskolan. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar flera akademier vid Högsko-

lan. En forskningsansökan planeras.  

Kontaktperson: Lars Hillström, universitetslektor, lars.hillstrom@hig.se och Peder Thalén, profes-

sor, peder.thalen@hig.se  

Barn och ungdomars livsförståelse 

Forskningen handlar om barn och ungdomars livsförståelse och görs i olika konstellationer: i en 

forskargrupp vid Högskolan i Gävle med representanter från AHA och AUE och i en grupp med bas 

i Nationellt Forum för Religionsdidaktisk-/pedagogisk forskning NFR. Forskningen visar att barn 

bär med sig både barn-specifika tankar om livet och tid- och rum-specifika föreställningar de tar 

över från det omgivande samhället.  

Kontaktperson: Jari Ristiniemi, professor, jari.ristiniemi@hig.se 

The place of religion in early childhood 
Jari Ristiniemi är en av medförfattarna i The Routledge International Handbook of the Place of 

Religion in Early Childhood Education med artikeln ”The interaction of religion and culture as a 

basis for religious education in early childhood education. An integrative/integral approach”. Arti-

keln är inskickad och accepterad för publikation med publiceringsdatum 2021.  

Kontaktperson: Jari Ristiniemi, professor, jari.ristiniemi@hig.se 

Undervisning om kristendom i svensk skola 
Forskargruppen RediG (Religionsdidaktik i Gävle) som består av David Carlson (numera Mälarda-

lens högskola), Johan Liljestrand (utbildningsvetenskap) Peder Thalén (humaniora) bedriver ett pro-

jekt som undersöker vilken bild av kristendom som förmedlas i läroböcker i religionskunskap på 

högstadiet. En artikel är inlämnad till Nordidactica för granskning och en av medlemmarna har pub-

licerat en artikel i Föreningen lärare i religionskunskap årsbok 2019.  

Kontaktperson: Johan Liljestrand, universitetslektor, johan.liljestrand@hig.se och Peder Thalén, 

professor, peder.thalen@hig.se  

mailto:peder.thalen@hig.se
mailto:peder.thalen@hig.se
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Powerful knowledge in religious education 
I samverkan med Göteborgs universitet har ett antologiprojekt påbörjats som undersöker möjlig-

heten av en kunskapsbaserad religionsundervisning  med förebilder hämtade från kunskapssociolo-

gin. Internationellt förlag är kontaktat.  

Kontaktperson: Peder Thalén, professor, peder.thalen@hig.se  

Vetenskapliga artiklar (urval) 

Ahmadi, F., Ristiniemi, J., Lindblad, I. & Schiller, L. (2019) Perceptions of death among children 

in Sweden.  International Journal of Children’s Spirituality, 415-433. 

Ristiniemi, J (2018) Existence and education. A relational and interactional model. In Challeng-

ing Life. Existential Questions as a Resource for Education. Ristiniemi, J., Skeie, G. & Sporre, K. 

(eds). Münster: Waxmann, 227-244. 

Thalen, P & Carlsson D. (2020) Teaching Secular worldviews in a post-secular age. Journal of 

religion and education, 47/3, 243-256. 

Thalén, P. (2019). En särställning för vad? Tolkningar av kristendomen i skolornas religionskun-

skapsundervisning. I Religionskunskapsämnet i fokus – utmaningar och möjligheter. (red.) O. 

Franck, E. hall, och B. Liljefors Persson. Malmö: Förningen lärare i religionskunskap jubileums-

bok, 66-81.  

Böcker och bokkapitel (urval): 

Franck, O. & Thalén, P. (red) (2018). Interkulturell religionsdidaktik – utmaningar och möjlig-

heter. Lund: Studentlitteratur. 

Franck, O. & Thalén, P. (2020). Religious education in a post-secular age – Case studies from 

Europe. Cham: Palgrave Macmillan 

Ristiniemi, J., Skeie, G. & Sporre, K. (eds) (2018). Challenging Life. Existential Questions as a 

Resource for Education. Münster: Waxmann. 
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Pågående forskning i Svenska 

Att läsa Mot fyren på lärarutbildningen. En litteraturdidaktisk studie 
Studien behandlar frågan hur vi kan göra litteraturhistoriens texter relevanta och intressanta för da-

gens lärarstudenter och i förlängningen också för gymnasieelever. Motsättningen mellan den erfa-

renhetspedagogiska och den kompetenspedagogiska synen på läsning, mellan subjektiv och objektiv 

läsart, problematiseras genom att undersöka hur vi kan läsa Virginia Woolfs Mot fyren (1927) på 

lärarutbildningen.  

Kontaktperson: Cecilia Annell, universitetslektor, cecilia.annell@hig.se 

Ämnesdidaktiska texter 
Pågående forskning utvecklas i artiklarna ”En existentiell smäll: att se världen ur nya perspektiv”, 

som ingår i ett antologiprojekt om existentiell kultur (beräknad publicering november 2020) och 

”Drama on the curriculum in teacher’s training program: teaching on the threshold of the unknown”, 

som kommer att diskuteras på högre seminariet i utbildningsvetenskap och beräknas vara klar i de-

cember 2020.  

Kontaktperson: Britt Johanne Farstad, universitetslektor, britt.j.farstad@hig.se 

Våga lyrik! 
En antologi är planerad inom litteraturdidaktik med fokus på lyrik som didaktiskt verktyg inom 

bland annat ämneslärarutbildningen. Antologin är ett resultat av arbetet i ett externt ämnesdidaktiskt 

nätverk i Gävleregionen, Nätverk för språk- och litteraturdidaktik, som initierades hösten 2019. Mer 

än 15 lärare är aktiva i nätverket, som är en mötesplats för didaktiska frågor, seminarier, workshops 

och föreläsningar.  

Kontaktperson: Britt Johanne Farstad, universitetslektor, britt.j.farstad@hig.se 

  



28 

 

Pågående avhandlingsprojekt  

Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska processer 
Syftet med min undersökning är att fokusera på den samtida förskoleateljén som kommunikativ 

arena sett ur tre aspekter; förskollärarnas avsikter och förhållningssätt, synliggörandet av barnens 

estetiska lärprocesser samt ateljéernas miljö och stödjande utformning.  

Kontaktperson: Yvonne Lindh, doktorand i pedagogik, yvonne.lindh@hig.se 

Att "vara" lärare i framtiden 
I avhandlingen undersöks skolminnen skrivna av lärarstuderande som genomför sin första kurs i en 

lärarutbildning i en mellansvensk stad. Syftet är att analysera skolminnenas betydelsefulla innehåll 

i relation till de studerandes identitetsutveckling och formande till lärare. Det presenterade resultatet 

visar att skolminnen har betydelse då de studerande genom sitt berättande kan synliggöra vem de 

vill vara som framtidens lärare. Det behövs vidare forskning för att närmare kunna beskriva en mer 

detaljerad inverkan av skolminnens betydelse för lärarstuderande i sin utbildning till lärare.  

Kontaktperson: Kristina Mårtenson, doktorand i pedagogik, kristina.martensson@hig.se 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet 
Syftet med avhandlingsarbetet är att identifiera och utveckla hur skolan kan skapa och bedriva språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 7 till 9 i ämnet samhällskunskap, i heterogena klass-

rum, det vill säga klasser med både flerspråkiga och svenskspråkiga elever. Vilka didaktiska över-

väganden och val gynnar elevers möjligheter till språk- och kunskapsutveckling i klassrumssituat-

ionen? Vilka konsekvenser får olika överväganden? 

Empiriinhämtningen kommer att ske i Hudiksvalls kommun, på en högstadieskola i årskurserna 7 

och 9, inom ämnet samhällskunskap. Intervjuer med ett antal lärare och elever kommer att genom-

föras, samt observationer av och textanalyser inom främst SO-undervisning där flerspråkiga och 

svenskspråkiga elever ingår. Projektet pågår 2017 – 2023.  

Kontaktperson: Viktoria Waagaard, doktorand i didaktik. viktoria.waagaard@hig.se 

Vilka historier berättar fotografier i förskolan om barnen? Och vem är det som 

berättar? 
Doktorandprojekt som pågår mellan 2017-2022. Projektet syftar till att analysera vilka historier om 

barn som berättas i den pedagogiska fotodokumentationen ur ett intersektionellt perspektiv. Det syf-

tar även till att studera barns möjligheter att påverka verksamheten genom delaktighet i arbetet med 

fotodokumentation, produktion och reflektion. Projektet pågår 2017 – 2022. 

 

Kontaktperson: Catarina Wahlgren, doktorand i genusvetenskap, catarina.wahglren@hig.se 

Undervisningspraktikers digitala engagemang och materialitet 
Avhandlingsprojektet är en etnografisk studie av undervisningspraktikers digitala engagemang i 

gymnasieskolans studieförberedande program. Utifrån aktörnätverksteori bearbetas frågor om hur 

mänskliga och icke-mänskliga beståndsdelar mobiliserar varandra i en digitaliserad skola, genom 

att beskriva hur programvara, algoritmer och plattformslogiker, interagerar i undervisningen utifrån 

olika tekniktäta klassrumssituationer och pedagogiska händelser. Projektet pågår 2018-2023 och in-

går i forskarskolan GRADE. 

Kontaktperson: Sara Mörtsell, doktorand i pedagogik, sara.mortsell@hig.se 

Digitala system och meningsskapande i systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 
I detta doktorandprojekt studeras hur digitala system används i kvalitetsarbete och vilka utmaningar 

och möjligheter det ger i den pedagogiska yrkesvardagen och i kvalitetsarbetet.  Studierna kommer 

att behandla delar av implementeringsprocesser och kompetensutveckling. Även frågor hur digitala 
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system formas av och formar kvalitetsarbetet i förskolor och övergripande organisation är av intresse 

i avhandlingsarbetet. Projektet pågår 2020-2025 och ingår i forskarskolan UPGRADE. 

Kontaktperson: Amelie Nebes, doktorand i pedagogik, amelie.nebes@hig.se 

Särskild begåvning i policy som text och iscensatt 
I fokus för detta doktorandprojekt finns de elever som kommit att kallas särskilt begåvade. Studien 

följer den diskurs som formats runt särskild begåvningsbegreppet historiskt och i nutid genom analys 

av policydokument gällande svensk grund-och gymnasieskola, spetsutbildning samt International 

Baccalaureate. Dessutom ingår att följa lärare på olika stadier och i olika ämnen och se hur de löser 

ett antal utmaningar som är förenade med att undervisa enligt särskild-begåvningsperspektiv. Pro-

jektet pågår 2017 – 2022.  

Kontaktperson: Caroline Sims, doktorand i didaktik, caroline.sims@hig.se 

Between the public and the private: Shadow education in Russia  
I fokus för detta doktorandprojekt är relationer mellan privatundervisning (läxhjälp) och skolan. 

Studien  rör sig främst på policynivån. Vilka aspekter av privatundervisning konstrueras som poli-

cyproblem? Hur argumenterar olika policyaktörer för eller emot privatundervisning? Vilken funkt-

ion fyller privatundervisning i relation till skolan? Dessa frågor kommer att besvaras i avhandlingen 

med utgångspunkt i den ryska kontexten. Men även komparativa studier (Sverige-Ryssland) kom-

mer att göras. Projektet pågår 2017 – 2022.  

Kontaktperson: Tatiana Mikhaylova, doktorand i pedagogik, tatiana.mikhaylova@hig.se,     

SFI och språkinlärning 
På sfi delas deltagarna in i tre olika studiespår, vilka grundar sig på antal skolår sedan tidigare. På 

studiespår 1 deltar individer med 0–6 års formell skolerfarenhet och för många av dessa individer 

innebär det att för första gången få en möjlighet att lära sig att läsa och skriva i en formell undervis-

ningsmiljö. Detta avhandlingsprojekt avser att belysa den komplexitet som omger den undervis-

ningspraktik där vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund förväntas lära sig att 

läsa och skriva på ett andraspråk och den påverkan som detta får för individernas möjligheter att 

dels avancera till övriga kurser på SFI samt delta i vardags, samhälls- och arbetsliv. Projektet pågår 

2018 – 2023. 

Kontaktperson: Nina Begovic, doktorand i nordiska språk, nina.begovic@hig.se 

Arabiska och språkliga utmaningar i och utanför skolan 
Min forskning avhandlar diglossi/ multiglossi i arabiska. Utanför skolan talar elever sina varieteter. 

I skolan lär de sig standard arabiska (SA). Avhandlingen ifrågasätter om SA följaktligen är elevers 

modersmål och hur både elever och lärare hanterar de språkliga utmaningar som uppstår i undervis-

ningen. Hur går vi tillväga om det visar sig att SA inte bidrar till kunskapsutveckling hos arabiskta-

lande elever i andra ämnen, framför allt svenska? Är exempel på de frågorna som kommer att be-

handlas i forskningen. Projektet pågår 2018 – 2023. 

Kontaktperson: Mostafa Oubejji, doktorand i didaktik, el.mostafa.oubejji@hig.se 

Vägen till en avancerad språknivå. Metaforisk kompetens i undervisningen i svenska 

som andraspråk i gymnasieskolan  
Avhandlingsprojektet utgår från drygt två decenniers internationell forskning som visat att metafo-

risk kompetens är viktig för att uppnå avancerad språknivå i andraspråket. I projektet planeras tre 

delstudier: (I): En pilotstudie i form av semistrukturella intervjuer med verksamma lärare i svenska 

som andraspråk om hur de arbetar med metaforik och bildspråk i språk- och litteraturundervisningen. 

(II): En undersökning av hur aktuella läromedel i svenska som andraspråk för gymnasieskolan tar 

upp metaforik och bildspråk. (III): En undersökning av hur, och i vilken utsträckning, lärosäten som 

utbildar lärare i svenska som andraspråk undervisar om metaforik och bildspråk. Projektet pågår 

2018 – 2023. 
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Kontaktperson: Sonia Blomquist, doktorand i didaktik, sonia.blomquist@edu.uu.se  

Under 2019 och 2020 avslutade doktorandprojekt 

Förskolebarns literacy: Digital animation i förskolan 
I detta doktorandprojekt fokuserades förskolebarns deltagande i olika literacyaktiviteter för att skapa 

animerad film med surfplattor. Projektet bygger vidare på ett nyligen avslutat projekt där fokus låg 

på förskolebarns användande av surfplattor i vardagliga aktiviteter i förskolan. Projektet mynnade 

ut i en licentiatuppsats: Walldén Hillström, K. (2014). I samspel med surfplattor: Om barns digitala 

kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan.  

Kontaktperson: Kristina Walldén Hillström, universitetsadjunkt, kristina.w.hillstrom@hig.se 

Vardagsvåld och mobbning 
Avhandlingens syfte var att utveckla kunskap om vardagsvåld och mobbning i skolan. Vardagsvåld 

förstås som en kontext till den i skolan pågående mobbningen och mobbning förstås som en aspekt 

av vardagsvåld. Syftet med avhandlingen är också att utveckla kunskap om planläggning och inter-

vention som metoder för att motverka mobbning samt få kunskap om skolans inre arbetsförändring 

i samband med implementeringen av ett interventionsprogram. Projektet avslutades 2019 med dis-

putation. 

Kontaktperson: Paula Larsson, universitetslektor, paula.larsson@hig.se 

Learning to become a good citizen 
Forskningen handlar övergripande om hur diskurser om utbildning och hälsa blir "verktyg" till att 

styra befolkningen (både barn och vuxna) för att skapa goda och önskvärda medborgare som deltar 

i det livslånga lärandet. I ett av delprojekten utforskas styrdokument inom utbildningssystemet och 

hur systemet "excludes as it includes". Genom att i diskussioner om utbildning och hälsa, kategori-

sera individer som önskvärda, så skapas samtidigt den ej önskvärda, vilket leder till att exklude-

ringen förstärks snarare än motverkas. Alltså, trots en tanke om inkludering så exkluderas samtidigt 

vissa grupper i skolan och utbildningssystemet (t.ex. elever med funktionsnedsättning). Projektet 

avslutades 2019 med disputation. 

Kontaktperson: Erika Eriksson, universitetslektor, erika.eriksson@hig.se 

Ecology of mathematics teachers´professional scholarship I 
Inom ramen för denna forskningsinriktning genomfördes tre delprojekt. (1) Komparativstudie om 

hur metodkurs för lärarstudenter (i låg och mellan) skiljer i Japan, Finland och Sverige. (2) Hur 

japanska lärare utvecklar och sprider professionell kunskap om undervisning i lesson study. (3) Ana-

lys om tillämpning av en japansk problemlösningsbaserad undervisningsmetod i svensk högstadie-

klass. Projektet avslutades 2019 med disputation. 

Kontaktperson: Yukiko Asima Johansson, universitetsadjunkt, yukiko.asamijohansson@hig.se 

Designing for added pedagogical value. Teachers’ and students’ use of ICT 
This design-based research project was carried out as part of a PhD research project. The researcher 

has collaborated with eight upper secondary teachers of English as a foreign language during a pe-

riod of two years. Research data from the different design contexts is used to present results in 

relation to (1) challenges and opportunities for teachers as educational designers with ICT; (2) de-

sign-based research as a way to study teachers educational design, and (3) the use of ICT for added 

pedagogical value. Projektet avslutades 2019 med disputation. 

Kontaktperson: Jörgen Holmberg, universitetslektor, jorgen.holmberg@hig.se 
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