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Analyskategorier: Clas Bjerkander konstruerar och positionerar sig som forskare i 
KVAH, 20 april 2018 (GH, HL, LR) 
 
(K) Konstruktion: Bjerkander konstruerar sig som forskare 
Dessa elva strategier, (K1)–(K11), kan Bjerkander tänkas använda för att visa att han är en 
duglig forskare och att hans undersökningar är ”nyttiga” ur ett samhällsperspektiv. 
 
(K1) Problemformulering: Bjerkander formulerar ett problem, antingen i förhållande till 

tidigare uppfattningar och/eller utifrån helt egna tankar. 
(K2) Motivering av ämnet: Bjerkander motiverar varför det valda ämnet/problemet är viktigt 

för forskningens utveckling och/eller samhällets positiva utveckling.  
(K3) Befintlig kunskap: Bjerkander redovisar befintlig kunskap och/eller andras 

uppfattningar som anses vara befintlig kunskap. 
(K4) Interna hänvisningar: Bjerkander hänvisar inom den egna texten, t.ex. mellan löpande 

text och tabeller alternativt figurer samt mellan löpande text och fotnoter med 
tillkommande information.  

(K5) Externa hänvisningar: Bjerkander hänvisar till andra forskares verk i syfte att visa att 
vetenskapen utvecklas. 

(K6) Metodbeskrivning: Bjerkander redovisar hur han går till väga i sina undersökningar, 
vilket ofta redovisas mycket detaljerat med tidsuppgifter, temperaturuppgifter osv. 

(K7) Materialbeskrivning: Bjerkander beskriver sitt material för undersökningar, ofta 
mycket detaljerat. 

(K8) Resultatbeskrivning: Bjerkander beskriver resultaten av den aktuella undersökningen 
antingen efter undersökningen eller under tiden som undersökningen i fråga genomförs.  

(K9) Slutsatser: Bjerkander drar slutsatser, mer eller mindre säkra, av sina egna 
undersökningar.  

(K10) Uppmaningar till fortsatt forskning: Bjerkander uppmanar andra att pröva, och 
förhoppningsvis utveckla hans idéer, metoder och/eller resultat.  

(K11) Framtida nytta: Bjerkander motiverar varför det valda ämnet kan bli nyttigt senare – 
även om det inte är det nu. 

 
(P) Positionering: Bjerkander positionerar sig som forskare 
Dessa fem strategier, (P1)–(P5), kan Bjerkander tänkas använda för att visa att han är en 
duglig forskare med en egen profil. 
 
(P1) Teoretisk förankring: Genom sin ställning som präst – och naturforskare – agerar 

Bjerkander i Guds namn genom att han bidrar till att kartlägga Guds verk och dennes 
stora plan. Det är en god teoretisk förankring, och det finns ingen bättre (eller 
egentligen någon annan tänkbar förankring) vid den här tiden. 

(P2) Framhävande /urskuldande av egen insats/eget arbete: Bjerkander lyfter antingen 
fram eller förringar egna iakttagelser och arbete, som tjänar den gemensamma praktiska 
nyttan och/eller som bidrar till att visa honom som en medlem av forskarvärlden.  

(P3) Hänvisningar till andra forskare för stöd/avstånd: Bjerkander ger explicita 
hänvisningar (som är mer eller mindre exakta) till andra forskare, främst i syfte att visa 
att han känner till dem eller tar avstånd från dem.  

(P4) Praktiska råd: Bjerkander meddelar praktiska råd utifrån sin egen erfarenhet och rönens 
utfall.  

(P5) Subjektiva kommentarer: B uttalar sig om skönhetsupplevelser, han förmänskligar 
växter och djur etc. [”slaskkategorin”]. 

 


