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Förord 
 
På uppdrag av universitetets centrala kvalititetskommitté har enheten för kvalitet och 
utvärdering utarbetat en rapport om begreppet forskningsanknytning. Syftet är att rapporten 
ska bidra till att begreppet ges en nyanserad och kvalitativ innebörd. 
 
Det är min förhoppning att rapporten kommer att bidra till en livlig diskussion av begreppets 
betydelse och tillämpning bland lärare och studenter inom vårt universitet. Rapporten bör 
även kunna fungera som ett underlag för beredande och beslutande organ på olika nivåer 
inom universitetet i samband med fastställande av utbildningsplaner på såväl grund- som 
avancerad nivå. 

 

Uppsala i maj 2006 

 

 

Bo Sundqvist 
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Sammanfattning 
Rapporten syftar till att ge begreppet forskningsanknytning en nyanserad och kvalitativ 
innebörd. Vi har bedömt detta som intressant inte minst mot bakgrund av att det är vanligt 
att begreppet ges en kvantitativ innebörd, främst mätt som andel undervisning utförd av 
disputerade lärare. Avsikten är att rapporten ska stimulera till diskussion om begreppets 
innebörd och tillämpning inom utbildningar på grund- respektive avancerad nivå vid Uppsala 
universitet. Ambitionen är inte att presentera en ”checklista” med kriterier för forsknings-
anknytning.  

De kriterier som presenteras i rapporten har tagits fram genom litteraturstudier och 
intervjuer med lärare och studenter inom några utbildningar vid Uppsala universitet. 
Samtliga tolv kriterier bedömdes i intervjuerna vara angelägna oavsett utbildningsnivå. I 
intervjuerna med lärarna framkom dock att kriterierna i större omfattning bör prägla 
avancerad nivå än grundläggande nivå. Nedanstående kriterier bör kunna bidra till att 
synliggöra forskningsanknytningen för olika ämnen och program vid Uppsala universitet.  

 
Institutionella förutsättningar 1) andel reserverad tid för forskning lärarna har i tjänsten  

 2) andel disputerade lärare på institutionen som deltar i 
grundutbildningen 

 3) andel av undervisningen som genomförs av disputerade lärare 

 4) att doktorander deltar i grundutbildningen 

Vetenskaplig grund 5) att utbildningen vilar på vetenskaplig grund där relevanta 
forskningsresultat integreras i utbildningen 

 6) att träning i vetenskaplig metod ingår i undervisningen 

 7) att studenterna under utbildningen tar del av vetenskaplig 
text, t ex artiklar och avhandlingar 

 8) att studenterna har kännedom om 
institutionen/institutionernas forskning, samt  
om relevant forskning inom industrin och andra myndigheter 

Vetenskapligt 
förhållningssätt 

9) att studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska 
bedömningar på vetenskaplig grund främjas 

 10) att studenternas förmåga att självständigt urskilja, formulera 
och lösa vetenskapliga problem främjas 

 11) att studenternas förmåga att tillägna sig ett vetenskapligt 
arbetssätt främjas 

 12) att examinationen främjar självständiga och kritiska 
bedömningar och analys 

 

Observera att kriterierna i listan inte är rangordnade. De har endast grupperats utifrån 
strukturen ”förutsättningar – processer – förväntade studieresultat” med undantag för det 
tolfte kriteriet som är en processvariabel.  
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Inledning 
Forskningsanknytningen av grundutbildningen har varit ett tema för det centrala 
kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet under åren 2004 och 2005. Enheten för kvalitet och 
utvärdering har under denna tid på uppdrag av universitetets centrala kvalitetskommitté 
genomfört ett projekt om forskningsanknytningen vid Uppsala universitet.  

Enligt Uppsala universitets mål och strategier ska grundutbildningen vid universitetet 
”erbjuda alla studenter en god, forskningsanknuten utbildning där det fullständiga 
universitetets fördelar tas tillvara med rika möjligheter till bildning, vidgade perspektiv och 
personlig utveckling”.1  

I statsmakternas styrning av universitet och högskolor tydliggörs att utbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund.2 Att så sker har kontrollerats av Högskoleverket i de utvärderingar av 
ämnen och program vid de svenska lärosätena som pågått under åren 2001-2006. 
Högskoleverket har i dessa utvärderingar operationaliserat begreppet forskningsanknytning av 
grundutbildningen på två sätt. Det ena genom att verket efterfrågar hur stor andel av 
undervisningen som genomförts av forskarutbildade lärare. Det andra genom frågor om hur 
sambandet mellan forskning och utbildning säkras och hur studenternas förmåga till kritiskt 
och självständigt tänkande stimuleras.3 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att bidra till att begreppet forskningsanknytning ges en 
nyanserad och kvalitativ innebörd. Vi har bedömt detta som intressant inte minst mot 
bakgrund av att det är vanligt att begreppet ges en kvantitativ innebörd, främst mätt som 
andel undervisning utförd av disputerade lärare. Avsikten är att rapporten ska stimulera till 
diskussion om begreppets innebörd och tillämpning inom utbildningar på grund- respektive 
avancerad nivå vid Uppsala universitet. 

Rapporten inleds med ett avsnitt om begreppet forskningsanknytning som bygger på 
litteratur som behandlar begreppet ur olika perspektiv. I det andra avsnittet beskrivs den 
process som lett fram till de kriterier som redovisats i sammanfattningen. I ett tredje avsnitt 
återges i sammandrag intervjustudier gjorda inom tre utbildningar vid Uppsala universitet: 
lärarutbildningen, civilingenjörsutbildningen och naturvetarprogrammet. Det bör under-
strykas att det empiriska materialet är mycket begränsat. Det är ett fåtal lärare som inter-
vjuats från respektive utbildning. Även de studentgrupper som intervjuats har varit numerärt 
små.4 

Begreppet forskningsanknytning i litteraturen 
I början av 1800-talet etablerade Wilhelm von Humboldt en princip om ett nära samband 
mellan forskning, undervisning och studier inom universiteten. Principen har givits många 
tolkningar under åren men bestått som en akademisk ideologi med några centrala 

                                                        
1  Mål och strategier för Uppsala universitet. Konsistoriet, 2000 06 05 (UFV 1999/1525) 
2  Högskolelagen, 1 kap, 2§.  
3  Högskoleverket 2005. Nationella ämnes- och programutvärderingar. Anvisningar och underlag för självvärdering.  
4  Staaf, Mikaela, 2005, Forskningsanknytning på lärarutbildningen, Kvalitet och utvärdering,  

Sjölund, Maivor & Staaf, Mikaela 2005: Forskningsanknytning och arbetslivsanknytning. Civilingenjörsutbildningen: 
teknisk fysik, Kvalitet och utvärdering, och  
Sjölund, Maivor & Staaf, Mikaela, 2005: Forskningsanknytning och arbetslivsanknytning. Naturvetarprogrammet: 
biologi, Kvalitet och utvärdering. 
Rapporterna finns i pdf-format på www.uadm.uu.se/kvalitet under länken ”Rapporter”. 
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kännetecken. Humboldt menade att de professorer som undervisar på avancerad nivå i 
utbildningssystemet ska vara djupt involverade i forskning. Dessa lärare ska inte endast 
undervisa studenterna utan även få dem att medverka i forskningen. Studenterna ska som 
undersökare delta i seminarier och laborationer och söka svar på frågor. Idealt ska de betrak-
tas som kollegor till professorerna i en gemensam strävan att söka sanningen och ny kunskap. 
Principen har varit ledande för organiseringen av en stor del av den högre utbildningen i 
världen, inte minst i Tyskland, England och USA.5 

Så länge som universitetsutbildning i Sverige enbart bedrevs vid de traditionella universiteten 
var principen om forskningsanknytning inte särskilt problematisk. Utbildningen inom varje 
ämne var inte av större omfång än att forskarna själva kunde ansvara för den. I och med 
reformeringen och utbyggnaden av högskolan från 1950- och 60-talen, då bl.a. särskilda lärar-
tjänster – och så småningom nya högskoleutbildningar och högskolor – inrättades utan den 
tidigare självklara forskningsanknytningen, blev begreppet forskningsanknytning allt mer 
angeläget att diskutera.6 I den högskolelag som den svenska riksdagen fastställde 1977 blev 
begreppen forskningsanknytning och yrkeslivsanknytning centrala element. Enligt Stefan 
Björklund framstod forskningsanknytningen som mer dominerande i lagtexten än 
yrkeslivsanknytningen och ordet har blivit det gängse substantivet för det som avsågs i lagen, 
nämligen att utbildningen inom högskolan ska bygga på vetenskaplig grund.7  

Även 1993 års högskolereform grundas på samma princip. I högskolelagens första kapitel sägs 
att utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. 
Det framgår vidare att verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan 
forskning och utbildning. 8 

Någon entydig definition av begreppet forskningsanknytning synes dock inte finnas. I 
litteraturen om forskningsanknytning finns olika perspektiv på begreppet. Bengt 
Abrahamsson menar att forskningsanknytning av grundutbildningen kan kännetecknas av det 
han kallar personsamband och/eller det han kallar innehållssamband.9 Personsambandet inne-
bär att forskningsanknytningen förmedlas av en aktiv forskare, dvs. att forskaren undervisar 
och deltar i grundutbildningen. Innehållssambandet innebär att innehållet i själva under-
visningen är det väsentliga för att avgöra om utbildningen är forskningsanknuten eller ej. Det 
finns olika varianter av detta samband som diskuteras vidare nedan, men grundtanken är att 
läraren inte själv med nödvändighet måste vara forskare så länge innehållet i utbildningen i 
sig är forskningsanknutet.  

Enligt Abrahamsson kan forskningsanknytning av grundutbildningen genom personsamband 
ske genom att lektorer ges möjlighet till forskning inom tjänsten och genom att professorer 
och forskarassistenter har grundutbildningsuppgifter. Innehållssambandet kan nås via 
läromedel, via forskningsrapportering, vetenskapliga tidskrifter och böcker samt genom 
gästföreläsningar. Innehållssambandet innebär alltså inte att lärarna själva måste forska, men 
forskningsanknytningen väntas ändå till stor del gå genom lärarna, varför det är viktigt att 
dessa fortbildas och har kontakt med forskningen.  

                                                        
5  Clark, Burton R.,1991, “The Fragmentation of Research, Teaching, and Study. An Explorative Essay”, in  

Trow, Martin A. & Nybom, Thorsten (Eds), 1991, University and Society. Essays on Social Role of Research and 
Higher Education.  

6  Lejon, S., 1981, Arbetsvetenskap som utbildningsresurs. Forskningsanknytning till personaladministrativ och annan 
arbetslivsinriktad högskoleutbildning. UHÄ-rapport 1981:19. 

7  Björklund, Stefan, 1991, Forskningsanknytning genom disputation. Acta Universitatis Upsalaiensis. Statsvetenskapliga 
föreningen i Uppsala. 

8  SFS 1992:1434 
9  Abrahamsson, Bengt, 1977, Forskningsanknytning: om sambandet mellan forskning och grundutbildning. UHÄ-rapport 

1977:10. 
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Den collegetradition som finns i USA synes ta fasta på principerna om personsamband och 
innehållssamband samtidigt som den pedagogiska formen understryks. Marianne de Laet’s 
beskrivning av utbildningen vid Harvey Mudd College i Kalifornien visar att de disputerade 
lärarnas huvuduppgift är att undervisa, men att de även ska bedriva egen forskning och invol-
vera studenterna i denna forskning, samt att forskningens resultat ska komma till uttryck i 
undervisningen.10  

Den pedagogiska formen betonas av flera författare som central för att skapa forsk-
ningsanknytning. Burton Clark nämner den pedagogiska formen, dvs. seminarier och labora-
tioner, som kännetecknande för Humboldts princip om ett nära samband mellan forskning, 
utbildning och studier. Stefan Björklund framhåller seminarieformen som grundläggande 
princip för forskningsanknytning i sin bok Forskningsanknytning genom disputation (1991). 
Han har diskuterat begreppet forskningsanknytning med företrädare för framför allt nyare 
högskolor i samband med nittiotalets expansion av högskoleväsendet. Han har sedan gjort en 
sammanställning av de preciseringar av begreppet han hittade och diskuterar huruvida dessa 
är bra eller dåliga, för att sedan själv föra fram ytterligare ett förslag till precisering. De preci-
seringar av begreppet som Björklund har fått fram delar han in i tre kategorier: (1) Miljön 
runt undervisningen, bl.a. forskande lärare och att det finns ett eget forskningsämne, 
(2) Kursstoffet, bl.a. att undervisningen ska stå i överensstämmelse med forskningens aktuella 
resultat, och (3) Attityder som studenterna bör bibringas, bl.a. beredskap att ta emot ny 
kunskap och förmåga att problematisera, skapa och lösa problem. 

Björklund anser att vissa kriterier är bättre än andra, t.ex. forskande lärare och problemati-
sering. Han framhåller att preciseringen ”eget forskningsämne” är ett kriterium som förefaller 
ganska begränsande och konserverande. Det borde finnas utrymme för forskningsanknytning 
inom framväxande discipliner och perspektiv även om de ännu inte har utvecklats till egna 
forskningsämnen. Han menar att kunskapsberedskap, att studenterna ska tränas i att vara 
redo att ta emot ny kunskap, förefaller vara något passivt. Det antyder att studenterna ska 
vara beredda att ta emot färdig kunskap som ska föras över till dem, medan det vi snarare 
eftersträvar är att studenterna själva ska söka och skapa kunskap under sina studier. 

Björklund lanserar begreppet ”forskningsanknytning genom disputation”, som han anser vara 
kärnan i forskningsanknytningen och den mest relevanta preciseringen. Hans diskussion i 
boken är ingående och redovisas här mycket kortfattat. Han använder ordet disputation i vid 
mening och det kan snarast beskrivas som forskningsanknytning genom seminarieformen, 
eller vetenskaplig dialog. Målet är att studenterna ska lära sig ett disputerande arbetssätt 
genom att använda sig av ”standards for scientific discussion”, som innebär att de 

1. avgränsar ett relevant problem 
2. tar del av tillgänglig kunskap 
3. tar preliminär ståndpunkt i frågan 
4. formulerar ståndpunkten så att den går att kritisera 
5. ändrar ståndpunkten i de delar den inte håller måttet inför kritiken.  
 

Björklund anser att metodkurser i sig inte är tillräckliga för att ge god forskningsanknytning. 
Det är snarare nyfikenheten kring en frågeställning och att ämnet behandlas i enlighet med 
ovan angivna punkter som ger den rätta kopplingen till forskningen och ger det 
forskningstänkande som krävs. 

                                                        
10  de Lait, Marianne, 2001, ”Research and Liberal Arts Education at Harvey Mudd College”, in Undergraduate 

Education and Research. Do They Belong Together? Dokumentation från Sveriges Universitets & Högskoleförbunds 
konferens om grundutbildningens forskningsanknytning vid universitet och högskolor i Uppsala den 17 oktober 2001. 
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Formulering av kriterier för forskningsanknytning – en utvecklingsprocess 
Som den tidigare litteraturdiskussionen har visat är forskningsanknytning ett komplext 
begrepp, och det var angeläget att försöka täcka in så många delar av begreppet som möjligt 
inför de intervjuer som skulle genomföras, först inom lärarutbildningen och senare inom 
civilingenjörsutbildningen och naturvetarprogrammet. En utgångspunkt inför intervjuerna 
var en studie av den teoretiska och pedagogiska grunden för utvecklingen av programmet för 
personal- och arbetslivsstudier och den genomgång av begreppet forskningsanknytning som 
gjorts i detta sammanhang.11 Utifrån denna studie och annan litteratur om forsknings-
anknytning, vilken delvis refereras i föregående avsnitt, planerades den första intervjuunder-
sökningen av hur innebörden i och tillämpningen av forskningsanknytning uppfattas av lärare 
och studenter inom lärarprogrammet.  

Efter diskussioner inom kvalitetskommittén och med utbildningsvetenskapliga fakultetens 
arbetsutskott utarbetades tolv tänkbara kriterier på forskningsanknytning som låg till grund 
för intervjuerna inom lärarutbildningen. Ett av syftena med den första intervjustudien var att 
stämma av hållbarheten i kriterierna. De bekräftades i stort i intervjuerna, men en revidering 
i några avseenden skedde inför det fortsatta arbetet. Kriterierna grupperades också 
fortsättningsvis i tre kategorier, nämligen institutionella förutsättningar, vetenskaplig grund 
och vetenskapligt förhållningssätt. Denna reviderade kriterielista presenterades och diskutera-
des därefter vid ett rektorsrådsseminarium om forskningsanknytning. 

Eftersom de studerade kurserna på lärarprogrammet befinner sig inom humaniora-samhälls-
vetenskap bestämdes att de efterföljande intervjustudierna skulle göras inom ett annat veten-
skapsområde. Valet föll på det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet där civil-
ingenjörsprogrammet med inriktning teknisk fysik fick representera en mer yrkesinriktad 
utbildning, medan naturvetarprogrammet med inriktning biologi fick representera en mer 
traditionell universitetsutbildning. Även i intervjuerna med lärare och studenter på civil-
ingenjörsprogrammet och naturvetarprogrammet ägnades en del av tiden till att diskutera när 
det gäller kriteriernas hållbarhet. Kriterierna såsom de såg ut inför andra intervjuomgången 
återges på sidan 8. De tre intervjustudierna har redovisats separat i olika delrapporter. I 
föreliggande rapport finns endast en sammanfattning av huvudresultaten av intervjuerna.  

I samband med den slutliga utformningen av denna rapport anordnades ett seminarium med 
ett antal inbjudna företrädare inom universitetet, vilket resulterade i några smärre modifie-
ringar av kriterierna och ett tydliggörande av vissa resonemang i rapporten. 

Kriterier för forskningsanknytning – tre intervjustudier  
Huvudfrågan som intervjustudierna sökte svaret på var hur begreppet forskningsanknytning 
uppfattades och om studenter och lärare hade en samsyn. En annan fråga av intresse var om 
lärarna uppfattade att forskningsanknytningen kommer att ha samma innebörd inom 
grundläggande utbildning som inom avancerad nivå. Vid intervjuerna diskuterades frågan i 
varierande grad både i relation till nuvarande magisternivå och i relation till den kommande 
avancerade nivån.  

I samtliga fall intervjuades lärare och studenter var för sig. Merparten av lärarna intervjuades 
individuellt, medan samtalen med studenterna genomfördes som gruppintervjuer. Studen-
terna fick frågor särskilt inriktade på vissa utvalda kurser, men de fick också ge sin syn på 
forskningsanknytningen under hela sin utbildning. De fick även ge sina synpunkter på vad de 
ansåg att forskningsanknytning egentligen innebär. Lärarna fick delvis samma frågor som 

                                                        
11  Lundmark, Annika, 1991, Högskoleutbildning för personalarbete. Bakgrunden till och utvecklingen av linjen för 

personal- och arbetslivsfrågor i ett läroplansteoretiskt perspektiv. Pedagogisk forskning i Uppsala, 99. 
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studenterna, men med dem fördes också ett djupare resonemang om begreppet forsknings-
anknytning och dess relevans inom grund- respektive avancerad nivå.12 

Den första intervjustudien inom lärarutbildningen begränsades till två kurser. De utvalda 
kurserna var Historia B som ges av historiska institutionen samt Lärares arbete B som är en 
del av det allmänna utbildningsområdet inom lärarutbildningen. Den senare är en av kurserna 
där studenterna ska lära sig den yrkesinriktade delen av lärarutbildningen, medan Historia B 
är ett traditionellt universitetsämne med mer teoretisk inriktning.  

De kriterier som listas nedan är kriterierna som de såg ut inför den andra omgången intervju-
studier.13 Som redan nämnts delades kriterierna upp i olika huvudkategorier, nämligen 
kriterier som har med institutionella förutsättningar att göra, kriterier som har med vetenskap-
lig grund eller vetenskapligt förhållningssätt att göra.14 Dessutom tillfördes ytterligare ett 
kriterium som har med utbildningens resultat att göra. Vad som bör betonas är att kriterierna 
som anges nedan inte är rangordnade, utan de har endast grupperats utifrån strukturen 
”förutsättningar – innehåll/processer – förväntade studieresultat” med undantag för det tolfte 
kriteriet som är en processvariabel. 

Institutionella förutsättningar 1) andel reserverad tid för forskning lärarna har i tjänsten  

 2) andel disputerade lärare på institutionen som deltar i 
grundutbildningen 

 3) andel av undervisningen som genomförs av disputerade lärare 

 4) att doktorander deltar i grundutbildningen 

Vetenskaplig grund 5) att utbildningen vilar på vetenskaplig grund där relevanta 
forskningsresultat integreras i utbildningen 

 6) att träning i vetenskaplig metod ingår i undervisningen 

 7) att studenterna under utbildningen tar del av vetenskaplig 
text, t ex artiklar och avhandlingar 

 8) att studenterna har kännedom om 
institutionen/institutionernas forskning 

Vetenskapligt 
förhållningssätt 

9) att studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska 
bedömningar på vetenskaplig grund främjas 

 10) att studenternas förmåga att självständigt urskilja, formulera 
och lösa problem främjas 

 11) att studenternas förmåga att tillägna sig ett vetenskapligt 
arbetssätt främjas 

 12) att examinationen främjar självständiga och kritiska 
bedömningar och analys 

Resultat 13) att examensarbeten (C/D-uppsatser) publiceras 
 

Intervjuerna med lärarna inleddes med att lärarna själva fick definiera begreppet forsknings-
anknytning och ange hur de konkret arbetade för att deras kurs skulle vila på vetenskaplig 
grund. Först därefter presenterades listan med kriterierna. Lärarna fick då ta ställning till 
huruvida de ansåg dem vara relevanta för sina respektive ämnen eller program. De fick också 

                                                        
12  De två intervjustudierna på teknisk-naturvetenskaplig fakultet hade delvis ett annat fokus då dessa behandlade respektive 

programs arbetslivsanknytning samtidigt som forskningsanknytningen. I föreliggande rapport fokuseras endast resultaten som 
har med forskningsanknytning att göra.  

13  För en lista över den första omgångens kriterier hänvisas till:  
Staaf, Mikaela, 2005, Forskningsanknytning på lärarutbildningen, Kvalitet och utvärdering 

14  I stort följer denna indelning Björklunds tre kategorier. 
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yttra sig om de ansåg att kriterierna var bra mått på forskningsanknytning eller inte, och om 
de ansåg att det fanns kriterier som saknades i listan.  

Studenterna fick under intervjuerna bedöma huruvida kriterierna hade kännetecknat eller 
varit framträdande i den kurs/det program som de deltog i. Studenterna ombads dock inte 
uttala sig om de kriterier som faller under institutionella förutsättningar, eftersom de inte 
ansågs ha möjlighet att bedöma dessa.  

Genom detta förfaringssätt prövades kriterielistan. Vilka kriterier kunde förkastas? Vilka 
borde finnas kvar? Vilka borde läggas till? Det visade sig emellertid under intervjuerna med 
lärarna att de kunde ansluta sig till flertalet kriterier även om inte alla kriterier applicerades 
på varje kurs eller utbildningsmoment. Det framkom inga förslag till strykningar eller 
kompletteringar av kriterierna. 

Ett undantag är dock det trettonde kriteriet om att examensarbeten publiceras. Inom 
civilingenjörsutbildningen fanns synpunkten att kriteriet var relevant och att det förekom att 
examensarbeten publicerades. Däremot ansåg lärarna inom naturvetarprogrammet att det 
inte finns rimliga möjligheter, framför allt inte tidsmässigt, att publicera examensarbeten 
inom utbildningen, även om det kan förekomma att en student som fortsätter inom forskar-
utbildningen kan vidareutveckla en uppsats till en färdig artikel som publiceras.  

Det bör även noteras att detta kriterium skiljer sig från de övriga eftersom det logiskt sett 
först uppkommer efter det att utbildningen genomförts. Kriteriet skapar därmed inte bättre 
förutsättningar för forskningsanknytning av en utbildning. Emellertid kan det vid en bedöm-
ning i efterhand av en utbildning ses som en indikator på forskningsanknytning. En annan 
indikator av samma karaktär är andelen studenter som söker och som antas till forskar-
utbildningen. 

Framför allt i lärarintervjuerna bekräftades således de ovan redovisa kriterierna på forsk-
ningsanknytning. Intervjuerna med studenterna visade dock att de inte alltid uppfattade på 
vilket sätt utbildningen var forskningsanknuten. För studenterna var det inte vare sig själv-
klart eller enkelt att tydligt beskriva och urskilja olika kännetecken på forskningsanknytning. 
De hade med andra ord betydligt svårare än lärarna att ge konkreta exempel på innebörden i 
begreppet forskningsanknytning.15 

När det gäller behovet av att differentiera kriterierna för forskningsanknytning mellan 
grundläggande nivå och avancerad nivå menade lärarna att forskningsanknytningen av grund-
utbildningen är lika viktig som den är för den avancerade nivån. Däremot bör den vara mer 
omfattande och innehålla fler forskningsanknutna moment på den avancerade nivån. Kravet 
på att studenterna ska kunna göra självständiga och kritiska bedömningar samt kunna urskilja, 
formulera och lösa problem bör således vara mer omfattande eller ”strängare”.  

Vid seminariet då den preliminära rapporten diskuterades framkom vissa synpunkter på de 
kriterier som då redovisades. Några av dessa har beaktats i den slutliga utformningen av krite-
rierna såsom de redovisas i den inledande sammanfattningen, medan några av dem endast 
kommenteras i det följande. En synpunkt var att även om en lärare har tid som reserverats 
för forskning i tjänsten (kriterium 1), är detta ingen garanti att läraren i fråga använder denna 
tid för forskning. Ytterligare en synpunkt som framfördes var att det mest relevanta i relation 
till det andra kriteriet är att läraren i fråga bör vara aktiv som forskare. Det kan vara stor 
skillnad i hur forskningsanknytningen kan åstadkommas för en lärare som nyligen disputerat 
eller för en lärare som disputerade för flera decennier sedan. Vid det avslutande seminariet 

                                                        
15 Liknande resultat erhölls i en studie av Lundmark, Annika, 1993, Från P-linjestudent till personalspecialist. En kvalitativ analys 

av studenters olika uppfattningar av sin yrkesroll samt läroplansteoretiska konsekvenser. Pedagogisk forskning i Uppsala, 107. 
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framkom att det för många utbildningar är angeläget att studenterna även har kännedom om 
relevant forskning inom industrin och andra myndigheter (kriterium 8). Kriterium 10 har fått 
tillägget att det ska handla om att ”lösa vetenskapliga problem” jämfört med hur kriterierna 
var formulerade vid intervjuerna. 
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