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Sammanfattning 

Detta är en narrativ studie av vetenskap och vetenskaplighet i lärarutbildning. Fyra 

gruppintervjuer med lärarstuderande på två olika lärosäten, ett stort universitet och en mellanstor 

högskola, har genomförts. De studerande har fått berätta om sin lärarutbildning och särskilt 

fokuserat hur de mött vetenskap och vetenskaplighet i allmänhet och i det allmänna 

utbildningsområdet i synnerhet. Samtliga informanter läser sin sista termin på Lärarprogrammet 

(lärarutbildningen från 2001). Den narrativa analysen, som utgår från ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, visar hur ett antal möjliga berättelser framträder, men däremot inte något gemensam 

”kollektiv berättelse”. I analysen lyfts den dominerande berättelsen från varje intervjutillfälle fram, 

med sitt särskilda innehåll och sin särskilda karaktär. Analysen visar också några övergripande 

aspekter som ligger utanför själva innehållet i berättelserna och några gemensamma teman som 

berörs i alla berättelser. Resultatet diskuteras utifrån teorier och begrepp från tidigare forskning 

om lärarutbildning och om vetenskaplighet. Från de värderande berättelserna framkommer bland 

annat att lärarutbildningen är komplex, att det är svårt att tala om professionskunskapens 

vetenskapliga grund och att en känsla av frustration är vanlig i mötet med vetenskap och 

vetenskaplighet. Den narrativa studien kompletteras med en enkätundersökning riktad till hela 

den studerandegrupp varur informanterna hämtats. Frågor konstruerades från några av de teman 

som framträtt i berättelserna. Enkätundersökningen visar en relativt splittrad bild där några tankar 

från intervjuerna går i samma riktning men där andra ger en annorlunda bild. I vissa fall 

framträdde signifikanta skillnader mellan lärosätena, som att relevansen för det vetenskapliga 

innehållet i allmänt utbildningsområde upplevdes mindre på det stora universitetet och att det är 

främst studerande mot äldre åldrar som upplever vetenskapligheten inom allmänt 

utbildningsområde på en lägre nivå. 

En slutsats som dras, främst utifrån den frustration som framträder, är att det behövs många 

samtal med de studerande om vetenskaplighet och vad det vetenskapliga innehållet i kurser 

relaterade till professionen kan bestå av. Dessa återkommande och fördjupande samtal skulle 

kunna minska frustrationen och förmå skapa rimliga förväntningar på vetenskapens innehåll och 

funktion i förhållande till yrket.  
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Inledning 

Vetenskaplighet i lärarutbildning 

Lärarutbildningen ska vila på vetenskaplig grund och vara forskningsbaserad. Det framgår i alla 

styrdokument för de lärarutbildningar som finns idag. Det har dessutom varit en trend över en 

längre tid att förväntningarna på vetenskaplighet och ett vetenskapligt grundat innehåll ökat. I alla 

lärarutbildningsreformer från andra halvan av 1900-talet och framåt kan man läsa ut ständigt 

ökade förväntningar på vetenskaplighet. Kopplat till reformen 2001 har även begreppet 

utbildningsvetenskap introducerats, en vetenskaplig disciplin som fokuserar just skola och utbildning 

(SOU 1999:63). Det är inte bara inom akademin som detta skrivs fram starkare. Skollagen 

reglerar numera också att ”[u]tbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (Skollagen §5), en formulering som inte fanns före 2011.  

Dessa förändringar sker parallellt med olika förändringar i synen på utbildning, skola och 

vetenskap. I en mer marknadsorienterad tid har även utbildning blivit konkurrensutsatt (Biesta, 

2011). Ett ökat fokus på mätning och bedömning har bland annat fört med sig mer kontroll, mer 

nationella prov och betyg i skolans lägre åldrar. Inom högre utbildning märks det med ett ökat 

fokus på utbildningars resultat, både i direktiv och i granskningar. Vetenskap, vetenskaplighet och 

vetenskaplig kunskap framställs som en viktig ingrediens för att öka standarden och klara sig 

bättre i den hårda konkurrensen. Inom ramen för diskursiva förändringar i synen på vetenskap 

finns ett ökat intresse för evidensbaserad kunskap. Det som först lanserades som begrepp inom 

medicinsk kunskap har fått ökat genomslag också inom samhällsvetenskap och nu talar man 

också om evidensbaserad kunskap inom utbildningssektorn. Det är inte ett fullständigt 

paradigmskifte. Det råder snarare diskursiva spänningar i synen på utbildning, skola, vetenskap 

och kunskap. Dessa diskursiva spänningar lämnar avtryck i lärarutbildning, dels i de 

styrdokument som formar utbildningen, dels hos de aktörer som finns inom utbildningen, lärare 

såväl som studerande.   

I denna kontext utbildar sig lärarstuderande idag. De går en lärarutbildning med uttalade krav 

på att vara av högre kvalitet än tidigare utbildningar och i högre grad än förut vila på vetenskaplig 

grund. De förväntas därmed skaffa sig andra kunskaper och kompetenser genom sin utbildning 

än vad som exempelvis var fallet hos de lärarutbildare de möter i den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU). Relativt få lärare inom det allmänna utbildningsområdet1 är både disputerade 

och har färsk erfarenhet av verksamheten i skola eller förskola. Dessa studerande har valt att 

utbilda sig till lärare i en tid när statusen på lärare sjunkit. Genom media får de veta att skolan är i 

kris och att lärarutbildningen behöver reformeras. Det är dessa studerande som genom sin 

                                                 
1 Den del av lärarutbildningen från 2001 som utgör det professionsinriktade kunskapsområdet och som 
tillsammans med inriktningar och specialiseringar bygger upp lärarutbildningen. Mer om detta senare i texten. 
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utbildning ska få kompetens att vända skutan och forma ”Europas bästa skola”, som var en 

målsättning formulerad av alliansregeringen i samband med maktövertagandet 2006.  

 

Lärarutbildning – en didaktisk fråga 

Detta examensarbete skrivs inom ett masterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning 

didaktik.2 De flesta studier inom didaktik behandlar frågor relaterade till undervisningen i 

ungdomsskola eller verksamheten i förskola. Denna studie är dock riktad mot lärarutbildning. 

Som lärarutbildare vid ett av Sveriges lärosäten tror jag bestämt att lärarutbildningen har betydelse 

för hur lärare tänker och agerar i sin yrkesroll. Det finns en direkt koppling mellan frågor om 

lärarutbildning och frågor om skolan. De vanliga didaktiska frågorna om legitimering, urval och 

metod (varför, vad, hur) som utgångspunkt för att problematisera skolans undervisningsinnehåll 

kan appliceras på lärarutbildning. Ett didaktiskt perspektiv går således att anlägga på 

lärarutbildningen. Genom att jag problematiserar ett undervisningsinnehåll – om än i 

lärarutbildning – kan man se detta som en didaktisk studie. Det undervisningsinnehåll som 

intresserar mig är vad vi kan kalla för det professionsspecifika kunskapsinnehållet som skrivs 

fram i utbildningsområdet allmänt utbildningsområde i reformen 2001 (SOU 1999:63). Detta 

undervisningsinnehåll kan givetvis studeras ur en mängd olika perspektiv. Jag har valt att fokusera 

den vetenskapliga aspekten av detta innehåll, betraktat av en central aktör i sammanhanget: de 

lärarstuderande själva. När lärarutbildning konstrueras är det angeläget att förstå hur 

lärarstuderande uppfattar utbildningen.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att med narrativ metod analysera lärarstuderandes berättelser om 

vetenskap och vetenskaplighet i lärarutbildningen med särskilt fokus på hur detta framträder i 

dess professionsinriktade kurser. Som ett komplement till den narrativa analysen, baserad på 

gruppintervjuer, undersöks inställningen till teman från gruppintervjuerna hos en större grupp 

studerande genom en enkätundersökning. Följande frågeställningar avser studien besvara: 

 

                                                 
2 Utbildningsanordnaren, Uppsala universitet, ger följande definition av didaktik på webbplatsen för Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier:   

 
Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om undervisningsinnehåll. Didaktiken 
har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis och omfattar alla de frågor som 
finns i skärningspunkten mellan ett specifikt kunskapsområde och undervisning, lärande och socialisation 
inom detta kunskapsområde. Inom didaktik studeras därför bland annat syftet med undervisningen, vad 
undervisningen innehåller och vad som gör detta urval legitimt, vem som undervisningen avser och hur 
dennes lärande sker, hur stoffet ska hanteras i undervisningen samt vem som har makten över 
urvalsprocesserna. (www.uu.se, 2013-04-15) 
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 Vilka berättelser om vetenskap och vetenskaplighet i sin lärarutbildning har 

lärarstuderande i slutet av sin utbildning? 

 Vilka aspekter och teman om lärarutbildning relaterade till vetenskap och vetenskaplighet 

framträder genom dessa berättelser? 

 Vad anser en större grupp lärarstuderande om de aspekter och teman som framträder i 

intervjustudien? 

 

Avgränsningar 

Informanterna i studien läser på Lärarprogrammet, alltså enligt lärarutbildningen från 2001. Vid 

tiden för studien har en ny reform genomförts (2011), men dessa studerande har ännu inte 

kommit så långt i sin utbildning att de kan ge en samlad bild av den. Studien är vidare begränsad 

till frågor om vetenskap och vetenskaplighet i lärarutbildningens professionsinriktade kurser, 

vilka definierats som kurserna inom allmänt utbildningsområdet. Den narrativa ansatsen innebär 

dock att informanterna placerar sin berättelse i en vidare kontext och begränsar sig inte 

nödvändigtvis till det allmänna utbildningsområdet. Lärarprogrammet finns idag på mer än 25 

lärosäten. I denna studie undersöks lärarstuderande som studerar mot olika skolformer och på två 

lärosäten med olika karaktär.3  

 

Disposition 

Först tecknas en bakgrund, med fokus på lärarutbildning och vetenskaplighet. Avsikten är att 

placera den aktuella lärarutbildningen i ett historiskt sammanhang, med särskild fokus på 

vetenskaplighet. Därefter presenteras tidigare forskning om lärarutbildning i en tematisk 

genomgång, utifrån olika aspekter av betydelse för denna studie. Under teori redogörs för de 

teoretiska utgångspunkterna i den narrativa ansatsen. I metodavsnittet redogörs för 

metodologiska överväganden och genomförandet av såväl intervjustudien som 

enkätundersökningen. Själva studien presenteras så i två huvudavsnitt, dels varje intervjugrupps 

berättelse för sig, dels en analys av övergripande aspekter och gemensamma teman. I det senare 

avsnittet vävs resultatet från enkätundersökningen in. Därpå följer en diskussion där studiens 

resultat ställs mot teoriska aspekter av den narrativa ansatsen och tidigare forskning. Texten 

avslutas med några råd och rekommendationer med utgångspunkt i studiens resultat. 

 

                                                 
3 Den ena gruppen studerande läser mot förskola och grundskolans tidigare år och den andra mot 
grundskolans senare år och gymnasiet. Det ena lärosätet är ett stort universitet och det andra en mellanstor 
högskola. 
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Bakgrund 

I bakgrunden skildras först lärarutbildningen framväxt, huvudsakligen med avseende på frågan 

om vetenskap och vetenskaplighet inom den professionsspecifika delen av utbildningen. För att 

ge en djupare förståelse för den utvecklingen skildras också de spänningar som funnits mellan 

lärarutbildningens olika delar, vilket alltjämt präglar sättet att se på innehållet i den 

professionsspecifika delen av lärarutbildningen. Dessa spänningar benämner jag den dubbla 

tudelningen. Därefter utvecklas frågan om vetenskaplighet ytterligare med en redogörelse för det 

utbildningsinnehåll som fokuseras i studien och aktuella vetenskapsteoretiska diskurser.  

 

Lärarutbildningens förändringar 

Det har egentligen aldrig gått att tala om lärarutbildningen i bestämd form singularis. Det som 

utmärkt lärarutbildning historiskt är snarare det motsatta, att den varit mycket splittrad. 

Lärarutbildningarna har dock genomgått stora förändringar, inte minst under senare år. Det är 

omöjligt att på ett kortfattat sätt sammanfatta innehållet och innebörden i dessa förändringar. 

Men det går att peka ut två aspekter som varit genomgående i de senaste reformerna. Det ena är 

en trend mot ökad enhetlighet; tidigare uppdelade lärarutbildningar i skilda miljöer och med olika 

rationaliteter har närmat sig varandra och blivit alltmer lika. Det är en förändring som skrivs fram 

i utredningen Att lära och leda, SOU 1999:63 (Se också Lundgren 2006; Krantz 2009; Lindberg 

2002). De huvudsakliga spåren som lärarutbildningen utvecklats ur beskriver Hartman (2012) 

som akademikertraditionen och seminarietraditionen. Dessa modeller för lärarutbildning har sin 

direkta motsvarighet i det parallellskolesystem som präglade skolväsendet fram till enhetsskolans 

införande på 1960-talet. Flera reformer strävade dock mot att få dessa åtskilda lärarutbildningar 

att närma sig varandra alltmer. Kortfattat kan sägas att utbildningen av lärare mot högre åldrar, 

med sitt arv i lärdomsskolan, förväntades bli mer didaktisk och utbildningen av lärare mot yngre 

åldrar, med sitt arv i folkskolan, mer akademisk. Denna förändringsprocess kan sägas ha nått sin 

kulmen med reformen 2001 och införandet av Lärarprogrammet, med en gemensam lärarexamen 

för alla olika lärarkategorier från förskola till gymnasium (SOU 1999:63).  

Den andra trenden gäller lärarutbildningens utveckling mot ökad vetenskaplighet. Detta 

framträder på olika sätt. Dels organisatoriskt, med lärarutbildningarnas successiva förflyttning in i 

akademin; genom högskolereformen 1977 inordnades all lärarutbildning inom högskole- och 

universitetsvärlden4. Dels innehållsligt, med olika direktiv om lärarutbildningens vetenskapliga 

                                                 
4 Ett första steg i lärarutbildningens akademisering togs med inrättandet av lärarhögskolor från 1950-talet 
som en följd av en utredning 1952 (SOU 1952:33). Dessa lärarhögskolor försvann 1977, när lärarutbildningen 
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innehåll och forskningsanknytning. Det är ett av de mer framträdande kraven i utredningen Att 

lära och leda, SOU 1999:63. Här fanns förväntningar på såväl en mer forskningsanknuten 

lärarutbildning som ökat stöd för forskning specifikt för lärarutbildningens fromma. Man 

föreslog att utbildningsvetenskap skulle inrättas som ett eget vetenskapsområde och att den 

forskningen skulle vara öronmärkt för lärarutbildningens behov (SOU 1999:63, s. 270 ff.). Den 

påföljande propositionen följde dock inte det förslaget helt. Vad som skedde var istället 

inrättandet av en utbildningsvetenskaplig kommitté inom Vetenskapsrådet. Genom reformen 

2001 infördes också ett krav på en särskild nämnd för lärarutbildning på alla lärosäten som 

bedriver lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135). Därigenom menade man från statsmakternas sida 

att åtgärder var vidtagna för att både garantera resurser för utbildningsvetenskaplig forskning och 

ett instrument för att försäkra lärarutbildningens vetenskapliga status i den modell där 

lärarutbildning var integrerad med övrig högskoleutbildning.  

 

Den dubbla tudelningen  

Frågan om vetenskaplighet i lärarutbildning kan också brytas ner till att handla om olika delar av 

lärarutbildningen. Även sedan lärarutbildningen blivit mer samlad och mer vetenskaplig, 

åtminstone enligt den statliga styrningen, kan man tala om en dubbel tudelning. Den ena 

tudelningen handlar om uppdelningen i teori och praktik, en indelning som ligger nära den 

organisatoriska uppdelningen i en verksamhetsförlagd och högskoleförlagd del i utbildningen. 

När man övergav den gamla benämningen praktik för verksamhetsförlagd utbildning var det en del i 

en strävan att se på förhållandet på ett nytt sätt. Utbildning till lärare pågår på två arenor och i 

utredningen inför reformen 2001 betonades att det ska ses som att man får teori på högskolan 

som sedan ”omsätts” i praktiken (SOU 1999:63, s. 100). Diskussionen om förhållandet mellan 

teori och praktik hade fram till dess inskränkt sig till att jämföra olika lösningar på hur praktiken 

skulle läggas ut i utbildningen, huruvida praktiken ska komma efter den högskoleförlagda delen, 

eller integrerat med den. Än idag är det ett tema när man jämför lärarutbildningskonstruktioner i 

olika länder och för olika stader. Ostinelli (2009) använder begreppen consecutive och concurrent 

model för att beskriva dessa. Ambitionerna från utbildningen 2001 att häva tudelningen i teori och 

praktik, som enligt utredningen kan spåras tillbaka till Lärarutbildningskommittén 1974, tycks 

vara svår att uppnå. 

Den andra tudelningen gäller kunskapsinnehållet i lärarutbildningen. Man är inte bara lärare i 

största allmänhet, utan lärare i något. Enklast kan indelningen beskrivas som ämneskunskaper och 

”lärarskap”, och den uppdelningen har förvisso varit mer skarp i lärarutbildning mot senare än 

mot tidiga skolformer. En mer integrerad utbildning kan spåras i den gamla seminarietraditionen. 

                                                                                                                                                         
införlivades i universitet och högskolor. Endast till namnet levde Lärarhögskolan i Stockholm vidare fram till 
2008. 
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Lärarutbildningens utveckling har givetvis en parallell i skolväsendets utveckling. Den långvariga 

striden om differentieringsfrågan ledde fram till enhetsskolan på 1960-talet. Ulf P. Lundgren 

(2012) har beskrivit det som att enhetsskoleförespråkarna segrade i den organisatoriska frågan 

men förlorade den innehållsliga. Inom ramen för enhetsskolan, sedermera grundskolan, behölls 

en differentiering i de senare årskurserna och lärarutbildningen förblev uppdelad i en 

klasslärarutbildning för låg- och mellanstadielärare och en ämneslärarutbildning för senare år. Det 

var först med reformen 1988 som dessa gränser började lösas upp. Grundskolans lärarutbildning, 

fördelad mellan de överlappande årskurserna 1-7 respektive 4-9, separerades från 

gymnasielärarna. Med reformen 2001 samlades all lärarutbildning, inklusive förskollärare, under 

ett tak. Å ena sidan fanns då en idé om en samlad lärarutbildning, utan skarpa gränser mellan 

olika kunskapsinnehåll. Å andra sidan var behovet ännu starkare att visa vad som var just de 

lärarspecifika kunskaper som förenar alla lärarkategorier. Därmed behölls en uppdelning i 

inriktningar, där de traditionella ämnesstudierna skulle bedrivas, och ett allmänt 

utbildningsområde, som rymmer de kunskaper som är specifika för lärare. Ove Lindberg (2002), 

hävdar också att talet om ”den egentliga lärarutbildningen” hela tiden finns där. När man talar om 

”den egentliga lärarutbildningen” finns inte ämnesstudierna med. Enligt samma logik 

förekommer fortfarande att lärarutbildningen beskrivs som ”lärarhögskolan” långt efter att dessa 

försvunnit och lärarutbildning blivit en integrerad del av universitet och högskolor så speglar det 

också denna uppdelning av ämneskunskaper och ”lärarkunskaper”. Den gamla idén om ”den 

egentliga yrkesutbildningen”, som det formulerades i skolkommissionen 1946 lever också kvar 

hos lärarutbildningens aktörer trots direktiv och ansträngningar om ökad helhet och integration, 

åtminstone i studier som fokuserat reformen 2001 (Erixon Arreman, 2005; Krantz, 2009; Öberg 

Tuleus, 2008). 

Detta som jag valt att kalla den dubbla tudelningen har betydelse för den vetenskap och 

vetenskaplighet studien vill granska. När de studerande berättar om sin egen utbildning förhåller 

de sig på olika sätt till den tradition av ”teori och praktik” respektive ”ämneskunskaper och 

lärarkunskaper” som skildrats i detta avsnitt. Dels kan betoningen på vetenskaplighet tolkas som 

att man vill göra utbildningen mer teoretisk, vilket kan kontrasteras mot den praktiska delen. Dels 

kan det särskilda utbildningsområde som benämns allmänt utbildningsområde öppna för att 

bibehålla uppfattningen att just där finns de professionsspecifika kunskaperna.  

 

Det vetenskapliga innehållet i lärarutbildningens professionskärna  

Det vetenskapliga innehållet i utbildningen har samband med frågan om läraryrket som 

profession. Colnerud & Granström (2002) hänvisar till ett antal kriterier som ska vara uppfyllda 

enligt vedertagen sociologisk forskning för att en yrkesgrupp ska kunna betraktas som profession. 

Kriterierna består av att yrket ska bygga på en systematisk teori, att yrkeskåren ska ha en 

samhällelig auktoritet och autonomi och en egenkontrollerad yrkesetik (Colnerud & Granström 
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2002).  I de senaste reformerna, som fört skilda lärarutbildningar närmare varandra, kan man 

också se ambitionerna att utveckla ett utbildningsinnehåll som förenar de olika lärarkategorierna. 

Detta utbildningsinnehåll återfinns i det allmänna utbildningsområdet. När den vetenskapliga 

grunden i detta utbildningsinnehåll också betonas kan det ses som lärarprofessionens systematiska 

teori; lärarutbildningens vetenskapliga kunskapsbas om man så vill. Kopplad till den vetenskapliga 

kunskapsbasen var initiativen att stärka forskningsöverbyggnaden genom UVK5, som nämnts 

ovan. Flera utbildningsforskare har dock ondgjort sig över att man genom UVK finansierat 

mycket forskning som ligger utanför vad som är specifikt för lärarutbildning.  Carlgren hävdar att 

det i för liten utsträckning varit ”bidrag till utvecklingen av lärarnas kunskapsbas” (Carlgren, 

2006, s. 329) Kroksmark (2011) menar att man inte tagit tillvara på möjligheten att låta 

skolforskningen bli en arena för lärarna själva, dvs. att man utvecklar en tradition att det är 

professionen som beforskar sin egen verksamhet.   

Den senaste lärarutbildningsreformen, 2011, har snarast vidareutvecklat ambitionerna med en 

gemensam kunskapsbas. Visserligen återgår man å ena sidan till en mer uppdelad lärarutbildning 

– från ett till fyra olika program – men å andra sidan behålls tanken på ett för alla lärare 

gemensamt, professionsinriktat kunskapsinnehåll, benämnt Utbildningsvetenskaplig kärna (Prop. 

2009/10:89). Gemensamt för både allmänt utbildningsområde och utbildningsvetenskaplig kärna 

är att man pekar ut vissa kunskapsområden som specifika för lärare och att utbildningen inom 

dessa ska vila på vetenskaplig grund och vara forskningsbaserad.  

Den relation till den egna verksamheten och till forskning som skisseras ovan (i ett avsnitt om den 
reflekterande praktikern, min anm.) förutsätter ett vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket. Ett 
vetenskapligt förhållningssätt i lärarutbildningen innebär att studentens tänkande om och 
handlande i undervisning, liksom lärarens övriga arbete, ska bygga på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet (SOU 1999:63, s. 66).  

Den gamla dikotomin mellan teori och praktik utmanas i det som följer:  

Å ena sidan kan den vetenskapliga kunskapen beskrivas med utgångspunkt i hur olika teorier, 
perspektiv och metoder kan tillämpas i den pedagogiska yrkesverksamheten. Å andra sidan kan 
lärares yrkespraktik vara utgångspunkten för teoretisering och kunskapsbildning (SOU 1999:63, s. 
66-67).  

Det kan vara värt att notera att förändringen från allmänt utbildningsområde (utbildningen 2001) till 

utbildningsvetenskaplig kärna (utbildningen 2011) mer handlar om en gradskillnad snarare än en 

artskillnad när det gäller frågan om vetenskaplighet och innehåll. Dels har man velat precisera och 

reglera innehållet i dessa professionsinriktade kurser tydligare, dels har man med benämningen 

förstärkt dess vetenskapliga karaktär. Om den utbildning som studiens informanter läser tagit 

intryck av de senaste förändringarna bör det således bara innebära en marginell skillnad avseende 

de aspekter studien fokuserar.  

 

                                                 
5 Utbildningsvetenskapliga kommittén. 
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Aktuella vetenskapsteoretiska diskurser  

När förväntningarna på vetenskaplighet i lärarutbildningen ökar bör också frågan ställas om vad 

man menar med vetenskap. Alla vetenskapsteoretiska positioneringar speglar vissa ontologiska 

och epistemologiska grundantaganden; frågor om hur verkligheten är beskaffad och hur får vi 

kunskap om den. I den positivistiska vetenskapstraditonen förkastas metafysiska omdömen om 

världen – verkligheten finns och vi kan uttala oss om den. Inom humanvetenskaperna började 

man utveckla alternativa vetenskapliga hållningar – där man snarare ser verkligheten som 

konstruerad (Åsberg 2000; Molander 1988). Mycket förenklat kan dessa två förhållningssätt till 

vetenskap ses som två motpoler i en vetenskapsteoretisk granskning av utbildningsvetenskapen i 

lärarutbildningen.  Enligt den första positionen är det den vetenskapliga forskningen som visar 

oss hur världen (skolan) är beskaffad och ger säker kunskap som man kan bygga antaganden och 

verksamhet på. Enligt den andra positionen ger den vetenskapliga forskningen oss perspektiv för 

att förstå och tolka världen (skolan); att med utgångspunkt i alternativa teorier bygga en djupare 

förståelse för verksamheten.  

Det finns många exempel på ett ökat intresse för evidensbaserad kunskap. Det är ett särskilt 

fenomen som ändå går att relatera till de två vetenskapsteoretiska grundpositionerna. Talet om 

evidens (bevis) leder tanken till att det finns en säker kunskap. Det stora intresset för John 

Hatties metastudie över forskning om olika faktorers inverkan på skolresultat visar en vilja att 

söka sig till forskning som ska ge säker, evidensbaserad, kunskap. Det kom till utryck till exempel 

genom att Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2011 lät ge ut en svensk sammanfattning av 

Hatties rapport Visible learning från 2009. I Skolverkets satsning Forskning lyfter skolvardagen lyfter 

man fram begreppet evidens i en film om vad som karaktäriserar vetenskaplighet 

(www.skolverket.se). Denna diskursförskjutning diskuteras flitigt av såväl forskare som andra på 

många debattforum skol- och utbildningsfrågor, såsom SOS (www.skolaochsamhalle.se) och 

Lärarnas nyheter (www.lararnasnyheter.se).  De lärarstuderande i denna studie kan förväntas vara 

påverkade av denna diskursiva spänning, genom vad de tar del av i samhällsdebatten, men också 

indirekt genom de lärarutbildare de möter. 
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Tidigare forskning 

 

Först presenteras en översikt av den forskning jag valt ut och vilka aspekter av lärarutbildning 

dessa studier behandlar. Därefter följer en mer systematisk genomgång med fokus på resultat och 

perspektiv av intresse för denna studie. 

 

En översikt 

Lärarutbildning har varit föremål för en mängd studier. Några har sitt fokus på förhållandet 

mellan utbildningens teori och praktik (t.ex. Hegender 2010; Eriksson 2009). För denna studies 

vidkommande är det intressant vad dessa har att säga om de teoretiska inslagen i utbildningen. 

Några fokuserar på reformers inverkan på lärarutbildningen (t.ex. Erixon Arreman 2005; 

Lindberg 2002; Krantz 2009). Dessa bidrar med viktiga infallsvinklar på effekterna av 

reformernas strävanden att öka vetenskapligheten i lärarutbildningen. Vissa studier är mer 

specifikt inriktade på utbildningens forskningsanknytning och hur man kan förstå den 

högskoleförlagda delen av utbildningen (Jedemark 2006). Utifrån dessa och även andra studier 

(t.ex. Linné 1996; Andersson 1995) har försök gjorts att kategorisera lärarutbildning eller 

lärarutbildare efter olika diskurser. Dessa kategoriseringar säger ofta något om förhållandet till 

teori eller vetenskaplighet, vilket är av intresse för föreliggande studie. Här återges huvudsakligen 

svenska studier6 men det finns också mycket internationell forskning som på olika sätt behandlar 

lärares kunskaper och lärarutbildning. Hegender (2010), som behandlar aspekterna vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet, redovisar internationell forskning som också kan bidra till att förstå 

hur olika lärarutbildningstraditioner eller paradigm präglar vad som sker i lärarutbildning. 

Cochran-Smith och Lytles (1999) laborerar exempelvis med begreppen kunskap-för-praktiken och 

kunskap-i-praktiken. Doyle (1990)  presenterar fem olika konkurrerande traditioner. Liksom 

Doyle utgår Feiman-Nemser (1990) från en amerikansk kontext när hon i en studie gör en 

indelning i parallella lärarutbildningstraditioner.  En aktuell, norsk studie (Wæge & Haugaløkken, 

2013), riktar in sig på lärarstuderandes uppfattningar om utbildningsvetenskap och dess relevans 

och betydelse för yrket.  

                                                 
6 Bland annat Hegender (2010) påpekar att lärarutbildning är så nationellt förankrad att många studier från 
andra nationella kontexter inte upplevs relevanta. Därför ligger en stark betoning på svensk forskning. 
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Lärarutbildningstraditioner 

Lärarutbildningen har alltid härbärgerat många skilda intressen och därmed är det inte konstigt att 

det kan existera flera parallella diskurser om vad som är centralt i utbildningen eller vad som 

präglar lärarutbildares förhållningssätt. Dessa olika diskurser handlar delvis om, eller kan 

åtminstone antas ha en inverkan på, lärarutbildningens förhållande till fenomenet vetenskaplighet. 

Linné (1996) har studerat skolpolitiskta texter för folkskollärar- och klasslärarutbildning och 

beskriver hur olika koder7 präglar olika epoker. En mekanisk-moralisk kod som var gällande vid 

mitten av 1800-talet, med kyrkan i centrum övergick under 1900-talets början till en organisk-

integrativ kod med en utgångspunkt i nationen, hembygden och barnet/eleven. Från mitten av 

1900-talet utvecklades en vetenskaplig kod. Den vetenskapliga koden präglas, enligt Linné, av en 

tilltro till vetenskaplig rationalitet grundad i objektivitet och mätbarhet. Inte minst den tydligt 

normativa hållning lärarutbildningen tidigare hade, utifrån antingen kyrkans eller nationens 

intressen, byttes således till en förment vetenskapligt objektiv ansats. Att notera är att Linnés 

studie endast rör sig på formuleringsarenan. Hon har inte studerat hur dessa koder kommer till 

uttryck i den faktiska lärarutbildningen. Vi kan således inte från denna studie uttala oss om hur 

vare sig lärarutbildare eller lärarstuderande förhöll sig till eller uppfattade denna vetenskapliga 

kod. 

Den amerikanska utbildningsforskaren Walter Doyle (1990) beskriver fem olika 

lärarutbildningsparadigm; the good employee, the junior professor, the fully function person, the innovator och 

the reflective professional. Det går att se hur en vetenskaplig diskurs är mer framträdande i tre av dessa 

paradigm, dock med avgörande skillnader. Hos the junior professor ses den nödvändiga 

lärarkunskapen som ska utvecklas i lärarutbildningen som liktydig med goda ämneskunskaper. 

Dessa ska förvisso vara akademiskt förankrade, men är alltså begränsad till ämneskunskaperna 

och berör inte det som i denna studie avses med lärarkunskap. Däremot behövs det 

utbildningsinnehållet både hos the innovator och the reflective practitioner. I det första av dessa 

paradigm finns, i likhet med vad Linné beskriver i en svensk kontext som den vetenskapliga 

koden (se ovan), en tilltro till vetenskapens teknisk-rationella sida. Genom de senaste 

forskningsresultaten ska läraren utveckla skolan. Det sista paradigmet hävdar också betydelsen av 

forskning och ett vetenskaplig, men med en betoning på ett förhållningssätt som handlar om att 

se vetenskapliga kunskaper som verktyg för reflektion över skolans verksamhet. Av stor betydelse 

för detta paradigm var utbildningsforskaren Donald Schön, som var den som 1983 lanserade 

begreppet den reflekterande praktikern, vilket sedan kom att användas i lärarutbildningssammanhang 

i såväl Sverige som andra länder.   

                                                 
7 Beskrivningen av lärarutbildningen med hjälp av olika koder har en tydlig parallell i Ulf P. Lundgrens och 
Tomas Englunds läroplansteoretiska studier av skolan. Lundgren (1979) benämner sina läroplanskoder – som 
följer en viss kronologi men ändå uppträder vid sidan av varandra – den klassiska, den realistiska, den 
moraliska och slutligen (från 1940-tal) den rationella, som bland annat präglas av vetenskaplighet. Englund 
(2005) har till dessa lagt den demokratiska läroplanskoden, som följde med läroplanen 1980. 
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Sharon Feiman-Nemser (1990) gjorde en liknande studie som Doyle vid samma tid och 

skapade en egen kategorisering av olika lärarutbildningstraditioner. I stället för paradigm talar hon 

om orientation. De alternativa hållningarna (orientations) utgörs av the practical, the academic, the 

personal, the cricital/social  och the technological. Den akademiska hållningen domineras av vad Doyle 

beskrev som the junior professor, dvs. de vetenskapligt baserade ämneskunskaperna. Men där 

finns också ett intresse av en vetenskapligt förankrad kunskap inom lärarkunskapen. Det är inom 

den traditionen som hon bland annat placerar intresset för Schulmans forskning om pedagogical 

content knowledge, ett försök att beskriva en viss form av ämneskunskaper som är specifika för 

lärare. Även den mer generella lärarkunskapen ryms här inom den akademiska traditionen. Dock 

liknar beskrivningen av vetenskapligheten här snarare det som Doyle beskriver som the innovator, 

dvs. utifrån uppfattningen att lärarstuderande via akademiska studier ska kunna få kunskap om 

effektiva undervisningsstrategier. 

Catharina Andersson (1995) har gjort en liknande studie i svensk kontext. Utifrån en 

granskning av styrdokument för lärarutbildning formulerar hon fyra paradigm; det traditionella 

yrkesinriktade, det progressiva, kritisk-sociala, det akademiska och det personlighetsutvecklande paradigmet. 

Även här finns alltså ett akademiskt paradigm där lärare förväntas utveckla såväl ämneskunskaper 

som kunskaper om inlärning utifrån den akademiska miljön. Liksom hos Feiman-Nemser tycks 

den vetenskapliga lärarkunskapen, vid sidan av ämnesstudierna, handla om ”effektiva 

undervisningsstrategier”.  

I en avhandling från 2006 har Marie Jedemark undersökt lärarutbildningen vid ett lärosäte 

efter reformen 2001, dvs. den lärarutbildning som också är föremål för denna studie. Utifrån ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv undersöker hon lärarutbildningen via både intervjuer och 

observationer. De som främst är föremål för hennes studie är lärarutbildarna och deras olika sätt 

att uppfatta sitt professionella uppdrag. Uttalanden från intervjuer och iakttagelser av 

undervisningstillfällen ligger sedan till grund för analysen som går ut på att beskriva och 

kategorisera olika undervisningspraktiker. Jedemark (2006) ser fyra olika modeller av 

professionskunnande och tre olika diskurser om lärande framträda i materialet. Det är själva 

lärarutbildningsverksamheten i sin helhet, på samma lärosäte, som hon menar uppvisar dessa 

olika drag parallellt. De fyra kategorierna av lärarutbildningsverksamhet är: 

 
1. Lärarutbildningsverksamhet för personlighetsutveckling 
2. Lärarutbildningsverksamhet för värdegrundsfostran 
3. Lärarutbildningsverksamhet för analytiskt förhållningssätt 
4. Lärarutbildningsverksamhet för ämnesdidaktisk medvetenhet för elevens 

identitetsskapande (Jedemark 2006, s. 85) 
 

De tre diskurserna om lärande som framkommer i dessa lärarutbildningsverksamheter är: 

 
1. Lärande genom reflektion 
2. Lärande genom tillämpning av de exempel som lärarutbildningen statuerar 
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3. Lärande genom analytiskt förhållningssätt 

I kategorierna som handlar om ett analytiskt förhållningssätt kan man direkt se att det handlar 

om en betoning av det vetenskapliga. I första rummet kommer dock teoretiska perspektiv på det 

ämnesteoretiska innehållet (Jedemark 2006, s. 123). ”Ämnesinnehållet framstår som det centrala i 

denna lärarutbildning” (Jedemark 2006, s. 140). Men det ”handlar också [min kursivering] om att 

utveckla ett analytiskt förhållningssätt i relation till en skolverksamhet och dess styrdokument” 

(Jedemark 2006, s. 123). Vad som bland annat betonas för att utveckla denna kategori av 

lärarutbildningsverksamhet är det vetenskapliga skrivandet. Två synsätt ryms enligt Jedemark 

inom denna kategori, och det handlar om i vilken grad den egna erfarenheten ges utrymme, eller 

snarare utgör utgångspunkt eller inte. Båda synsätten kan ändå sägas syfta till att utveckla 

studenternas begreppsförståelse. 

Forskningsanknytningen – vad och hur? 

Lärarutbildningen förväntas vara forskningsanknuten8 vilket både kan handla om att 

lärarutbildningens innehåll och undervisning ska vara av vetenskaplig karaktär och att det bör 

finnas en vetenskaplig överbyggnad i form av relevant forsking. Forskningsanknytningen av 

lärarutbildningen är en särskild fråga som uppmärksammats i viss forskning. Inger Erixon-

Arremans avhandling från 2005 Att rubba föreställningar och bryta traditioner – Forskningsutveckling, 

makt och förändring i svensk lärarutbildning, utgår från förväntningarna på ökad forskningsanknytning 

i lärarutbildningen med reformen 2001 och hur forskarämnet Pedagogiskt arbete inrättats för att 

svara mot de formulerade kraven. Erixon-Arreman (2005) menar att pedagogikämnet inte varit 

tillräckligt yrkesrelevant för att kunna utgöra lärarutbildningens forskningsöverbyggnad. Hon ser 

en stor potential i ämnet Pedagogiskt arbete, men konstaterar också att starka traditioner och 

makthierarkier gör det svårt att på kort tid skapa den önskade forskningsöverbyggnaden, som 

både är relevant för yrkesutbildningen och har status i akademin.  

Det har länge varit omöjligt att tala om lärarutbildningens forskningsanknytning eftersom 

lärarutbildning varit så splittrad. Den differentierade skolan9 har motsvarats av en lika 

differentierad lärarutbildning. Seminarieutbildning för folkskolelärarna och senare klasslärarna 

och universitetsutbildning för ämneslärarna. Dessa traditioner byggde på olika principer, inte 

minst i förhållande till vetenskaplighet (Hartman 2012; Hegender 2010, s. 23). Men i takt med att 

reformerna gått mot en alltmer enhetlig lärarutbildning blir det också mer möjligt att tala om 

forskningsanknytning av lärarutbildningen. Så med införandet av det allmänna utbildningsområdet 

som ett gemensamt lärarutbildningsinnehåll för alla lärarkategorier med reformen 2001 går det att 

både tala om och undersöka denna forskningsanknytning. Även om de vetenskapliga 

                                                 
8 I reformen från 2011 förstärks dessa förväntningar ytterligare genom att man använder begreppet 
forskningsbaserad istället (SOU 2008:109, s. 192).  
9 Här avses främst det som brukar kallas parallellskolesystemet (se t.ex. Hartman 2012; Larsson 2011) 
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ambitionerna gått att skönja tidigare är ändå en akademisering av lärarutbildningen ett utmärkande 

drag i Lärarprogrammet från 2001 (Carlgren 2005).  

När lärarutbildningen utvärderades under 1990-talet konstaterades brister som Högskoleverket 

tolkade hade sin grund i bristande professionalitet och vetenskaplig bas (Jedemark 2006, s. 184). 

Den lärarutbildning som Jedemark benämner Lärarutbildningsverksamhet för personlighetsutveckling 

respektive Lärarutbildningsverksamhet för värdegrundsfostran har en återkommande betoning på 

reflektion. Men samtidigt knyts det inte an på ett systematiskt sätt till litteratur eller aktuella 

forskningsresultat i själva lärarutbildningsverksamheten. Teoribildning är en icke 

uppmärksammad aspekt i undervisningen (Jedemark 2006, s. 185). Den vetenskapliga aspekten av 

lärarkunskapen är här väldigt nedtonad. Mer vetenskaplighet framträder i de kategorier Jedemark 

kallat Lärarutbildningsverksamhet för analytiskt förhållningssätt respektive Lärarutbildningsverksamhet för 

ämnesdidaktiskt medvetande. Men när det kommer till det allmänna utbildningsområdet är det bara 

när undervisningsinnehåll är relaterat till ett ämne som dessa kategorier framträder. Den mer 

generella lärarkunskapen, som vanligtvis faller under pedagogik eller allmändidaktik, behandlas 

således enligt Jedemark huvudsakligen utan relation till vetenskaplighet och vetenskaplig 

teoribildning (Jedemark 2006, s. 187). 

Förhållandet mellan teori och praktik – ständigt återkommande 

När lärarutbildning undersöks är det nästan oundvikligt att beröra någon aspekt av förhållandet 

mellan teori och praktik. Lindberg (2002) har i styrdokumenten för lärarutbildningen 2001 sett 

hur praktiken skrivs fram som den strukturerande principen för lärarutbildningens teoretiska 

delar. Hegender (2010) har i avhandlingen Mellan akademi och profession granskat lärarutbildningens 

kunskapsformer utifrån en aristotelisk indelning av påståendekunskap (episteme) och 

procedurkunskap (techne och fronesis) samt kunskap-för-praktiken och kunskap-i-praktiken10. 

Det är den beprövade erfarenheten som framträder som kunskap-i-praktiken och den vetenskapliga 

grunden som kunskap-för-praktiken. Han noterar att när det väl kommer till bedömningssamtal i 

den verksamhetsförlagda delen av utbildningen tenderar procedurkunskapen och kunskap-i-

praktiken att dominera kraftigt (Hegender 2010). Lärarutbildningens vetenskapliga grund, som 

bör kunna framträda som påståendekunskap i en kunskap-för-praktiken blir enligt Hegender 

(2010) nedtonat i de sammahang där lärarkunskapen bedöms och samtalas om i den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Bland de kunskapsområden som uppmärksammats i 

bedömningssamtal på VFU11 är kategorin vetenskapligt förhållningssätt praktiskt taget osynligt 

(Hegender 2010, s. 68).  

                                                 
10 Begreppen kunskap-för-praktiken och kunskap-i-praktiken kommer från Cochran-Smith & Lytle (1999) 
 
11 De sju är Mötet med eleven/barnet, Ledarskap, Samarbete, Värdegrund, Didaktisk kompetens, Lärmiljö och 
Vetenskapligt förhållningssätt 
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Eriksson (2009) visar hur olika förståelser av teori och praktik samt beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund kommer till uttryck både i lärarstudenters samtal och i policydokument. 

Eriksson kombinerar en policyetnografisk undersökning av centrala dokument i reformen 2001 

med en kritisk diskursanalys baserad på studier av en lärarutbildning vid en högskola i Sverige. 

Studenter beskriver att det är stora skillnader mellan de högskoleförlagda delarna och de 

verksamhetsförlagda och de har problem med att överbrygga dessa (Eriksson 2009). I samtal 

pekar de på att det innehåll de möter i de högskoleförlagda studierna inte överensstämmer med 

den verksamhet de möter i förskola och skola. De uppfattar att högskolan visar upp en idealbild 

(Eriksson 2009, s. 214). De pekar också ut att det finns ett akademiskt, vetenskapligt språk i de 

högskoleförlagda delarna som inte är synligt i den verksamhetsförlagda delen. Därmed får 

studenterna problem att utveckla ett språk för yrkeskunskapen (Eriksson 2009, s. 217).  

Norska utbildningsforskare har också visat att lärarstudenter har svårt att se kopplingen mellan 

lärarutbildningen och läraryrket (Wæge & Haugaløkken, 2013) I ett projekt där lärarutbildningen 

organiserades efter principer från problembaserat lärande fick praktiken utgöra utgångspunkten 

(the pivotal point) för de teoretiska studierna. Man har så att säga fört det som Lindberg (2002) 

menar, att praktiken framställs som den strukturerande principen för lärarutbildning, ett steg till. 

De kallar det för personal practice theories, ett begrepp från Sweeney (2001). Projektet som bedrevs 

byggde på integrerade högskoleförlagda seminarier under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Det upplägget finns vid ett av de lärosäten som är föremål för denna studie. Studenterna i den 

norska studien använder gärna ordet teori i sina kommentarer, men det är oklart vad de avser 

med begreppet. De gör skillnad mellan ämnesdidaktik som anses ha relevans för praktiken och 

utbildningsvetenskap som saknar relevans (”considered to be of little use”) (Wæge & 

Haugaløkken 2013 s. 242). 

Implementeringen av reformerna – en komplicerad process 

Realiseringen av reformerna om ökad vetenskaplighet är ett särskilt problemområde. Owe 

Lindberg (2002) har i en diskursanalys granskat Lärarutbildningskommittén betänkande, SOU 

1999:63, för att se hur talet om lärarutbildning framträder. Som analysverktyg använder Lindberg 

Toulmins modernitetsbegrepp. Den första moderniteten präglas av öppenhet och pluralism, den 

andra moderniteten av sökandet efter den korrekta metoden, den absoluta sanningen och den 

rätta vägen, medan den tredje moderniteten utmärks av en upplösning av detta (Lindberg 2002, s. 

32). Man kunde tänka sig att talet om lärarutbildning befann sig i den andra moderniteten. 

Lindberg menar dock, en aning paradoxalt att talet om lärarutbildning befinner sig i den andra 

moderniteten genom att man betonar praktiken som en ”strukturerande princip” (Lindberg 2002, 

s. 199). Reformen framhäver förvisso att både utbildningens teoretiska och praktiska delar ska 

stärkas, men Lindberg menar att det skrivs fram på ett sätt så att praktiken blir rättesnöret och 

normen. Där ska man kunna hitta ”sanningen”. Samtidigt, vilket är det paradoxala, skrivs 

lärarrollen fram så att den kan förstås utifrån den första moderniteten. När det gäller 
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vetenskaplighet blir det komplicerat; det blir problematiskt att realisera intentionerna om ökad 

vetenskaplighet. Å ena sidan ska utbildningen göras mer teoretisk, å andra sidan finns ett ”facit” 

att förhålla sig till.  

Joakim Krantz (2009) har studerat nästa fas i samma reform, nämligen implementeringen. Mer 

specifikt har han (bl.a.) studerat utvecklingsarbetet med kurser inom det allmänna 

utbildningsområdet på ett lärosätes lärarutbildning. Ur ett kommunikationsteoretiskt och kritiskt 

perspektiv undersöker han spänningsfältet mellan styrning och mening. Det är lärares och 

lärarutbildares professionalism som är i fokus. Enligt Krantz (2009) upplever lärarutbildarna ett 

starkt tryck genom reformen. Denna är uttryck för en diskurs om nydanande och lärarutbildarna 

blir tvungna att följa den politiska styrningen för att slippa sanktioner. Att förändringarna delvis 

handlar om stärkt vetenskaplighet är uppenbart för lärarutbildarna, men det råder ändå oklarhet 

om vad denna vetenskapliga grund för lärarutbildningen utgörs av (Krantz 2009, s. 87). 

Lärarutbildarna agerar i detta spänningsfält mellan sitt eget meningsskapande och de anspråk som 

ställs på lärarutbildning från statsmakterna. Man vill konstruera lärarutbildningen utifrån sina 

övertygelser (meningsskapandet) men får problem i utvecklingsarbetets meningsfullhet när 

förändringstrycket är hårt samtidigt som man inte riktigt är på det klara med vad statsmakterna 

avser med vetenskaplig grund.  
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Teori 

En narrativ ansats i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Teori kan förstås som vetenskapliga förklaringsmodeller eller ”system av påståenden som på ett 

enhetligt eller sammanhängande sätt beskriver och förklarar fenomen” (Molander 1988, s. 37). På 

det sättet hjälper teorier oss att se saker ”som något” (Asplund 1983). Den grundläggande 

undersökningen12 i denna studie har en narrativ ansats vilket i sig innebär att teori och metod är 

nära förbundna. Jag avser här att klargöra de teoretiska utgångspunkterna ur bland annat den 

narrativa ansatsen för att i metodavsnittet fokusera på metodologiska överväganden inför 

undersökningens genomförande. Den narrativa teorin och analysen inbegriper en rad olika 

teoretiska traditioner (Johansson 2005, s. 20). Det är inte att betrakta som en egen vetenskaplig 

disciplin utan är snarare tillämpbart inom en mängd olika fält. En förenande teoretisk 

utgångspunkt i den narrativa teorin finns i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv; att den sociala 

verkligheten är diskursivt konstruerad (Johansson 2005). Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

kan sägas bygga på följande grundläggande antaganden.  

 

1. En kritisk inställning till självklar kunskap 
När verkligheten betraktas som socialt konstruerad är det svårt att hävda någon 

objektiv sanning. 

2. Historisk och kulturell specificitet 
Vi lever i en specifik sociohistorisk kontext, vilket präglar dessa sociala 

konstruktioner, utan att vara deterministiskt. 

3. Samband mellan kunskap och sociala processer 
Kunskapen är något som växer fram i social interaktion med andra. 

4. Samband mellan kunskap och social handling  
De handlingar vi utför grundas i denna konstruktion av den sociala verkligheten. 
(Winther Jörgensen, 2000, s. 11-12)  
 

Kunskap är således socialt situerad och antiessentialistisk enligt detta socialkontruktionistiska 

perspektiv. Med denna utgångspunkt kommer jag inte att kunna påstå att vetenskaplighet i 

lärarutbildningen existerar i någon annan mening än som den uppfattas av aktörerna, som 

diskursiva konstruktioner. Vad de lärarstuderande kan ge uttryck för är sin egen förståelse av 

utbildningen i den specifika kontext de befinner sig i. De lärarstuderandes berättelser om 

vetenskaplighet i lärarutbildningen formas i denna specifika kontext och måste förstås i det 

sammanhanget. De är situerade i kontexten lärarutbildning. 

 

                                                 
12 Enkätundersökningen som också genomförts ska betraktas som ett komplement. 
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Meningsskapande i berättandet  

Berättelserna uttrycker ett meningsskapande. “Telling stories is one of the significant ways 

individuals construct meaning” (Mishler 1986, s. 67). När dessa informanter studerar på 

lärarutbildningen ägnar de sig åt ett meningsskapande. Mening konstrueras i mötet med 

utbildningen och tar språklig gestalt i berättelsen. Berättelsen har ofta en moralisk betydelse 

(Johansson 2005, s.46). Berättandet ger uttryck för ett sätt att förstå och förhålla sig till världen. 

Genom den narrativa metoden kan jag komma åt värderingar som också för betydelse för hur de 

lärarstuderande uppfattar sin utbildning genom att värderingar som uttrycks i narrativ också får 

epistemologiska konsekvenser i och med att den socialt konstruerade verkligheten påverkas av 

sådana värderingar.  

Den övergripande frågan gäller en avgränsad och specifik aspekt av lärarutbildning. Narrativa 

studier utgår ibland från livshistorier; att människor får beskriva sina liv detaljerat i form av en 

berättelse, som sedan tolkas. Men det förekommer också forskningsintervjuer utifrån ett bestämt 

tema13, som är fallet i denna studie (Riessman 2008, kap 4; Johansson 2005, s. 22). Den narrativa 

ansatsen möjliggör att se hur meningsskapande relaterat till just aspekten vetenskap och 

vetenskaplighet tar sig uttryck i den vidare kontexten lärarutbildning. 

En hermeneutisk tolkningsprocess 

Det finns inte ett enkelt samband mellan den sociala verkligheten, återgiven i berättelser och den 

vetenskapliga text där en forskare återger och förklara denna. Enligt en vanlig indelning av 

vetenskapliga perspektiv ställs positivism mot hermeneutik. Inom hermeneutiken är tolkningen i 

centrum. Detta är själva kärnan i narrativ analys enligt feministiska sociologen Catherine Kohler 

Riessman (1993). Intresset är riktat mot att förstå ett fenomen. Den analysmetoden är motiverad 

av studiens övergripande syfte. När lärarutbildning konstrueras är det angeläget att förstå hur 

lärarstuderande uppfattar utbildningen. Forskning med narrativ metod är enligt Riessman i sig en 

pågående social konstruktion och en reflexiv process (Johansson 2005, s. 29). Mishler (1986, s.82) 

beskriver berättelsen som ”joint production”, eftersom intervjuaren med sina frågor, följdfrågor 

och sätt att reagera och agera också påverkar vad som blir sagt. Inte sällan innehåller berättelserna 

motsägelsefulla uttalanden som sedan ska tolkas av forskaren. Enligt Riessman kan man urskilja 

fem nivåer i processen. Här beskrivs dessa nivåer med denna studie som exempel.  

 
1. Tillägnandet av erfarenheten.  

Studerandena får sina erfarenheter genom att medverka i lärarutbildningen. 

                                                 
13 Den tematiska analysen riktar fokus mot vad som sägs. I en strukturell analys är fokus snarare på hur det 
sägs. Riessman (2008)  beskriver också dialogisk analys (eller ”performance”), som uppmärksammar dialog 
mellan de som talar, inklusive forskaren och till sist en visuell analys, där även bildmaterial analyseras. 
(Riessman, 2008) 
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2. Att berätta om erfarenheten.  
Vad som framkommer i deras berättelser om lärarutbildningen är givetvis beroende av 
erfarenheterna men det är inte samma sak. 

3. Transkribera.  
Processen när berättelserna som är muntliga ska göras om till text (transkriberas) är 
oundvikligen selektiv och ofullständig. ”Transcribing discourse […] is an interpretative 
practice”  

4. Analys.  
När berättelsen om lärarutbildning föreligger som text är det författarens uppgift att tolka 
berättelsen. Här spelar författarens egen förförståelse och teoretiska perspektiv stor roll.  

5. Läsningen av texten.  
Det återstår sedan för varje läsare att göra sin tolkning av den metaberättelse som 
framställts av författaren. (Riessman 1993)14 

Jag måste vara medveten om att min analys av informanternas berättelser (metaberättelsen) ligger 

flera led bort från den faktiska erfarenheten studenterna gör och den teoretiska ansatsen påbjuder 

en ödmjukhet i slutsatserna. Den narrativa trovärdigheten ligger i min förmåga att tydligt och 

stringent redogöra för grunderna för min analys.  

Diskursiva verkligheter 

Detta är ingen diskursanalys, men ändå är diskurs ett centralt teoretiskt begrepp. Exempelvis är 

det vanligt förekommande begrepp i mycket av den tidigare forskning som relateras till. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet har också beskrivits utifrån en tanke om världen som 

diskursivt konstruerad. Jag ansluter mig till Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 7) mer 

övergripande definition av diskurs som att ”språket är strukturerat i olika mönster som våra 

utsagor följer när vi agerar in om olika sociala domäner”, eller helt enkelt att en diskurs utgör ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Inom diskursteorin finns 

olika syn på förhållandet mellan den sociala verkligheten och diskurserna. Jag menar att de 

berättelser som framträder i studien kan sägas vara uttryck för en diskurs men också bidra till att 

forma en diskurs. Detta sätt att se ett dialektiskt förhållande mellan den sociala verkligheten och 

diskurserna representeras bland annat av Foucault. (Winter Jørgensen & Phillips 2000).  De 

studerande formar sina berättelser, dels utifrån erfarenheter gjorda i lärarutbildningen, dels utifrån 

rådande diskurser. Dessa rådande diskurser framträder bland annat i existerande berättelser om 

lärarutbildning. När det själva talar om utbildningen är de delaktiga i att reproducera existerande 

diskurser eller forma nya. Diskurserna är inte oföränderliga, utan formas av aktörerna, däribland 

de lärarstuderande.  

 

                                                 
14 Liknande beskrivningar av stegen mellan den faktiska erfarenheten och forskarens text framställ också i 
Riessman (2008). 
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Ideologiska dilemman 

I likhet med socialkonstruktionistisk teori menar den diskursiva psykologin att det narrativa är 

uttryck för diskurs. Ett användbart teoretiskt begrepp för analysen är ideologiska dilemman. Michael 

Billig baserar sin teori om ideologiska dilemman på diskursiv psykologi (Billig & Stanley 2004). 

Människor berättar alltid sina historier i ett socialt sammanhang. På det sättet delar Billig det 

grundantagande som också finns för denna studie. Billigs fokus är människors identitet och hur 

den formas i en spänning mellan olika idéer. I en studie gjord på doktorander påvisar Billig och 

Stanley (2004) en sociologisk ambivalens rörande deras identitet. I förhållande till sina handledare 

försöker de förena identiteten som kollega och som student. Det ideologiska dilemmat utmärks 

just av att man inte på ett enkelt sätt kan ”välja” enbart det ena. Det finns argument för båda, 

svårförenliga hållningarna, och vad som framkommer i berättelser är hur personerna retoriskt 

hanterar detta dilemma. Billig och Stanley (2004 s. 165) beskriver det som ”pushing” och 

”pulling” mellan att presentera sig som autonom (kollega) och beroende (student). De 

lärarstuderande som är föremål för denna studie befinner sig i det sociala sammanhanget 

lärarutbildning och kan möter olika, kanske svårförenliga, idéer om lärarutbildning och vetenskap 

som de måste förhålla sig till.   

 

Vetenskapsteoretiska typologier 

Ett led i analysen av informanternas berättelse är att positionera dem vetenskapsteoretiskt. Alla 

vetenskapsteoretiska positioneringar speglar vissa ontologiska och epistemologiska 

grundantaganden; frågor om hur verkligheten är beskaffad och hur får vi kunskap om den. En 

positivistisk vetenskapstraditon har som grundinställning att förkasta metafysiska omdömen om 

världen – verkligheten finns och vi kan uttala oss om den. Inom humanvetenskaperna började 

man utveckla alternativa vetenskapliga hållningar – där man snarare ser verkligheten som 

konstruerad (Åsberg 2000; Molander 1988). Mycket förenklat kan dessa två förhållningssätt till 

vetenskap ses som två motpoler i en vetenskapsteoretisk granskning av utbildningsvetenskapen i 

lärarutbildningen och därmed utgöra analysverktyg för denna studie.  Enligt den första hållningen 

är det den vetenskapliga forskningen som visar oss hur världen (skolan) är beskaffad och ger 

säker kunskap som man kan bygga antaganden och verksamhet på. Enligt den andra hållningen är 

det den vetenskapliga forskningen som ger oss perspektiv för att förstå och tolka världen 

(skolan); att med utgångspunkt i alternativa teorier bygga en djupare förståelse för verksamheten. 

De typologier jag konstruerat för analysen är således ”säker kunskap” och ”perspektiv och 

problematisering”.  
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Metod och genomförande 

I detta avsnitt redogörs för den specifika metod som tillämpats och genomförandet av såväl 

intervju- som enkätstudien. 

 

Narrativ metod – berättelser  

Intervjustudiens metod bygger på den narrativa teori som redogjorts för. Avsikten är att analysera 

lärarstuderandes berättelser om vetenskaplighet i lärarutbildningen. Mina argument för att välja 

en narrativ metod istället för än en traditionell, strukturerad intervju med frågor och svar är 

tanken att jag via berättelserna kan komma åt en bild av hur dessa lärarstuderande ser på sin 

lärarutbildning i stort och lärarutbildningens vetenskapliga innehåll mer specifikt som är 

kvalitativt annorlunda. ”Looking at how interviewees connect their responses into a sustained 

account, that is, a story, brings out problems and possibilities of interviewing that are not visible 

when attention is restricted to question-answer exchanges” (Mishler 1986, s. 67).  

Den valda metoden gör att jag måste vara beredd att lyssna på andra berättelser än de jag 

kanske väntat mig. Min tanke från början var exempelvis att de skulle prata mer om det 

vetenskapliga innehållet i form av specifika teorier än vad de gjorde. Visserligen utnyttjade jag 

möjligheten att ställa följdfrågor för att få dem att utveckla exempelvis den aspekten. Men en 

viktig aspekt i den narrativa metoden är att låta informanterna berätta utan så mycket avbrott och 

frågor. Det är också ett intressant resultat att konstatera att de inte spontant berättar om det 

teoretiska innehållet i lärarutbildningskurserna, liksom det är intressant att se vad de väljer att fylla 

sina berättelser med. Om mitt forskningsintresse är att höra vad studenterna berättar om 

vetenskap och vetenskaplighet måste jag också vara öppen att lyssna. 

En genomförd pilotstudie visade att det är svårt för informanterna att direkt börja tala om 

vetenskap; man vet inte riktigt ”i vilken ände man ska börja”. Därför lät jag den inledande frågan 

vid intervjutillfällena bli att be dem beskriva sin lärarutbildning mer övergripande för att sedan 

ringa in frågan om vetenskaplighet. Denna breda ingång är dock inte oväsentlig, för den ger en 

fond mot vilken talet om vetenskaplighet kan träda fram. 

Intervjuer på två lärosäten av skilda karaktär 

Jag har valt att genomföra min studie på två av landets lärarutbildningar genom fyra intervjuer, 

två på vartdera stället. Jag har inte ambitionen att intervjuerna ska kunna sägas representera alla 

lärarutbildningar i Sverige eller att de enskilda informanterna ska kunna vara representativa för 

alla lärarstuderande på sitt lärosäte, vilket heller inte är ett syfte med en kvalitativ 

forskningsintervju (Kvale & Brinkmann 2009). Dock har ett medvetet urval gjorts för att få en 
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ökad variation och därmed fler möjliga berättelser. Således har jag valt två lärosäten av olika 

karaktär och med relativt stora kontraster i lärarutbildningens organisation. Det ena lärosätet är 

ett stort universitet där delar av lärarutbildningen är förlagd till olika institutioner och där det 

allmänna utbildningsområdet organisatoriskt är separerat från lärarutbildningen i övrigt. Det 

andra lärosätet är en medelstor högskola där det allmänna utbildningsområdet är mer integrerat i 

lärarutbildningens övriga delar och där kurserna i det allmänna utbildningsområdet placerats i 

ämnet pedagogiskt arbete. På universitetet heter också kurserna Allmänt utbildningsområde 1, 2 och 

3 men på högskolan heter kurserna Pedagogiskt arbete 1, 2 och 3 och är där delvis integrerade med 

andra utbildningsområden. 

Intervjuerna har genomförts på plats i de studerandes ordinarie undervisningslokaler och har 

inletts med att jag har beskrivit sammanhanget och visat att jag är intresserad av deras syn på 

vetenskap och vetenskaplighet i lärarutbildningen i stort och inom allmänt utbildningsområde i 

synnerhet, men att jag vill höra dem berätta om den lärarutbildning då är på väg att avsluta. När de 

så börjat har jag försökt att avstå från att ställa många frågor för att kunna se vilka berättelser som 

växer fram i samtalen. I vissa fall har det varit nödvändigt att ställa någon följdfråga för att leda 

samtalet vidare, få något förtydligat eller få någon aspekt särskilt belyst. 

Alla sedvanliga forskningsetiska principer har följts (Kvale & Brinkmann 2009, kap 4). De 

intervjuade har informerats som syftet med intervjun och att deras medverkan är frivillig, samt att 

de anonymiseras genom att ges fiktiva namn redan i transkriptionen. Inspelade och 

transkriberade intervjuer kommer att vara tillgängliga för opponent och examinator men stannar 

sedan hos författaren. De sidhänvisningar som ges till informanternas uttalanden är således inte 

för att hänvisa till text i bilaga, utan för att underlätta granskningen. 

Kategorier och urval av lärarstuderande 

Den aspekt av lärarutbildningen som ägnas det huvudsakliga intresset är just kurserna inom det 

allmänna utbildningsområdet, vilka läses av samtliga kategorier av lärarstuderande, alltså oavsett 

vilken skolform man utbildar sig för. Med den utgångspunkten borde det vara irrelevant vilka 

kategorier som intervjuas. Men lärarutbildningens innehåll vid sidan av det allmänna 

utbildningsområdet har dock olika omfattning, inriktning och karaktär delvis beroende på om 

man utbildar sig för yngre åldrar eller äldre. Lärarstuderande mot äldre åldrar läser mer totalt sett 

och når i allmänhet till högre nivåer i sina ämnesstudier. Den skillnaden kan antas ha betydelse 

för hur vetenskapligheten inom det allmänna utbildningsområdet uppfattas. Därför har 

intervjuerna vid de två lärosätena bestått av en intervju av lärarstuderande mot yngre åldrar och 

en intervju mot lärarstuderande mot äldre åldrar. Detta bidrar också till ökad variation. För att de 

lärarstuderande ska kunna uttala sig om sin utbildning är det också angeläget att välja ut 

informanter som befinner sig i slutet av sin utbildning. 

För studiens syfte och utifrån de urvalskriterier som nämnts var det oväsentligt vilka personer 

som medverkade i intervjun. Efter kontakter med administratörer och lärarutbildare vid 
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respektive lärosäte kunde jag själv kontakta den önskade gruppen lärarstuderande med en 

förfrågan om medverkan i intervju. De deltagande anmälde därefter sitt intresse att medverka. 

Vid ett intervjutillfälle när tre studerande anmält sig kom bara två, men intervjun genomfördes 

likafullt och jag ser inte att den intervjun har ett mindre värde för studiens resultat än de övriga15.  

Gruppintervju 

Jag valde att genomföra intervjuer i små grupper, med tanken att få flera aspekter på 

berättelserna. Kvale & Brinkmann (2009, s. 166) nämner att när det gäller känsliga och 

tabubelagda ämnen så kan en gruppinteraktion göra det lättare att uttrycka synpunkter. Denna 

studie kretsar förvisso inte kring så känsliga frågor, men däremot frågor som det ibland kan vara 

svårt att sätta ord på. I en grupp kan då informanterna hjälpas åt att uttrycka sina tankar om som 

emanerar ur delvis gemensamma erfarenheter. För att få varje individ i gruppen att hinna uttrycka 

sig var jag angelägen om att grupperna skulle bestå av maximalt fyra personer. Den vanliga 

gruppstorleken för fokusgruppintervjuer på 6-10 personer (Kvale & Brinkmann 2009, s. 166) 

ansåg jag vara för stor.  

Transkribering 

Alla intervjuer har transkriberats.16 Processen att transkribera är inte en enkel överföring av 

muntliga utsagor till text, det är snarare en överföring från två vitt skilda språk; det muntliga och 

det skriftliga. Man översätter inte bara, utan man transformerar, från en muntlig diskurs till en 

skriftlig (Kvale & Brinkmann 2009, s. 193 f.) En avgörande fråga i det arbetet är i vilken grad 

man ska låta den transkriberade texten präglas av skriftspråkets normer. En ytterlighet skulle vara 

att i princip skriva helt fonetiskt och därtill använda markörer för olika detaljer som tonfall, andra 

ljud än tal, pauser etc. Mitt val har varit att försöka skriva ner allt som sägs och i förekommande 

fall också ljud som inte är ord.17  Jag har också huvudsakligen använt konventionella stavningar 

och även skiljetecken. Argumentet för detta är att när det läses som skrift ger det informanternas 

utsagor mer rättvisa om det också nedtecknas efter skriftspråkets normer. Skiljetecknen ger talet 

mer struktur. I relativt många fall har ändå uttalanden utgjorts av ofullständiga meningar eller ord 

uttalats på sätt så att det skulle ge en annan bild av påståendena om de ”korrigerades” i skrift. I 

vissa fall har jag inte tagit med alla ord, när det är rena upprepningar till exempel. Användning av 

citattecken har varit en komplicerad fråga. Ibland citerar informanterna andra och ibland säger de 

saker som mer handlar om att man citerar sig själv. För att exemplifiera skulle en informant 

kunna säga: Och då jag bara, nej men vad är det här. Det skulle kunna skrivas: Och då jag bara: 

                                                 
15 Gruppaspekten blev påtaglig även där, trots att det endast var två informanter. 
16 De inspelade intervjuerna och de utskrivna transkriberingarna finns hos författaren. 
17 Oftast utgörs det av ett hummande för att hålla med (”mmm”) eller ett hummande när man funderar över 
hur man ska formulera sig (”ehm”). 
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”nej men vad är det här?” Dessa citatliknande påståenden har oftast inte getts citattecken. 

Återgivande av andras uttalanden har däremot försetts med citattecken. När vissa ord betonats 

markeras det i texten med kursiv stil. Detta görs inte genomgående (man kan alltid lyssna efter 

olika betoningar av ord) utan när det görs en särskild markering i ett yttrande, på ett sätt så att det 

påverkar innebörden. Exempel: ”vi ska också dokumentera” säger något annat än ”vi ska också 

dokumentera”. I det första påstående är det uppenbart att dokumenterandet upplevs som något 

”utöver” det man annars gör. 

Jag har i arbetet med transkribering insett att det är en ständig balansgång mellan olika 

intressen. En granskare kan jämföra de inspelade intervjuerna med transkriberingen. Det finns 

dock en aspekt som en granskare inte kommer åt och som heller inte finns med i 

transkriberingen, och det är alla andra aspekter av mänsklig kommunikation som inte ryms i ord 

och tonfall. Det kan vara ansiktsuttryck, blickar, gester etc. Dessa aspekter från intervjutillfällena 

framträder inte i mina transkriptioner. Jag har för övrigt gjort transkriberingen själv och funnit ett 

värde i att själv vara den som gjort de överväganden som beskrivs ovan.   

Möjliga berättelser och dominerande berättelser 

Avsikten har varit att analysera de studerandes berättelser om lärarutbildningen och vad de då väljer 

att lyfta fram i relation till vetenskaplighet i allmänhet och i utbildningens professionsinriktade 

kurser (allmänt utbildningsområde) i synnerhet. Detta innebär att jag inte i förväg kunde veta 

vilka teman de intervjuade skulle beröra eller vad de skulle välja att berätta. Intervjuerna har 

analyserats utifrån de möjliga berättelser de presentera. Att tala om möjliga berättelser kan dels ställas i 

kontrast till en berättelse, vilket jag menar är omöjligt att ringa in, dels att just dessa informanters 

berättelser förmodligen inte är de enda som finns. Denna studie visar några möjliga berättelser 

bland andra möjliga berättelser. 

Men det går också att kategorisera resultatet efter dominerande berättelser. Vid de olika 

intervjutillfällena dominerade vissa teman och berättelser över andra. Varje intervju kan på så sätt 

analyseras utifrån sin dominerande berättelse. Jag har inte framhävt de individuella skillnader som 

uppträtt inom varje fokusgrupp, utan snarare sökt efter vilken berättelse de avger tillsammans.  

Samtidigt som de olika intervjugrupperna hade sina egna dominerande berättelser har det gått att 

också analysera materialet på en kollektiv nivå, gällande alla grupper. Vissa gemensamma teman 

och aspekter blev också synliga. Mot bakgrund av detta har jag valt att presentera resultatet i två 

delar: varje grupps dominerande berättelse respektive övergripande aspekter och gemensamma 

teman. Detta sätt att bearbeta och analysera intervjuerna menar jag sammantaget bidrar till 

resultatets narrativa trovärdighet. 
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Metodologiska reservationer  

I en studie av detta slag finns givetvis tanken att de berättelser som återges är uttryck för 

informanternas genomtänkta åsikter och funderingar. Själva intervjusituationen är dock speciell. 

Såväl Mishler (1986), Riessman (2008) som Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att det som 

berättas i en intervjusituation präglas av situationen och intervjuaren. Då bör också påpekas att 

hälften av intervjuerna utfördes på ett lärosäte där jag själv är verksam som lärare. Inga 

informanter var studerande som jag haft någon närmare kontakt med, men bara det faktum att de 

känner till mig som lärarutbildare kan ha haft en inverkan på intervjuerna. Min förförståelse för 

utbildningen och de studerandes vetskap om att jag är verksam i lärarutbildningen kan ändå ha 

haft betydelse. Jag kan dock inte veta på vilket sätt. 

Även om valet av den narrativa metoden bottnar i tanken om att komma närmare de 

studerandes meningsskapande aktar jag mig för att hävda att jag det jag får fram är något 

”autentisk”. Enligt Riessman (2005, s. 6) är en vanligt förekommande kritik mot narrativ 

forskning just att man gör anspråk på att komma åt något autentiskt. Särskilt behöver betonas att 

det som görs i metaberättelsen, alltså min analys, inte är lika med informanternas erfarenheter. 

Med det socialkonstruktionistiska perspektivet måste jag avfärda tanken på att det finns något 

autentiskt som ”kommer fram” bara man använder rätt undersökningsmetod.  

Som konstaterats präglades samtalen i respektive grupp mer av samförstånd än att man bröt 

olika åsikter mot varandra. Bara i undantagsfall valde en informant att hävda en avvikande 

uppfattning eller vända samtalets riktning. De flesta inlägg blev istället en utveckling av vad 

föregående talare sagt, utifrån egna exempel. Och även om en avvikande uppfattning framförs 

leder samtalet ofta via några repliker in på ett samförstånd.18 En relevant fundering är då om man 

bör uppfatta alla uttalanden som självständiga uttryck för varje individs åsikter. Det kan vara så 

att de studerande med sina erfarenheter av att ha läst samma utbildning faktiskt också i stor 

utsträckning har liknande uppfattningar som man kanske dessutom diskuterat i andra 

sammanhang. Men det kan finnas andra påverkansfaktorer. Kanske har någon person i gruppen 

en slags auktoritet så att den personens synpunkter blir styrande för vad de andra ska tycka och 

vilja berätta. Det kan också förklaras av ett samtals mekanismer; man knyter gärna an till det som 

föregående talare valt att berätta och därmed fokuseras vissa aspekter mer än andra. Man söker 

hellre samförstånd än konflikt. Till skillnad från en debatt där det finns ett uttryckligt intresse av 

att bryta olika åsikter mot varandra och argumentera för skilda ståndpunkter, präglades dessa 

samtal av ett inlyssnande. Det kan alltså tolkas som att samtalet lockar fram mer enighet än vad 

som skulle framträda vid individuella intervjuer.  

 

                                                 
18 Ett intressant exempel på detta är från intervju 4 i samtalet om kurser UTM. (Se i resultatredovisningen.) 
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Enkätundersökningen 

Utgångspunkter  

Enkätundersökningen som kompletterar intervjustudien syftar till att följa upp några av de 

resultat som kommit fram i intervjustudien. De olika berättelser som framträder ur intervjuerna 

rör sig runt olika teman och visar de studerandes uppfattningar om olika aspekter som på olika 

sätt berör vetenskaplighet. Respondenterna utgör hela den population av studerande som de 

intervjuade var det urval från. För att kommentera frågan utifrån studiens undersökningsobjekt, 

alltså vetenskaplighet, kan påpekas att resultatet från enkäten inte får uppfattas som mer 

vetenskaplig eller mer sann, bara för att det är fler personer som undersöks. Det handlar enbart 

om att närma sig samma fråga med två angreppssätt, där intervjustudien är att betrakta som den 

huvudsakliga undersökningen och enkäten utgör ett komplement.  

Genomförande och metodologiska reservationer  

Alla lärarstuderande under utbildningens sista termin på respektive lärosäte har getts möjlighet19 

att svara på frågorna under två veckors tid. Enkäten skickades via mejl till samtliga studerande i 

utbildningens sista termin.20 Därmed baseras enkätundersökningen på en uppdaterad urvalsram 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 267). För att just kunna presentera enkätundersökningens resultat i ljuset 

av intervjuundersökningen har ett antal påstående formulerats som konstruerats utifrån resultatet 

på intervjuundersökingen (se nedan). Frågorna är konstruerade som påståenden där respon-

denterna ska ta ställning till i vilken grad de instämmer med dessa. Svarsalternativen ligger i en 

flytande skala från 1-4, där 1 innebär ”håller inte alls med” och 4 ”håller helt med”. Essaiasson 

m.fl. (2007, s. 278) menar att det ofta kan vara förnuftigt att ha ett mittenalternativ eller ett vet-ej-

alternativ. Jag har gjort bedömningen att alla påståenden är av den karaktären att respondenterna 

bör kunna ha en uppfattning om dem och jag har medvetet valt att inte ha något mittenalternativ 

för att lättare kunna utläsa tendenser.  Frågorna ska vara begripliga och tydliga för att missförstånd 

ska undvikas. I ett fall bedömde jag det som sannolikt att det skulle kunna uppstå förvirring med 

två olika frågor med avsikt att fånga in den vetenskapsteoretiska positioneringen. Därför 

lämnades förklarande text inför den första av dessa (se nedan). 

En digital enkät som medger korstabulering vid redovisning av resultatet har använts. En 

sammanställning kan göras inte bara utifrån hur svaren skiljer sig mellan de två typerna av 

lärosäte utan också mellan olika kategorier av lärarstuderande (mot yngre och äldre åldrar). 

Följande påståenden fick de svarande möjlighet att ta ställning till. 

                                                 
19 Med hjälp av mejllistor tillhandahållna av administratörer på respektive lärosäte har den digitala enkäten 
skickats ut med mejl. 
20 Närmare bestämt utgjordes urvalet av den termin där de studerande genomför sitt examensarbete, vilket i 
undantagsfall kan vara den näst sista terminen i utbildningen. Poängen var ändå att man var i slutet av 
utbildningen och hunnit möta alla kurser inom det allmänna utbildningsområdet. 
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1. Det vetenskapliga betonas mycket mer i skriftliga arbeten än i muntliga seminarier. 

2. Jag vet vad som gäller när jag ska skriva vetenskapligt inom allmänt utbildningsområde. Det är 

ganska oberoende av vem som är läraren. 

3. Det allmänna utbildningsområdet är mindre vetenskapligt än lärarutbildningens övriga delar. 

4. Den vetenskapliga kunskapen inom allmänt utbildningsområde har känts relevant för yrket. 

5. Det vetenskapliga innehållet i allmänt utbildningsområde har bestått av teorier som syftar till att 

ge säker kunskap för uppdraget som lärare/förskollärare.21 

6. Det vetenskapliga innehållet i allmänt utbildningsområde har bestått av teorier som 

problematiserat och gett perspektiv på uppdraget som lärare/förskollärare. 

7. Vetenskapligheten har bidragit till att jag kunnat vara kreativ och pröva egna tankar. 

 

Vid alla enkätundersökningar är det svårt att veta om svaren som lämnas är uppriktiga. Det är 

också svårt att veta om de uppfattat frågorna på samma sätt. De registrerade enkätsvaren kan 

ändå ge en indikation om hur majoriteten av de studerande ställer sig till påståendena.  

På den mellanstora högskolan skickades enkäten till 122 respondenter och 57 svarade vilket 

ger svarsfrekvens på 47 %. På det stora universitetet gick enkäten till 217 respondenter och 74 

svarade, vilket mostavarar 34 %. Den sammanlagda svarsfrekvensen menar jag är 

tillfredsställande för att kunna presentera enkätundersökningens resultatet som ett komplement 

till intervjuundersökningen.  

                                                 
21 Inför fråga 5 och 6 gavs följande information: Följande två påståenden (fråga 5 och 6) handlar om att 
placera vetenskapen inom allmänt utbildningsområde i förhållande till två synsätt som kan beskrivas som 
"vetenskap ger säker kunskap" respektive "vetenskap problematiserar och ger perspektiv". 
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Analys 

Berättelserna har bearbetats på olika sätt vilket återspeglas i redovisningen av resultatet från 

analysen av intervjuerna. Först presenteras analysen av varje intervjutillfälle för sig, där det gått att 

uttala sig om en dominerande berättelse för varje grupp. Därefter redovisas de övergripande aspekter och 

gemensamma teman som kan spåras in i alla fyra gruppers berättelser. De övergripande aspekterna 

representeras av sådant som består av egenskaper som framträder på något sätt i alla berättelser. 

Gemensamma teman består av teman som informanterna på olika sätt berör, även om de deras 

berättelser om temat skiljer sig. Det skulle gå att bryta ner redovisningen på individuell nivå, men 

dels karaktäriserades varje gruppintervju i hög grad av att man byggde på varandras berättande, 

dels har jag varit mer intresserad av de ”kollektiva” berättelserna. Resultatet från den 

kompletterande enkätundersökningen presenteras i anslutning till det tema som respektive fråga 

berör. För att lättare orientera sig i kategorierna av studerande påminns här om vilka de är: 

 
Grupp 1 – mot lägre åldrar på den mellanstora högskolan 
Grupp 2 – mot högre åldrar på den mellanstora högskolan 
Grupp 3 – mot högre åldrar på det stora universitetet 
Grupp 4 – mot lägre åldrar på det stora universitetet 

 

Dominerande berättelser från intervjuerna 

Intervju 1 – Vetenskaplighet är skrivande, som ska vara rätt  

Den mest framträdande berättelsen från intervjugrupp 1 var att man jämställer vetenskaplighet 

med skrivandet. Det mesta som sägs om vetenskaplighet är relaterat till skrivandet. Kopplat till 

detta finns också frustrationer. Det vetenskapliga skrivandet beskrivs som begränsat till hantering 

av formaliafrågor. Man kan uttrycka det som att vetenskaplighet är att skriva på ett visst sätt men 

att det är svårt att få någon klar bild av vad som gäller. Uppenbarligen bärs berättelsen av att det 

finns ett ”rätt och fel” i skrivandet, men att det är lite godtyckligt vad som gäller. Det är något 

man får ta reda på från respektive lärare. Annika säger:  

[…] och det som är som jag ska säga nu det här vetenskapliga som du är ute efter och vill veta det 
har hela tiden varit lite kruxigt tycker jag för att när det gäller att skriva arbeten i olika kurser så har 
man nästan fått gått till den seminarieledaren som har hållt i kursen och frågat hur vill du ha det 
med det hära formalian. (Intervju 1, s. 4) 

Peter håller med och säger ”ja, precis” (Intervju 1, s. 4) och lite senare fyller Emmelie i med att 

säga   
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[…] min handledare har sagt hur jag ska skriva […] och då var man lite rädd att ja, men tänk om 
den som […] ska examinera mig liksom säger att … inte tycker samma. […] För man har ju ändå 
hört historier om att, ja, men jag fick instruktioner så här och sen när jag skulle liksom examineras 
på det här arbetet, då sa de nej, nej, så här ska det inte se ut. Gör om! Gör rätt! (intervju 1, s. 4) 

Ganska mycket senare i samtalet återkommer Annika till att berätta om 

vetenskaplighet som skrivandet och dessutom ett mycket styrt skrivande: 

[…] men det är ju det som är så tråkigt också. Det är ju det som jag upplevt så stelbent, det här att 
”ja, nu ska jag bara skriva vad författarna anser och tycker och sen om det eventuellt finns plats, så 
kanske jag kan föra in nånting efteråt, istället för att man skriver och sen reflekterar kring, 
samtidigt menar jag, för en dialog, reflektion i texten, alltså jag har ofta för mig och det kan ju va 
en miss att, det är nånting jag måste jobba på också, för jag tror ju ändå att det är tänkt så att man 
ska skriva författarens mening och sen föra in ett eget tyckande i det, att det ska vara en 
växelverkan på nåt vis. Men för mig har det blivit så här: ”så här tycker författaren, 
döttöröttöröttörött” och sen kanske lite på slutet har jag … (Intervju 1, s. 8).  

Även Birgitta betonar senare att det finns en godtycklighet i vad som krävs i 

skrivandet (som alltså likställs med vetenskaplighet):  

alltså det är ju … man måste känna den läraren som man lämnar in till lite på pulsen innan man 
känner sig trygg. Så man ska in med minst en sak innan man känner sig trygg på hur man ska 
skriva. Och det har ju återkommit lärare i flera kurser (Intervju 1, s. 9) 

Den bestämda uppfattningen av att vetenskapligheten kommer till uttryck i skrivandet 

framhävs än mer när det kontrasteras mot hur de studerande i denna grupp redogör för muntliga 

seminarier. Medan skrivandet är kringgärdat av bestämda – om än otydliga – krav för att det ska 

duga och räknas som vetenskapligt framställs muntliga seminarier som kravlösa. Man pratar 

förvisso om kursinnehållet vid seminarier men just det som utmärker ”det vetenskapliga” 

försvinner där. När Peter berättar om avsaknaden av analyserande och ifrågasättande i kurserna 

inom allmänt utbildningsområde, och det är just i muntliga seminarier som det upplevs mest 

kravlöst. Peter säger: 

Liksom jag kan säga, jag kan komma hit och säga precis vad jag vill och ingen ifrågasätter det och 
nånting, har jag känt (Intervju 1, s. 5) 

Peter berättar också hur denna kravlöshet (inom det muntliga) varit som störst inom det 

allmänna utbildningsområdet. Här kontrasterar han det mot kurser i engelska22: 

de ansvariga för kursen var mer måna om att ifrågasätta det jag sa och även mina kurskamrater då 
så att verkligen så här var på så här, vad menar du?, tänk om det är så här?, ställde det mot ett 
annat perspektiv och så här, det var vanligare då men pedagogiska kurserna har det inte vart 
nånting egentligen. 

Birgitta beskriver hur hon ”vänder om orden” och ”formulerar om sig till ett mer pratvänligt 

språk”:  

                                                 
22 När Peter talar om ”de pedagogiska kurserna” så avses kurserna inom det allmänna utbildningsområdet. 
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det har tryckts mycket på det här med vetenskapligheten, det var just i PGI där vi började där vi 
liksom, där man fick det hära, nu måste vi skriva vetenskapligt och vi ska ha det och det och sen 
har det liksom, visst det har kommit upp teorier, och det har kommit upp uttryck och ord och sånt 
där, men det är inte så att vi har varit … det har varit ganska lätt att vända om orden, alltså 
formulera om sig till ett mer pratvänlig eller vad ska jag säga, språk, som alla begriper vad man 
pratar om. Och det har vi nog, det har nog kommit upp under seminarium vet jag att vi har sagt. 
Det är ju ändå ingen som begriper vad jag säger när jag använder de här orden ute i verksamheten 
(Intervju 1, s. 13) 

Emmelie pratar om en ”stämning” som gjort att seminarierna håller sig på en nivå där man 

inte problematiserar eller prövar nya begrepp och tankar eller verkligen bearbetar litteraturen: 

Det hamnar lätt på att man säger liksom saker som man är lite trygg i till exempel, ja, om saker 
som man har upplevt själv eller så där och att man inte pratar så mycket om litteraturen på en 
djupare nivå, jag tror att folk känner sig lite osäkra, det är som att det har inte riktigt varit, man har 
liksom inte kommit igång i en sån diskussion, 

Annika är kanske ännu tydligare i sin replik till Birgitta: 

Det håller jag med om där. Jag har faktiskt tänkt på just, att ibland har det känts som att 
diskussionerna har varit ganska ytliga, att det handlar mer om ”jag har erfarit, jag har liksom, mm, 
så” istället för att litteraturen säger så här och utifrån det så kan jag koppla kanske det till 
någonting jag har erfarit, eller … (Intervju 1, s. 15) 

Alla fyra informanter berör på olika sätt hur det de uppfattar som vetenskaplighet och ett 

vetenskapligt innehåll inte ges utrymme under seminarierna. Denna kritik rymmer nämligen inom 

sig en definition av vetenskap, som att den utmärks av att man använder teoretiska begrepp, att 

man ifrågasätter och problematiserar teser och uttalanden och att man tonar ner sin egen person. 

Intervjugrupp 1 har också berört andra teman i sin kollektiva berättelse, såsom att vissa lärare 

framställer vetenskapliga teorier som absoluta sanningar, att det allmänna utbildningsområdet är 

svårt att skilja ut från övriga delar av utbildningen, att man gärna talar om vetenskap som att man 

rör sig på olika ”nivåer” och att vetenskaplighet är ett förhållningssätt. Dessa aspekter berörs i 

den tematiska analysen nedan. 

 

Intervju 2 – Vetenskap stänger in  

Den dominerande berättelsen om vetenskap och vetenskaplighet från intervju 2 kan beskrivas 

som att man upplever den vetenskap och vetenskaplighet som finns i lärarutbildningen, inte 

minst inom det allmänna utbildningsområdet, som något som begränsar och stänger in. 

Frustrationen i det sammanhanget hänger samman med att man å ena sidan definierar vetenskap 

som en kumulativ process där vetenskaplighet handlar om att vara kreativ och bryta ny mark, 

men där man som studerande aldrig tillåts vara just kreativ. Detta berättas återkommande med 

metaforen att tänka (eller skriva) utanför ramarna, som i denna berättelse inte accepteras. Detta 

uttrycker Stina bland annat på detta sätt: 
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För det är väl ändå det vetenskaplighet är om, att man ska ju liksom utveckla den kunskap som 
redan finns. Och hur kan man göra det om man ständigt måste kämpa i motvind (Intervju 2, s. 3) 

Hon utvecklar resonemanget ytterligare i samma sammanhang: 

För meningen är väl ändå att man ska kunna ha en teori och man ska kunna argumentera för sin 
teori, och man ska kunna prova, om inte annat. Och kan man inte göra det då är det ju ingen vits 
med att vara här, då kan man ju lika gärna kopiera från Diva och säga att det är min uppsats 
(Intervju 2, s. 3).  

Något tidigare säger Stina också: 

[…] och alla lärarna här säger ju det att vi skulle komma med nånting nytt, innovativt, nånting 
spännande, i alla fall på C-nivå, men det känns inte som att man ges rum för att göra nåt 
innovativt, för de styr in en på ett mer ja, mainstream forskning. Mer eller mindre nåt som redan 
finns (Intervju 2, s. 3).  

Här fyller Ludmilla i berättelsen med en kärnfull kommentar: 

Så sant så. Det är stor kritik för högskolan, det är sant. Så fort man prövar sina vingar blir man 
kuvad. Det är faktiskt så. Och det är väldigt väldigt frustrerande (Intervju 2, s. 3).  

Ludmilla fortsätter senare på samma tema: 

Nej, men är det inte lite så, när vi försöker att tänka utanför så blir det ju så att man kuvas tillbaka. 
”Nej, nu du! Nu du. Nej, nej. Dit. Man skriver inte så. Inte riktigt så som du tolkar det. Aja baja.” 
(Intervju 2, s. 10) 

Detta är som sagt ett återkommande tema i berättelsen om vetenskaplighet. Även en stund 

senare, när samtalet kommit att kretsa kring relationen till vetenskaplighet och forskning som 

färdig lärare beskriver Stina hur hon blivit ”körtchad”, ett ord som jag uppfattar som synonymt 

med kuvad: 

Stina: Men jag känner mig inte direkt sporrad att vara del i att utveckla forskningen på så sätt. Jag 
har ju inte … jag har inget sug längre helt enkelt. Jag tänkte göra det för att man har blivit 
körtschad så mycket 

Göran: Körtschad? 

Stina: Ja, hålla liksom: ”nej, du ska vara på din plats, du ska bara skriva om det här” (Intervju 2, s. 
11). 

I likhet med berättelsen från intervju 1 preciseras hur denna aspekt av vetenskaplighet framträder 

just i skrivandet. Medan informanterna i intervju 1 beklagade sig över att seminarierna präglades 

av det icke vetenskapliga framhåller de studerande i intervju 2 det positiva i att seminarierna är 

tillåtande och att man där får vara kreativ och ”tänka utanför ramarna”: 

Stina: Men å andra sidan, det gäller ju just uppsatser. När jag tänker på seminarier som vi har haft 
och så så, har vi ändå läst viss vetenskaplig forskning som vi har tittat på, diskuterat och fått vädra 
så där, så på det viset så har vi arbetat bra vetenskapligt, fått tänka utanför ramarna inom 
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seminariet, inom klassrummet så så att det kommer inte ut sen när det kommer till den skriftliga 
biten (Intervju 2, s. 6) 

Ludmilla fyller lite senare i och bekräftar Sinas berättelse: 

Mmm, men som sagt på seminariet så kommer det, vi diskuterar ju, ja, utanför boxen. Och det är 
det som kanske är lite så här utveckling. Det är lätt att säga, ja ska alla tänka hur de vill så kommer 
vi ju ingen vart, så. Men, som tur ändå är så har vi fått så mycket med oss egentligen. Så att, ja, vi 
tänker ändå kanske i rätt riktning kan man kanske säga. Jag menar, vetenskapsutveckling, händer 
inte det egentligen utanför boxen? Så länge vi proppas in i de här ramarna så, då händer det ju inte 
så mycket. Då är det ju egentligen att röra om i samma soppa hela tiden, va. Olika ingredienser 
men samma soppa (Intervju 2, s. 7)  

Detta uppfattar jag som den dominerande berättelsen från intervjugrupp 1, som givetvis – i likhet 

med alla intervjugrupper – berör andra aspekter också. Ett annat starkt tema i deras berättelse är 

avsaknaden av verklighetsförankring i de vetenskapliga teorier de möter i lärarutbildningen. De 

talar om ”teorier som inte stämmer” och beklagar sig över brist på aktuella frågor i forskningen. 

Dessa aspekter återkommer i den tematiska redogörelsen nedan. 

 

Intervju 3 – Vetenskap i AUO på en lägre nivå 

Intervjugrupp 3 skiljer ut sig från de övriga genom att göra en tydlig åtskillnad mellan det innehåll 

och den undervisning de mött i det allmänna utbildningsområdet och det de mött i övriga delar 

av utbildningen. En förklaring finns förmodligen i skillnader i utbildningens organisation och 

struktur mellan olika lärosäten och mellan lärarutbildning mot olika skolformer. Dessa 

lärarstuderande läser mot äldre åldrar på det stora universitetet och har läst inriktningar och 

specialiseringar (ämnesstudier) på andra institutioner och i andra byggnader än där de läst det 

allmänna utbildningsområdet. Det är också enbart inom det allmänna utbildningsområdet som 

studiekamraterna varit uteslutande lärarstuderande. De som läst mot yngre åldrar på det stora 

universitetet har läst det mesta av sin utbildning på samma institution och enbart med andra 

lärarstuderande. Likaså har det studerande på den mellanstora högskolan haft en mer samlad 

utbildning, som dels varit i samma byggnader och inom samma organisatoriska enhet, dels varit 

mer integrerad med avseende på lärarutbildningens olika delar. 

Det som utmärker berättelsen om vetenskaplighet i lärarutbildningen från denna studentgrupp 

är inte bara att vetenskapligheten framträder på ett annat sätt i det allmänna utbildningsområdet, 

utan också att den rör sig på en lägre nivå. Frustrationen består i att man upplevt 

vetenskapligheten som utmanande på ämnesstudierna och man har utvecklat en förmåga att 

tänka och skriva vetenskapligt, men när man kommer till det allmänna utbildningsområdet så får 

man ”börja från början” och blir inte utmanad i sitt tänkande. De beskriver det bland annat som 

ett ömsesidigt bristande förtroende och att vad man än gör, muntligt som skriftligt så blir det 

godkänt.  
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Att just det allmänna utbildningsområdet innebär att man ”börjar om från början” ger flera av 

informanterna uttryck för. Så här berättar Fredrik när han ställer det allmänna utbildningsområdet 

mot andra delar av utbildningen: 

Så tycker jag nog att det har varit, när man har kommit tillbaka till de allmänna, man går första 
terminen då allmänt utbildningsområde så sen så läser man ämne kanske så kommer man tillbaka 
och så upplever man liksom att nu ska alla förvänta sig lära sig allting från början. Nu ska man lära 
sig hur man skriver ett PM fast man har skrivit hur många som helst. Och … ja, det känns liksom 
inte som nån progression alls utan att man, jaha, nu hoppar vi tillbaka till liksom de här [ohörtbart] 
liksom med ganska låga krav. Sen läser man ett till ämne, och då är det liksom en progression och 
utveckling, sen är man tillbaka på AUO3 och då är det liksom tillbaka igen, skulle man lära sig att 
öppna ett Word-dokument (Intervju 3, s. 2). 

I en dialog mellan Fredrik och Lisa framträder hur upplevelsen av låga förväntningar präglar 

utbildningen inom AUO och leder till en ond spiral: 

Lisa: […] lärarutbildarna här, inte alla men många, har inte de förväntningarna på oss.  

Fredrik: De kanske har, det tycker jag, alltså så upplever jag det också att det är mycket liksom 
lägre krav och man anpassar ju sig verkligen efter  

Lisa: Ja, det blir ju så! 

Fredrik: Jag vet att det här pm:et, jag kan skriva precis vad som helst, det kommer att bli godkänt, 
liksom så här 

Lisa: för att det är, du vet också formen för hur du ska uttrycka dig, man går lite på automatik.  

Fredrik: Ja, så att det är lite, ja det här kommer de att släppa igenom, det vet jag, och då om jag, det 
är liksom en liten uppgift eller liksom, jag vet inte men, man lägger ju liksom lite ribban efter vad 
som förväntas eller vad man vet, men det är klart, då sänks ju dom här, alltså  

Lisa: och det blir en dålig spiral också […] (Intervju 3, s. 10-11). 

Hanna använder också ordet frustrerad i en kommentar till att det som görs i allmänt 

utbildningsområde är alltför grundläggande: 

[…] för jag tror för det första för det känns som man kommer lite till metodkurserna så börjar de 
alltid med så här skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod och då bara känner man så här, 
är det nån här inne som inte har fattat det här ännu, då tycker jag att då får dom kolla upp det. Det 
är, alltså man blir så frustrerad att det ska börja från början för att ja, men det är några som inte 
har missat, fast det är några grejer, det här kan du inte ha missat om du över huvud taget har vart 
med (Intervju 3, s. 17). 

Problemet med det upplevda glappet sätter de delvis i relation till de lärare som undervisar i 

kurserna inom det allmänna utbildningsområdet. De ger uttryck för att lärarna på ämnesstudierna 

varit mer av experter inom sitt område. 

Fredrik: Och man läser många saker som har, nej, men som är vetenskapligt grundade, men just 
det där att det är, det är inte liksom experter som undervisar på liksom, inom ett temaområde utan 
det är liksom en mellanstadielärare som står där och pratar om olika psykologiska teorier, som har 
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liksom vetenskapligt stöd och så här. Men det blir liksom, man vet om att här finns det inte mer att 
hämta här utan man upplever lite som, du har läst den här kursboken, det har jag också och … 

Lisa: Ja, det känner man mycket, särskilt under AUO 2. (Intervju 2, s. 7) 

Upplevelsen av det allmänna utbildningsområdet som kravlöst framträder när Giorgio berättar 

om en händelse: 

Jag vet nån gång liksom, nån gång när man skulle lämna in så här och det var nån så jävla tågbiljett, 
jag kommer inte ihåg, seminariebiljett liksom man skulle komma och lämna ett ark, alltså ett 
papper med så hära, och jag vet folk alltså, de gick in och kopierade ur bara textstycken så här från 
litteraturen alltså utan att ens läsa det bara för att det skulle finnas alltså ett A4, och så visade de 
det och så bara, Ja du är godkänd, du får komma in på lektionen. Jaha, ja, ja. Och då är det så hära, 
det blir så snedvridet och det blir så, det blir ju inte, det blir ju ingenting, ingen liksom utmaning 
över huvud taget att sitta där och jag skulle ju inte kalla det vetenskaplighet heller… (Intervju 3, s. 
9) 

I en senare del av samtalet har Giorgio beskrivit vetenskapligheten i ämneskurserna som att det 

finns en relativt tydlig kärna och att all undervisning och alla texter utvecklar och utvidgar den 

kärnan. Men i det allmänna utbildningsområdet saknas den progressionen.  

Giogio: […] Men jag tänkte på det här du [till Fredrik] sa där, det är så jag uppfattar det också att 
det är en föreläsning på samma litteratur som man har och sen så är det ett seminarium där man 
bara. 

Hanna: det blir aldrig steget högre 

Giorgio: Nej, precis utan man bara 

[prat i munnen på varandra i ett ömsesidigt bekräftande] 

Lisa: man stannar på redogör (Intervju 3, s. 14) 

För att synliggöra att vetenskapligheten är på en lägre nivå i allmänna utbildningsområdet berättar 

Lisa om en mapp med sammanfattningar av all litteratur som används under AUO 2 och som 

”alla studenter” känner till, skaffar och använder istället för att faktiskt läsa litteraturen. De övriga 

bekräftar att de känner till denna mapp. Gruppen menar att det är ett problem med 

vetenskapligheten om texterna inte byts ut eller fylls på med böcker och artiklar med mer aktuell 

forskning. Girorgio just kommenterat att lärarutbildningens (alltså allmänna utbildningsområdet!) 

texter är gamla: 

Giorgio: […] Det känns som att ganska mycket på lärarutbildningen så här, det är nåt som är 
skrivet -89 fast det kan va aktuellt ändå idag. Det är ofta så man får höra liksom.  

Lisa: Ja, men typ, när du kommer på AUO 2 det första du vet är att det finns en mapp med all 
sammanfattad litteratur, som går till alla och den, samma fil har gått runt i många många år, samma 
litteratur. [småskratt av de andra] Alla använder den (Intervju 3, s. 14) 
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Andra teman som var framträdande i intervju 3 var avsaknaden av en kärna, kopplad till 

upplevelsen av läraryrkets komplexitet och en konflikt mellan vetenskaplighet och yrkesrelevans. 

Man talar om att didaktiken ger modeller för att reflektera över det man gör i undervisningen, 

men att man aldrig får lära sig hur man gör. Det är verktyg som kommer ”efteråt”, men man 

saknar vetenskapligt grundad kunskap om hur man kan göra. 

 

Intervju 4 – Vetenskapligt för universitets skull 

Ett utmärkande drag i den fjärde intervjugruppens berättelse om vetenskaplighet och 

lärarutbildning var att det aktualiserats först i och med den sista terminens examensarbete. De har 

uppfattat att sekundärkällor inte kan räknas som vetenskapliga och den vetenskaplighet som de 

möter och förväntas anamma under examensarbetet beskrivs som en chock. De beskriver 

examensarbetesterminen som ”den stora smällen” eller ”big bang”. Frustrationen handlar i första 

hand om att de inte är redo att ta det steget, och att de möter en osäkerhet hos de lärare och 

handledare som undervisar. Upplevelsen är att det är något som ”måste” göras för universitetets 

skull och för lärarutbildningens status. I detta avsnitt kommer olika uttalanden från deras 

berättelse att redovisas för att visa just den plötsliga vetenskapligheten som de inte är riktigt 

rustade att möta och hur de betraktar den. 

Nina: Ja. Men du sa om vetenskaplig, ja jag tror det är i AUO 3 nu som tjejerna sa, att då blev man 
liksom  

Rebecka: Där kom det vetenskapliga in, pang boom! Mer ordentligt liksom. 

Mia: Ja, verkligen!  

Rebecka: Medans innan kanske det var att lärarna under lektionen liksom, ja men så här säger 
forskningen om det här, det här är viktigt vid språkinlärning och så vidare. Så, att de lyfter in. Inte 
att vi själva har läst avhandlingar eller så, men lärarna har ju baserat sina lektioner och så för oss, 
och det har det varit under hela utbildningen (Intervju 4, s. 5). 

De vittnar ändå om att de kan ha mött vetenskaplighet tidigare, men det har skett i en annan 

form, och kan ändå inte kan räknas som vetenskapligt: 

Mia: Men det var väldigt lite, om ens nån, all kurslitteratur har ju hållt som tidigare forskning nu. 
Man har fått klämma in allt på bakgrunden. Tidigare forskning har man fått börja på noll liksom 
(Intervju 4, s. 8) 

Men det är som sagt först vid examensarbetet som vetenskapligheten kommer in ”på riktigt” och 

då känner de sig oförberedda:  

Rebecka: vi har inte ens gjort en B-uppsats. 

Nina: nä… 
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Rebecka: så nu har vi kastats in att göra både en tenta om vetenskapsteori som vi inte ens har hållit 
på med alls innan, och lärt oss skriva, hur man ska skriva PM ordentligt.  

Mia: sista terminen! 

Rebecka: förut var det innehållet i fokus, nu är det inte bara det liksom, utan hur man ska skriva 
och så vidare. Och så har vi examensarbetet på C-nivå. De har knappt gått igenom vad man ska 
tänka på med resultat och analys, hur man ska skriva. Och sen så får vi olika instruktioner vad som 
gäller, så bara det är ju jätteluddigt liksom (Intervju 4, s. 4).  

Nina konstaterar, lite överraskat, att en tidigare läst text faktiskt var en avhandling, och inte en 

”bok”:  

Nina: Det tänkte jag också på Nordin-Hultman som vi använde som avhandling. 

Mia: Ja. 

Nina: men då hade man ingen aning om att det var en avhandling. Då läste man liksom en bok. 
(Intervju 4, s. 8) 

Det vetenskapliga definieras just av statusen på källorna och särskilda formkrav.  

Rebecka: […] Men då är det ju att de skriver om forskningen, inte att man går till själva primära 
forskningskällan. / … /  

Mia: Förrän nu!  

Rebecka: förrän nu, ja.  

Mia: Sidhänvisningar, chop, chop. (Intervju 4, s. 6) 

Mia beskriver ganska träffande att ”det vetenskapliga”, i betydelsen texter med vetenskaplig 

status, blir viktigare än texternas relevans i förhållande till ämnet eller frågan: 

Ja, men det blir ju, så har man ju kommit åt det lite från fel håll. Idén är väl att det ska va relevant 
och så. Vi börjar liksom, prio ett är forskning, vetenskapligt och prio två är om det är ungefär rätt 
ämne och prio tre är liksom, hitta referenser. Äh.. det blir lite bakvänt. Och då blir det bara för att 
det ska va vetenskapligt (Intervju 4, s. 11). 

Detta plötsliga kast in i vetenskapen påverkar hur de ser på vetenskaplighet och får sin förklaring 

i att det är ett redskap för att höja lärarutbildningens status. Vetenskapen kontrasteras då gärna 

mot ”metodiken”. Så här berättar Mia: 

[…] många lärare som undervisar, som vi har haft, är mycket för metodiken, att den har försvunnit 
så mycket och på praktiken, ganska mycket att de efterlyser … och jag som student känner att det 
är det jag vill ha också. Mens universitetet för att utbildningen ska få högre status och sånt här så 
ska det eehm, det är ju där det där vetenskapliga och forskningsbaserade och så kommer in. Och 
en liten glitch blir kan jag tycka jag när man skriver på ett visst sätt, av den anledningen, liksom för 
universitetets skull. Skulle man få välja mera fritt och göra en undersökning inför att gå ut och 
jobba kanske man skulle göra nåt helt annat, pröva nåt projekt eller vad som helst liksom, mens det 
är ju väldigt speciellt det hära vetenskapliga och det är väl kanske bra att kunna, men ska jag vara 



36 

 

helt krass och brutalt ärlig så kan jag känna lite så här att den pedagogiken jag kommer att göra i 
praktiken sen inte behöver va så …. (Intervju 4, s. 3) 

Och lite senare i en dialog mellan Mia och Rebecka: 

Mia: Och det är ganska nytt också att man ska höja den här nivån. Det är väl ganska nytt, att det 
varit på gång.  Det är nytt för dem också. Ja, precis och då blir det att det ska va vetenskapligt för 
vetenskaplighetens skull.  

Rebecka: De hinner inte med själva riktigt, känns det som. Sen måste ju nån va handledare också. 
Tar de på sig och sen blir det. Det blir ju svårt för vissa av oss har ju inte ens fått en handledare 
som har koll på ämnet som man skriver 

Eftersom berättelserna är fyllda av värderande utsagor så är detta med den plötsliga 

vetenskapligheten – i en utbildning som de i övrigt talar väl om och i stora drag beskriver som 

intressant och yrkesrelevant – något problematiskt. Här talar de nästan i mun på varandra för att 

ge samma berättelse: 

Rebecka: […] men ska man ha vetenskap med då tycker jag att man ska ha med det lite i taget, inte 
bara kasta in det i slutet för att nu är det ju bara för att det ska se bra ut känns det som,  

Mia: Lite så, 

Rebecka: som du var inne på. [till Mia] Det känns inte så relevant för oss egentligen.  

Nina: Ja, hur mycket kommer man att använda det om man inte kommer att forska vidare?  

Rebecka: Utan då ska det mer va valfritt kanske. Eller ska man ha det lite, så att man är inne i 
tänket redan inte lära sig allt typ på morgonen.   

Mia: Nej, då blir det ju ännu mindre metodik. /… / Så vad säger de som ska anställa oss sen när vi 
inte kan nåt praktiskt.  

Nina: Men du kan mycket teori! [skratt] 

Samtidigt som berättelsen tydligt visar en frustration över svårigheterna att möta de krav som 

ställs på vetenskaplighet och ifrågasättandet av relevansen så är berättelsen inte kategorisk. Det 

finns återkommande en reservation där de vetenskapliga kunskaperna visst framställs som 

relevanta och att de borde klara av att hantera det. Här följer några exempel på uttalanden som 

visar denna ”andra sida”:  

Mia: När man väl läser också, vi har ju hittat liksom relevanta avhandlingar. Och då är det ju … det 
är ju intressant. Kul när man ser att det är relevant för den undersökningen man gör själv (Intervju 
4, s. 12) 

Mia: Och visst, sen är det ju viktigt att läsa forskning och va uppdaterad på nytt som kommer. 
(Intervju 4, s. 3) 
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Mia: Men samtidigt så, det är ju jättestor skillnad om man är ute och jobbar, praktiserar och pratar 
med till exempel förskollärare som är lite mer intresserade av vad som händer och kanske hänger 
med lite i forskning och så. Det påverkar ju verksamheten, så klart!  

Rebecka: Mmm, det hänger ju ihop.  

Mia: Det hänger ju ihop (Intervju 4, s. 4-5) 

Mia: Så man har ju väldigt kanske liksom övergripande blick och sammanfattat  

Rebecka: tidigare forskning 

Mia: i våra sekundära, fast vi inte vet om det liksom (Intervju 4, s. 12) 

Här är ytterligare exempel på en dialog som visar att vetenskapligheten i form av olika teoretiska 

synsätt visst har präglat utbildningen, men de har mött dem på ett annat sätt än vad som nu målas 

upp som vetenskaplighet i anslutning till examensarbetet. Här har de just givet exempel på en del 

vetenskapliga perspektiv: 

Rebecka: […] dom har genomsyrat under hela utbildningen kan man ju säga.  

Mia: Ja, jag tycker att begreppen och mycket så här känner man ju igen, men att ha använt det som, 
använt mig av olika teoretiska perspektiv, så, uttalat och medvetet, har jag inte gjort, i nåt annat jag 
har skrivit.  

Rebecka: men, jag tycker man har hänvisat till dom, tycker jag. Specialpedagogiken, jag tycker man 
har hänvisat mycket till ett relationellt perspektiv. Och just när man skriver planeringen, så kanske 
man kopplar den till ett sociokulturellt lärande, att det är viktigt med samspel och så här. Att man 
använt på det sättet. Och så hänvisat till en sekundär källa som skriver om sociokulturellt, inte 
ursprungskällan. Men man har ändå fått med det tänket liksom.  

Nina: Jag tänkte, när vi skrev B-uppsatsen, då hade vi inga teoretiska perspektiv  

[skratt] 

Nina: Nej, det var inte, nu liksom första gången man har kommit i kontakt med det … egentligen. 
Och sen hade man dom i huvet liksom, fast inte på samma sätt.  

Mia: Nej, och inte uttalat liksom.  

Rebecka: Nej, men exakt.  

Det blir nästan en komisk poäng när Rebecka återger ett tillfälle då hon upplev 

användbarheten i den vetenskapsteoretiska kurs de tidigare förkastat som ganska meningslös:  

Rebecka: Jag måste säga en sak, bara. Jag tänkte precis som ni, innan jag gjorde tentan. Så sa jag så 
här, gud, vad ska vi med det här till? Jag var så arg och irriterad. Jag får aldrig användning av det 
här. Och sen, typ två veckor efter vi hade gjort tentan var jag vikarie, nej då var jag på praktik, så 
var det. Jag var på praktik i en trea. Och då pratade vi om big bang. Då kom vi in på olika teorier. 
Och då så frågade en elev så här: och hur vet du att det här är sant? Och då började jag prata 
automatiskt om det här med, alltså objektivt och liksom som vi haft på tentan, med teorier och 
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vetenskaper och det här. Och min handledare bara: ”men gud vad bra att du förklarade det så 
här”. Och jag bara: Åh nej! Jag har använt mig av tentan! 

Övriga: [skratt, under tiden] 

 Rebecka: Jag tänker i huvudet. Så jag ringer till en annan tjej, som jag plugga med: Jenny, jag har 
använt mig av tentan! I klassen! I en trea! Det är användningsbart! Och hon bara: ”Är det?”. Så, 
nu, efteråt så börja jag tänka så här, att den var kanske ändå bra att göra (Intervju 4, s 18). 

Det som går genom berättelsen som en röd tråd är att vetenskaplighet med innebörden att 

själv skriva uppsats är något som de saknar verktyg för, men att de – när de får tänka efter – ser 

att utbildningen grundat sig på forskning och presenterat olika vetenskapliga teorier och 

perspektiv. En av Rebeckas slutrepliker blir nästan som en summering av denna berättelse: 

Rebecka: Jag kunde känna att de kunde ha använt sig av lite mer avhandlingar och så vidare liksom 
löpande under utbildningen, att man kanske fått läst lite studier och så där, liksom. Eeh, och 
hänvisat till dom i uppgifter, vanligt så, utan att man behöver lägga in nån B-uppsats tidigare eller 
så kanske, men ska man ha C-uppsats här på slutet så kanske man också måste ha, i och för sig, så 
att man blir van vid att skriva. Men själva det här tänket med att man inte ska köpa allting och så 
vidare, att man ska va källkritisk, det tycker jag liksom har genomsyrat hela utbildningen ändå. Så 
att den delen av det vetenskapliga tycker jag ändå att de har lyckats få med. Och det är den jag 
också tycker är viktigast för oss som ska vara lärare. Jag vet inte om det viktigaste är att kunna 
skriva en C-uppsats korrekt  

Mia: nej 

Rebecka: eeh, så. Om vi inte vill forska vidare så klart. Men de flesta gör ju inte det.  

Mia: nej  

Rebecka: Så just den biten, som vi har varit inne på flera gånger, att kunna balansera olika metoder, 
olika forskare säger och så vidare, det tycker jag att dom har förmedlat och det tycker jag dom ska 
fortsätta med. Men det här att det ska va så himla mycket vetenskapligt i slutet, det kanske inte är 
det rätta, det är inte så nödvändigt (Intervju 4, s. 21-22). 

Ett annat tema som intervju grupp 4 berör i sin berättelse, om än indirekt, är att det är svårt att se 

en gemensam vetenskaplig grund för läraryrket. När de talar om det allmänna utbildningsområdet 

som är gemensamt för alla lärarkategorier så har de svårt att se det som förenar. Litteraturval, 

menar de, blir i allmänhet mot en skolform (oftast högre åldrar), med uppmaningen att man själv 

ska applicera det mot sin verksamhet. De har svårt att ringa in läraryrkets gemensamma 

vetenskapliga grund. 

 



39 

 

Övergripande aspekter 

Att berätta är att värdera 

Ett gemensamt drag i berättelserna om lärarutbildningen och vetenskaplighet är att det 

huvudsakligen är värderande yttranden som fälls. Det är normerande berättelser. Trots att min 

inledande fråga har varit ”berätta om den lärarutbildning du är på väg att avsluta” och inte 

”berätta vad du tycker om den lärarutbildning …etc.” så har informanternas berättelser präglats av 

att de fäller omdömen vad som varit bra och dåligt med utbildningen. Även när jag bett dem 

precisera just hur de mött vetenskapligheten i utbildningens lärarskapskurser och inte hur de 

värderat dessa inslag så har berättelserna återkommande varit värderande. Berättelserna är mycket 

rika på uttalanden som kan illustrera detta. Jag väljer här ett citat från varje grupp: 

Annika i grupp 1: ”men det är ju det som är så tråkigt också. Det är ju det som jag upplevt 

som stelbent […]”. Ludmilla i grupp 2: ”[…] det är som Malin sa, att de vetenskapliga teorierna 

och så är väldigt upplyftande, ja! väldigt bra för basen, ja! men i praktiken så är det väldigt sällan 

som det fungerar”. Hanna i grupp 3: ”Ja, men det jag tyckte nu vara att seminarierna var ofta just 

det här helt meningslösa”. Mia i grupp 4: ”Alltså jag har inte läst en avhandling förns nu, faktiskt. 

Det var annan litteratur. Jättebra men det är allt det här, lite metodinriktade och vi ska kunna 

hantera …” I den tematiska genomgången nedan ges särskilt utrymme åt analysen av hur 

värderingen oftast ställs mot verksamheten (VFU:n eller yrket). 

Frustration och ängslan – känslor som framträder 

Som konstaterats är berättelserna i hög grad värderande. I analysen av alla intervjuerna tycker jag 

mig finna ett återkommande drag i berättelsen om vetenskapligheten i lärarutbildningen som kan 

beskrivas med orden frustration och ängslan. Informanterna visar i sina berättelser glimtar av att de 

tror på själva idén med vetenskapligheten och kan se hur det skulle kunna vara värdefulla inslag i 

lärarutbildningen, men att det finns något som gör att det inte ”blir som det är tänkt”. Vad som 

är orsaken till denna frustration varierar något, mer mellan de olika intervjugrupperna än mellan 

individerna. Vad som ryms i berättelserna om vetenskaplighet och på vilket sätt dessa är uttryck 

för en frustration framkommer i redovisningen av de möjliga berättelserna ovan.  

En annan känsla som också går att känna av i flera av intervjuerna när de talar om 

vetenskaplighet är ängslan. Det är en ängslan för att något de gör ska visa sig vara fel eller en 

ängslan för att inte räcka till eller en ängslan för den att inte få den behörighet man tänkt med 

examen. En studerande citerar sin lärare: ”Om jag släpper det här som du vill ha de, ja, men vad 

kommer de att säga då? Kunde du släppa henne med det här?” Det är mer sällan en motsatt 

känsla, som skulle kunna kallas tilltro, framträder hos informanterna. Ängslan handlar 

huvudsakligen om den egna oron över att göra fel, men i berättelser från båda lärosäten skildras 

också hur de lärare man mött är orolig och ängsliga. Det kan vara läraren som är tveksam om att 
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godkänna en uppsats med hänvisning till en oro för vad som då skulle hända i nästa led: ”Om jag 

släpper det här […] vad kommer de att säga då?”. Det kan också vara lärarna som har förmedlat 

att det själva är osäkra: ”jag vet inte, det har ändrats så mycket” citeras en lärare, och en annan 

informant fyller i att ”de har ju inte riktigt koll”. 

Ordet frustration används ibland av de studerande för att uttrycka just det jag också beskrivit 

som en känsla av frustration. Däremot använder inte informanterna ordet ängslan. Det är ett 

begrepp som jag valt att använda efter noggrann analys av aspekter som ligger inbäddade i 

berättelserna. 

 

Gemensamma teman 

Här följer analysen av några gemensamma teman. Det är inte en gemensam, kollektiv berättelse, 

för den finns inte. Men det går att se att man kan närma sig berättelserna från olika håll och 

därmed bygga upp analysen på olika sätt. Sett mot bakgrund av vad som redovisats av den interna 

samstämmigheten hos de olika grupperna var det befogat att tala om en dominerande berättelse 

för varje grupp. Det är vad analysen ovan visar. Ett annat sätt att analysera materialet är att söka 

efter mer övergripande teman, som på olika sätt och i olika skepnad framträder hos alla grupper. 

Det blir således en mer tematiska redogörelse. Ibland kommer valda citat att kännas igen från de 

gruppvisa redogörelserna, men oftast har valts nya citat för att illustrera temana.  

 

Vetenskap i skrivandet – ofta mest som formaliaexercis 

Ett tema berör vad berättelserna säger om hur och i vilket sammanhang de studerande menar att 

möter det vetenskapliga i utbildningen. Utan att de i någon fråga ombetts att tala om skriftliga 

uppgifter är det ändå vad de oftast talar om när de ska exemplifiera. Det gäller både de som talar 

om det som det problematiska i vetenskapliga studier (huvudsakligen grupp 1, 2 och 4) och de 

som menar att de ändå har lärt sig att skriva.  Grupp 1 inleder hela samtalet med att tala om 

skrivandet och den ”akademiska stressen”. Annika säger att ”det där kritiska jag tror att det 

funnits nog i uppgifter, i skriftliga att man ska reflektera”, och Birgitta lite senare: ”[…] så det är 

ju ett helt annat sätt att tänka när man ska göra det här vetenskapliga. Alltså jag, för att skriva 

trovärdigt.” Grupp 2, som beskrivit hur vetenskapen ”stänger in” menar, både direkt och indirekt 

att det är skriftliga uppsatser, de avser. Ludmilla: […] om man inte ges nån möjlighet att göra en 

liten avstickning så ja, hur ska man då utvecklas? Man skriver ju samma saker bara för att bli 

godkänd”. Grupp 3 (mot äldre åldrar på det stora universitetet) som är den grupp som uppvisar 

störst trygghet i skrivandet, visar ändå att det har en stor plats i allmänt utbildningsområde. 

Fredrik: ”[n]u ska man lära sig hur man skriver ett PM fast man har skrivit hur många som helst”, 

och Lisa: ”[…] man har lite rutin liksom på, vad som förväntas att en uppsats ska innehålla.” I 
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den andra gruppen mot äldre åldrar, grupp 2, finns också en relativt stor trygghet i själva 

skrivandet: ”jag tror knappast att det är så att vi inte vet hur man skriver”. Grupp 4, som 

uppehåller sig mycket vid de stora krav som ställs på vetenskaplighet har också uttalanden som 

visar att det rör sig mycket om det skriftliga. När de talar om de ökade kraven som inte varit så 

starka ”förrän nu, ja.”, ”Sidhänvisningar. Chop, chop.” 

Vi kan således se att skrivandet framställs som en central aspekt av det man definierar som 

vetenskapligt. Men det finns också i flera berättelser en frustration över att kraven på formen 

tycks överskugga innehållet, att vetenskaplighet utmärks av en formaliaexercis. I flera fall utrycks 

också en känsla av osäkerhet. Man får klart sig att formalia är mycket viktigt men man vet inte 

riktigt vad som gäller. Starkast uttrycks detta i grupp 1. Annika: ”när det gäller att skriva arbeten i 

olika kurser så har man nästan fått gått till den seminarieledaren som har hållit i kursen och frågat 

hur vill du ha det med det här formalian”. Birgitta intygar: ”[f]ör det har ju varit så att i vissa 

kurser så har ju alla fått tillbaka arbeten och skriva om för att det har varit fel på, inte innehållet 

men … öh, formalian liksom.” Grupp 2 berättar också om en känsla av godtycklighet, att 

formaliaaspekterna inte följer bestämda regler utan ”[d]et beror på läraren varje gång”, och ”det 

är helt subjektivt utifrån vilken lärare du har”. När Stina säger ”[h]är är det väldigt godtyckligt 

vilket referenssystem man använder” svarar Ludmilla: ”Och då är det lite svårt att prata om 

vetenskaplighet, så.” Även i grupp 1 sägs, när samtalet handlar om skrivandet ”… och alla är 

olika”, ”alla säger olika”, och lite senare: ”sen får vi olika instruktioner vad som gäller, så bara det 

är ju jätteluddigt liksom.” 

Sammantaget kan konstateras att mycket i berättelserna om vetenskaplighet kretsar kring det 

skriftliga och att i vissa fall berättar de studerande hur krav på formalia kommer i första rummet 

och dessutom ibland är relativt oklara, eller upplevs som godtyckliga. Det finns dock mer 

nyanserade berättelser om detta i vissa grupper.  

Enkätundersökningen om det skriftliga 

Enkätens första fråga kommer ur berättelsernas återkommande fokus på att vetenskaplighet i 

allmänt utbildningsområde främst är något som framträder i det skriftliga. Påståendet att ta 

ställning till var: ”Det vetenskapliga betonas mycket23 mer i skriftliga arbeten än i muntliga 

seminarier.” (Diagram 1) Enkätundersökningen pekar i samma riktning som intervjuerna, med en 

liten starkare betoning på det stora universitetet, där 89 % valde något av de jakande alternativen 

på frågan om det skriftliga betonades mycket mer i det skriftliga arbetet och ingen enda valde 

alternativet ”håller inte alls med”.  

 

                                                 
23 För att kunna fånga in en eventuell upplevelse av en påtaglig skillnad valdes medvetet adjektivet ”mycket”. 
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Diagram 1. Vetenskap är skriftligt 

 

En annan aspekt kopplad till det skriftliga var den ofta återkommande uppfattningen att det var 

svårt att veta ”vad som gällde” i det skriftliga arbetet. Flera berättar om hur man måste ta reda på 

den enskilde lärarens krav. Därför fick de studerande i enkäten ta ställning till påståendet ”Jag vet 

vad som gäller när jag ska skriva vetenskapligt inom allmänt utbildningsområde. Det är ganska 

oberoende av vem som är läraren”. (Diagram 2) Här är svaren ganska jämnt utspridda över alla 

alternativen. Till skillnad från vad som var framträdande i vissa berättelser menar en majoritet att 

man ”vet vad som gäller”, och den uppfattningen är något större på den mellanstora högskolan. 

 

 
Diagram 2. Klara direktiv 

 

Det vetenskapliga värderas i förhållande till VFU/yrket. 

Redan inledningsvis konstaterades att berättandet nästan hela tiden också är ett sätt att värdera 

det man talar om. Den vanligaste fonden att värdera vetenskapligheten i lärarutbildningen är mot 

det kommande yrket, VFU:n eller, som de påfallande ofta säger, ”praktiken”. Att det värderas ger 

dock inget besked om hur det värderas. Här finns en ambivalens. Det mest dominerande draget är 

en skeptisk hållning; att vetenskapen har ”teorier som inte fungerar” i praktiken eller upplevs som 

irrelevanta. Relevansen knyts också ibland till hur mycket fokus som läggs på vetenskaplighet i 

förhållandet till vad man ofta benämner metodik och att det. Då avfärdar man inte 
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vetenskapligheten som sådan, men ser att det tar tid från något annat som man upplever mer 

värdefullt. Men en mer positiv hållning finns parallellt, där samma personer också framhåller att 

det vetenskapliga är bra för praktiken. Detta framträder antingen som att man får teorier som 

man kan ”använda”, vetenskapen ger den säkra kunskapen. En positiv åsikt utifrån en helt annan 

vetenskapsteoretisk position är när de istället framhåller att vetenskapen ger en beredskap att se 

på verksamheten ur olika perspektiv. Grupp 2 avfärdar återkommande i sin berättelse 

vetenskapen i det allmänna utbildningsområdet just för dess bristande relevans. Teorierna 

”fungerar inte” och pedagogiken ”lever på drömmoln och har noll förankring”. I grupp 1 utrycks 

det positiva värdet i att få teorier som kan ”användas” på skolan. I grupp 3, som har upplevt mer 

vetenskaplighet i ämnesstudierna, värderar också denna utifrån det kommande yrket med 

kommentarer som att det är ”teori som jag aldrig kommer att lära ut” tillsammans med önskemål 

om ”konkret forskning” som man kan ”ta med sig in i klassrummet”. De talar också, liksom 

grupp 2, om att vetensapen inom allmänt utbildningsområdet inte är tillräckligt ny, med därmed 

följande problem med relevansen. De kritiserar litteratur som är från ”typ 1989” och att 

Hirdmans genusteori är ständigt återkommande. Grupp 4 har förmodligen den tydligaste 

ambivalensen när det handlar om hur de värdesätter vetenskapligheten i förhållande till det 

kommande yrket. De uttrycker nämligen på olika sätt relevansen och värdet i att få vetenskapens 

verktyg för att förstå och även förändra verksamheten. Samtidigt är de på ett plan väldigt kritiska 

när det vetenskapliga uppsatsskrivandet tar tid och fokus från att utveckla yrkeskompetensen. En 

typisk kommentar från ett sådant sammanhang handlar om att ”vi ska ju bli lärare och inte 

forskare”. 

Sammantaget kan alltså konstateras att berättelserna är fyllda av värderande utsagor och de är i 

allmänhet kopplade till vetenskapens och vetenskaplighetens förmodade värde i det kommande 

yrket eller upplevda värde under utbildningens VFU. I berättelserna finns både en kritisk och en 

uppskattande hållning och relevansen kan antingen handla om en väldigt konkret nytta (som 

finns eller saknas) eller om en utsiktspunkt från vilken man kan se verksamheten med andra 

ögon. 

Enkätundersökningen om relevansen för yrket 

Temat om värderingen av det allmänna utbildningsområdets vetenskapliga innehålls relevans för 

yrket följdes upp med en enkätfråga. Påståendet att ta ställning till var ”Den vetenskapliga 

kunskapen inom allmänt utbildningsområde har känts relevant för yrket.” (Diagram 3) Här 

framträder en relativt stor skillnad mellan de båda lärosätena. Det är en betydligt större andel på 

det stora universitetet som helt avfärdar relevansen; 30 % svarade ”håller inte alls med”. Omvänt 

var det mer än mer 69 % på den mellanstora högskolan som valde något av de jakande 

alternativen. Vid en korstabulering24 visar det sig att skillnaderna är mer markanta mellan 

                                                 
24 Korstabuleringen innebär att enkätsvaren också fördelats efter kategori av lärarstuderande på respektive 
lärosäte. 
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lärosäten än mellan skolform. (Diagram 4) Bland de som avfärdar relevansen för yrket i det 

vetenskapliga innehållet i allmänt utbildningsområde på det stora universitetet finns både 

studerande mot yngre och äldre åldrar. En tendens är dock att studerande mot yngre åldrar – 

särskilt på den mellanstora högskolan – upplever relevansen för yrket. Relevant att nämna i 

sammanhanget kan vara de båda lärosätenas olika struktur på lärarutbildningen. (Se sid. 20-21.) 

 

 
Diagram 3. Relevant för yrket 

 

 
Diagram 4. Relevant för yrket – utslaget på skolform 

 

Vetenskaplighet uttrycks som att man rör sig på olika nivåer. 

Ett vanligt sätt för informanterna att berätta om något är mer eller mindre vetenskapligt är att tala 

om olika nivåer. Det kommer framför allt fram när jämförelser görs mellan kurser inom allmänt 

utbildningsområde och andra delar av utbildningen. Många nämner det och har då en ganska klar 

uppfattning om något är på en ”högre” (alternativt ”djupare”)25 nivå eller en ”lägre”. Däremot 

varierar det vad som är på en högre eller lägre nivå. De studerande mot äldre åldrar på båda 

                                                 
25 Det är för övrigt intressant att i beskrivningen av nivå i ett sammanhang som detta blir hög och djup i 
princip synonyma begrepp! 
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lärosäten ger en liknande berättelse om att det är på en lägre nivå inom det allmänna 

utbildningsområdet. Det bör ändå påpekas att det draget framträder tydligare på det stora 

universitetet, där utbildningen inte är lika integrerad, gällande såväl organisation, lokaler som 

undervisande lärare, som den mellanstora högskolan. I grupp 2 nämns att det allmänna 

utbildningsområdet var ”väldigt basic”. Grupp 3 påpekar att forskning förvisso finns som grund 

för en del av innehållet i allmänt utbildningsområde, men det förlorar lite sin status och 

trovärdighet när de som undervisar inte är de som själva bedriver den forskningen. Samma 

informanter visar dock en förståelse för skillnaderna och att man inte kan ha samma 

förväntningar på vetenskapligheten i en yrkesutbildning som i exempelvis statsvetenskap, som på 

ett annat sätt kan vara ”forskningsdriven”. En paradox hos grupp 3 är att de som tydligast 

beskriver att just det allmänna utbildningsområdet har lägre nivå än ämneskurserna samtidigt 

höjer en valbar kurs inom det allmänna utbildningsområdet till skyarna, just för den höga 

vetenskapliga nivån. Uppenbarligen ses den kursen ändå inte som representativ för allmänt 

utbildningsområde och därför går det bra att fortsätta tala om det allmänna utbildningsområdet 

som varande på lägre nivå. Peter i grupp 1 talar om en ”intellektuell nivå” som är lägre än vissa 

(men inte alla!) ämneskurser. Hela gruppen är exempelvis enig om att kurserna i svenska 

exempelvis utmärkts av att vara på en ännu lägre nivå. Ett annat resonemang från grupp 1 är att 

vetenskapligheten varit framträdande i det allmänna utbildningsområdet; där har man nämligen 

”pratat om vetenskaplighet” medan man i ämnena ”pratat om ämnen”. Som kontrast till gruppen 

mot äldre åldrar på det stora universitetet så menar de mot lägre åldrar (grupp 4) på samma 

lärosäte att det är just i det allmänna utbildningsområdet som det är på en (mycket) högre nivå. 

Detta kan delvis förklaras av att man huvudsakligen uttalade sig om examensarbetet med 

tillhörande vetenskapsteroetisk kurs, som då aktualiserats. Det är denna termin i utbildning som 

de benämner som ”big bang” eller ”den stora smällen”. Tidigare kurser inom allmänt 

utbildningsområde eller andra utbildningsdelar var inte lika ”krångliga”. 

Sammantaget kan konstateras att berättelserna om vetenskap och vetenskaplighet ofta uttrycks 

av att något är på högre eller lägre nivå. De framför olika tankar om både vad det är som är på 

högre eller lägre nivå och hur det yttrar sig. Det finns inget entydigt som säger att det allmänna 

utbildningsområdet är på en lägre nivå, även om det är den dominerande åsikten. 

 

Enkätundersökningen om nivån på det allmänna utbildningsområdet 

Många studerande talade om vetenskaplighet som något som rör sig på olika nivåer och inte 

sällan handlade det om att berätta att allmänt utbildningsområde skulle vara (oftast) mer eller 

mindre vetenskapligt än övriga delar av utbildningen. Ett påstående i enkäten löd ”Det allmänna 

utbildningsområdet är mindre vetenskapligt än lärarutbildningens övriga delar.” (Diagram 5) 

Enkätundersökningen visar hur en övervägande majoritet inte ansåg det allmänna 

utbildningsområdet vara mindre vetenskapligt än utbildningen i övrigt. Den tendensen är starkare 

på den mellanstora högskolan. På universitetet var det 28 % som fyllde i något av de jakande 
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alternativen. Vid en korstabulering framkommer att det är framför allt de studerande mot äldre 

åldrar – på båda lärosätena – som finns i den lilla minoritet som anser att det allmänna 

utbildningsområdet är mindre vetenskapligt. (Diagram 6) 

 

 
Diagram 5. Mindre vetenskapligt 

 

 
Diagram 6. Mindre vetenskapligt – utslaget på skolform 

 

Vetenskapsteoretiska positioner – sanning eller problematisering 

Det är intressant att se vilken vetenskapsteoretisk syn som framkommer genom informanternas 

berättelse om vetenskap och vetenskaplighet. Ibland kommer uttalanden som mer explicit 

redovisar en vetenskapsteoretisk hållning medan den i andra fall är något som ligger implicit i 

uttalanden. Det gäller också att hålla isär om vad som utgör deras egen vetenskapsteoretisa 

hållning och vad som speglar det de uppfattat av vetenskap och vetenskaplighet i 

lärarutbildningen. När Ludmilla i grupp 2 exempelvis säger ”vetenskapen, ja det är bra, men mer 

förankring i hur det faktiskt är ute på skolorna” eller ”det är inte så lätt att tillämpa Kant alla 

gånger” visar hon – även om hon är frustrerad över det – att den vetenskap hon mött mer varit 

av det problematiserande slaget än den evidensbaserade. Stina från grupp 2 säger att det är ”svårt 

att göra nånting nytt vetenskapligt eftersom det ändras hela tiden” och att ”mycket av det vi läser 
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om på högskolan omsätts helt enkelt inte” avslöjas en syn på vetenskapen att den måste handla 

om det konkreta aktuella företeelser för att äga relevans. I grupp 1 säger Peter att ”[d]e har 

framställt de här teorierna som lösningen på alla språkproblem i hela världen, utan att ifrågasätta 

det”, och visar han – även om han är frustrerad över det – att den vetenskap han mött varit 

presenterad som säker kunskap. Detta var visserligen gällande en kurs utanför allmänt 

utbildningsområdet, men just grupp 1 hade heller inte så lätt att särskilja det allmänna 

utbildningsområdet från andra utbildningsdelar. Birgitta visar dock senare att hon ser 

vetenskapen inom det allmänna utbildningsområdet som mer av problematiserande: ”.[…] vi har 

ju fått mycket mer förhållningssättet känner jag” i kurserna inom det allmänna 

utbildningsområdet där alla fyra informanterna intygar att det handlat om att vetenskapen ger 

”flera olika perspektiv”. I grupp 4 visas en syn på vetenskap som att problematisera och ge 

perspektiv när Rebecka säger ”[m]an köper inte allt längre , eller vad man ska säga, man är mer 

kritisk” och  Nina fyller i med ”kritiska” och Mia fortsätter med ”och så ser vi vitsen med 

kunskap”. Intressant är att grupp 4, liksom grupp 1 (båda grupperna mot lägre åldrar) berättar om 

kurser om läsinlärning men har en diametralt motsatt bild av den vetenskaplighet man mött. I 

grupp 4 säger Rebecka (om läsinlärning) ”då har lärarna lyft väldigt mycket att det är viktigt, att 

vissa forskare säger så här ska man göra, vissa säger så, att det finns liksom en balans, att man 

måste problematisera” och Mia fyller i ”och poängen med att veta att det faktiskt handlar om 

olika, att man ser olika saker också, om jag byter perspektiv”. Det finns ett tillfälle när grupp 3 

diskuterar hur vissa lärare inte motsvarar deras förväntningar och Hanna säger att ”forskningen 

säger att det här är fel och det är det vi lär oss” och när lärarna inte lever upp till detta så ”kan det 

bli jäkligt frustrerat”. Annars har grupp 3 fler uttalanden som visar att den vetenskap de mött 

inom allmänt utbildningsområde varit mer problematiserande. Det kommer till exempel i Lisas 

uttalande ”[v]isst blir jag medveten om vad jag gör kanske men, det har jag ju bara fått hitta på 

själv”.  

Sammantaget blir bilden av vetenskapen ganska ambivalent. Ur berättelserna framträder både 

bilder av vetenskap och vetenskaplighet som något som ger den korrekta, sanna kunskapen, 

särskilt om man också läser in några informanters syn på vad de skulle vilja få ut från 

vetenskapen. Men mer dominerande är ändå synen på vetenskapen inom det allmänna 

utbildningsområdet som att den problematiserar och ger perspektiv. Ambivalensen uttrycker 

Stina i grupp 2 så här: ”vi ska ju lära eleverna att tänka vetenskapligt och då är det ju frågan om 

vilken av vetenskaperna ska vi lära dom, och använda? Man lutar sig åt att, ja de ska vara kritiska, 

men det finns ändå nåt som vi ska ha ut av det här”. 

Enkätundersökningen om vetenskapsteoretiska positioner 

Det vetenskapsteoretiska temat som delvis handlat om att positionera allmänt utbildningsområde 

utifrån de två polerna ”vetenskap som säker kunskap” och ”vetenskap som perspektiv och 

problematisering” prövades i enkätundersökningen genom att de studerande fick svara på en 

fråga för varje vetenskapsteoretisk hållning.  En ingress till den första frågan visade att det skulle 
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bli två frågor efter varandra; först ”Det vetenskapliga innehållet i allmänt utbildningsområde har 

bestått av teorier som syftar till att ge säker kunskap för uppdraget som lärare/förskollärare.” 

(Diagram 7) och därefter ”Det vetenskapliga innehållet i allmänt utbildningsområde har bestått av 

teorier som problematiserat och gett perspektiv på uppdraget som lärare/förskollärare.” 

(Diagram 8) Ställda mot varandra kan man se att den starkare tendensen att inte uppfatta 

vetenskapen som ”säker kunskap” också motsvaras av en starkare tendens att istället se vetenskap 

som ”perspektiv och problematisering”. Samma tendens uppvisas på båda lärosätena. Det stora 

universitetet utmärks av att det är fler som menar att de helt håller med – om båda påståendena. 

Omvänt är det fler på det stora universitetet som inte alls håller med – om båda påståendena. 

 

 
Diagram 7. Vetenskap är säker kunskap 

 

 
Diagram 8. Vetenskap problematiserar 

 

Det vetenskapliga innehållets kärna och lärarskapet 

Eftersom själva studien har fokuserat på det allmänna utbildningsområdet utifrån tanken att det 

byggs upp av kurser som är specifika för professionen är det intressant om berättelserna om 

vetenskap och vetenskaplighet i dessa kurser också förmedlar en uppfattning av något som är 

professionens kärna och som kommer till uttryck i vetenskapligheten på något sätt. Ett intressant 

konstaterande är att den enda grupp som har en uppfattning att det allmänna utbildningsområdet 

rymmer mer av professionsrelevanta kunskaper är grupp 3, dvs. gruppen mot äldre åldrar på det 
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stora universitetet. Här är också utbildningens delar mer åtskilda. De är inte särskilt integrerade 

och man läser på olika institutioner och oftast i helt olika byggnader. Återigen blir kontrasten 

ganska stor mellan grupperna på det stora universitetet. Flera informanter i grupp 4 framhåller 

nämligen kurserna utanför det allmänna utbildningsområdet som mer ”lärarmässigt”. På den 

mellanstora högskolan är kurserna mer integrerade vilket kan vara en förklaring till att berättelsen 

inte skiljer så tydligt på var i utbildningen man möter lärarkunskap. Däremot visar grupp 2 en 

irritation när man får handledare som ”inte har pedagogiskt bakgrund”, vilket tydligen 

förekommer också inom det allmänna utbildningsområdet. Samma tema dyker upp i grupp 4, 

som också beklagar sig över handledare som ”håller på med helt andra saker”. Om man slår ihop 

dessa två grupper kan man konstatera att en generell vetenskaplig kompetens hos läraren inte 

räcker och för att betraktas som kompetent just inom det allmänna utbildningsområdet måste 

man också ha en pedagogisk bakgrund. 

Ingen grupp berättade särskilt mycket om innehållet i de teorier som utmärks av att vara särskilt 

centrala för lärarprofessionen. Det var dock ett tema som kan beröras utifrån att följdfrågor 

ställdes.  På den här punkten är det ett väldigt spretigt om vad som då framförs. Grupp 2 nämner 

att man ”definierar kunskap” genom hela utbildningen och grupp 3 att det är didaktik som blivit 

det lärarna ”kan stå enade runt”.  Men när grupp 3 utvecklar resonemanget om didaktik lite mer 

framkommer att det ”känns inte så vetenskapligt”. Det är snarare en ”modell” för att analysera 

den undervisning man måste hitta på själv. Det blir något som så att säga appliceras i efterhand. 

Däremot menar de att de inte får någon vetenskaplig hjälp för att veta hur man ska undervisa. 

Fredrik säger ”sätt att undervisa på betraktas som helt ovetenskapligt”. Den innehållsliga som 

nämns i av grupp 2 är ”inlärningssätten, auditativt, visuellt, kinestetiskt” som ”matas gång på 

gång” enligt Stina. Likaså ”pratat man väldigt mycket om mognad” (s. 7). Det är en helt annan 

uppsättning av begrepp och teorier som omnämns av grupp 4. För det första talar de först om 

namn på forskare, men inte teorier. Men efter en mer riktad följdfråga nämns ”sociokulturellt”, 

”konstruktivismen” ”kognitivismen”, ”dilemmaperspektiv”, ”kritiska perspektiv”, ”relationella 

perspektivet”, ”ramfaktorteorin”. Grupp 3 uttrycker hur en lärare bör kunna orientera sig bland 

”de stora pedagogerna”, men känner att det inte lärt sig detta. Det är också den gruppen som 

tycker sig se en tydligare kärna i ämneskurserna med synsättet att ”du har en bibel i varje ämne”. I 

grupp 1 säger också Annika om det allmänna utbildningsområdet att ”det känns ju som att det är 

lite mer allmänt” till skillnad från mer precisa kunskapsområde. 

Sammantaget visar detta avsnitt att någon enkel beskrivning av läraryrkets vetenskapliga bas 

inte framträder i de lärarstuderandes berättelser. Det är skiftande i vilken grad de menar att det är 

just i allmänt utbildningsområde det finns vetenskapliga professionskunskaper, men det 

vanligaste uppfattningen är att professionskunskapen absolut inte är begränsat till allmänt 

utbildningsområde. När de ”trycks på pulsen” om det vetenskapliga innehållet framkommer en 

relativt brokig och svårförenlig karta över teoretiska perspektiv.  
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Detta tema har inte berörts med någon specifik fråga i enkätundersökningen. Däremot följdes 

det som framträdde som en viktig aspekt i den dominerande berättelsen från grupp 2 upp med en 

enkätfråga, som därför redovisas separat.  
 

Enkätundersökningen om vetenskaplighet och kreativitet 

En grupp hade som sin dominerande berättelse att vetenskapligheten på olika sätt hejdade deras 

kreativitet, på ett sätt som de menade att vetenskap inte borde göra. De blev ”kuvade”. Det temat 

var intressant att följa upp med en enkätfråga, där påståendet att ta ställning till löd: 

”Vetenskapligheten har bidragit till att jag kunnat vara kreativ och pröva egna tankar.” (Diagram 

9) Den uppfattningen finns hos en majoritet av de studerande på den mellanstora högskolan, där 

gruppen som ondgjort sig över att detta inte skedde fanns. Däremot valde 70 % av de studerande 

på det stora universitetet att avvisa det påstående, varav hälften dessutom med det kraftigaste 

alternativet, ”håller inte alls med”.  

 

 
Diagram 9. Vetenskapen stimulerar kreativitet 
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Diskussion 

Den dubbla tudelningen – fortfarande aktuell 

Den dubbla tudelningen som beskrevs i bakgrunden är synlig i informanternas berättelse, särskilt 

när det gäller tudelningen mellan teori och praktik. Tankar om att se på förhållandet mellan teori 

och praktik på ett nytt sätt verkar ha svårt att slå igenom. Lindbergs (2002) slutsats om att 

praktiken lyfts fram som den ”strukturerande principen” tycks i hög grad råda i informanternas 

berättelser. Den framställs ofta som det facit mot vilken utbildningens teoretiska delar ställs. Men 

sällan utmanar berättelserna uppdelning i teori som något man ägnar sig åt på högskolan och 

praktik på VFU:n. Den tudelningen som gäller kunskapsinnehållet, grovt beskrivet som lärarskap 

och ämneskunskaper, är mer komplicerad. I en av grupperna (grupp 3) var förvisso tudelningen 

relativt skarp; lärarskap studerades inom allmänt utbildningsområde och ämnesstudierna i övrigt 

upplevdes som något annat än lärarskap. Men hos övriga intervjugrupper gjordes ändå i 

berättelserna ingen tydlig åtskillnad i detta avseende. Även kurser utanför det allmänna 

utbildningsområdet menades innehålla kunskaper för lärarskapet. Något som blir konsekvensen 

är att när intentionerna med en integrerad utbildning efterlevs så försvåras samtidigt 

intentionerna med att synliggöra det lärarspecifika i utbildningen. Framväxten av en systematisk 

teori kan ses som en konsekvens av formandet av det allmänna utbildningsområdet (Colnerud & 

Granström 2006). Men när man ser yrkesrelevansen i andra kurser blir det svårt att i berättelserna 

föra fram vad som är läraryrkets vetenskapliga grund. Även den grupp som gjorde en tydlig 

åtskillnad mellan det allmänna utbildningsområdet och övriga utbildningsdelar förmedlade inte 

någon bild av ett särskilt vetenskapligt kunskapsinnehåll som skulle kunna utgöra läraryrkets 

systematiska teori. Jag uppfattade det inte som en nedvärdering av betydelsen av 

kunskapsinnehållet i det allmänna utbildningsområdet (de intygade att det var angeläget och 

relevant innehåll), men man lyfte snarare fram att det inte var vetenskapligt.  

 

Lärarutbildningstraditionernas spår 

Den vetenskapliga kod som enligt Linné (1996) präglat lärarutbildning sedan mitten av 1900-talet, 

visserligen parallellt med andra koder, är synlig i berättelserna. Informanterna ställer sig inte 

frågande till själva huvudfrågan att tala om vetenskaplighet i lärarutbildningen. De har något att 

säga där, så det är uppenbarligen något de upplevt. Enligt Linné (1996) ersätter den vetenskapliga 

koden en mer normativ hållning i lärarutbildning. Anmärkningsvärt är att informanterna ger sken 

av att vetenskapligheten är en relativt ny företeelse inom lärarutbildningen, särskild de delar som 

rör det allmänna utbildningsområdet, vilket inte borde vara fallet om den vetenskapliga koden 
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varit gällande så länge. Det kan också ses som att den teknisk-rationella vetenskapligheten som 

enligt Linné varit utmärkande för den vetenskapsteoretiska positionen inom den vetenskapliga 

koden inte är den vetenskaplighet som lärarutbildarna år 2013 representerar. Krantz (2009) 

beskrivning av en ”diskurs om nydanande” kan också ligga bakom detta. Lärarutbildarna är 

delaktiga att reproducera denna diskurs och då blir det viktigt att visa att man står för något nytt. 

Med Billigs (2004) ideologiska dilemman kan det förstås som att lärarutbildarna härbärgerar både 

idén om en normativ och vetenskaplig lärarutbildning samtidigt. Så kan också resultatet från 

Krantz (2009) studie förstås. Han synliggjorde en spänning mellan förväntningar från den statliga 

styrningen som inte alltid stämde med lärarutbildarnas egen övertygelse om en god 

lärarutbildning. Den lärarutbildning studenterna möter kan ses som ett uttryck för 

lärarutbildarnas hantering av detta ideologiska dilemma. 

Doyles (1990) ”junior professor” kan fortfarande ses som synlig i gruppen som fortfarande 

har en utbildning där ämnesstudierna fortfarande är tydligt åtskilda från det allmänna 

utbildningsområdet. Men bara i den meningen att det är där de tycker att de fått det mest 

vetenskapliga i utbildningen.  Däremot menar de inte att det är vad som räcker för själva 

läraryrket. Den ”akademiska hållningen” hos Feiman-Nemser (1990) inkluderar mer av 

vetenskapligt förankrad lärarkunskap, med kopplingar till Shulmans teori om pedagocical content 

knowledge (PCK). Från de fyra intervjutillfällena sker dock ingen gång att det begreppet nämns, 

eller något som för tanken till PCK. Kanske kan det också ha sin förklaring i det grupp 3 hävdar, 

att ämnesdidaktiken inte fått något utrymme i utbildningen. Men inte heller i de andra tre 

grupperna fanns något i berättelserna som kunde associeras till PCK. Något som finns i såväl 

Feiman-Nemsers (1990) som Anderssons (1995) beskrivningar av en akademisk tradition eller 

paradigm är tanken att både ämneskunskaper och lärarkunskaper utvecklas i en akademisk miljö. 

Det är för de studerande så självklart att det inte ifrågasätts. Men den vetenskapliga aspekten av 

lärarkunskapen i den akademiska traditionen (eller paradigmet, som Andersson säger) enligt dessa 

två är att det ska handla om ”effektiva undervisningsstrategier”. (Jfr Linnés teknisk-rationella 

vetenskap.) Den aspekten av vetenskaplighet är inte särskilt framträdande. Man kan se det lite hos 

grupp 1, men då är istället de studerandes reaktion ett ifrågasättande. Man kan också se det lite i 

en längtan efter något de saknar, vilket skulle kunna rymmas inom ett ideologiskt dilemma 

(Billig). De önskar mer konkreta besked från vetenskapen, men företräder samtidigt en 

vetenskapssyn som är något annat än den teknisk-rationella. 

 Det är inte helt lätt att uttala sig om hur mycket av Jedemarks (2006) fyra kategorier av 

lärarutbildningsverksamhet som framträder genom intervjuerna. Jedemarks studie har berört 

lärarutbildningen i sin helhet och bygger huvudsakligen på lärarutbildarnas uppfattningar. Det 

analytiska förhållningssättet framträder relativt tydligt när också intervjufrågorna rört 

vetenskaplighet. Det är också inom Lärarutbildning för analytiskt förhållningssätt som det 

vetenskapliga skrivandet betonas, vilket är ett framträdande drag i denna studie. Att notera är hur 

grupp 2 ringar in Lärarutbildning för personlighetsutveckling när de talar om hur det vetenskapliga varit 
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bra för dem på det personliga planet (även om ”nytta” i förhållande till yrket upplevts vara 

begränsat). En av Jedemarks (2006) diskurser om lärandet är att det ska ske ”genom reflektion”, 

vilket avspeglas tydligt hos grupp 3. Deras berättelse om didaktik handlar om att didaktiken ger 

ett verktyg för reflektion ”i efterhand”, men att det inte definieras som särskilt vetenskapligt.  

Den vetenskapliga överbyggnad som lärarutbildningen förväntas ha och som var tanken att 

stödja genom inrättandet av den utbildningsvetenskapliga kommittén i Vetenskapsrådet skulle 

också kunna kommenteras i ljuset av studiens resultat. I några berättelser beklagar de sig över att 

de vetenskapliga texter de möter i utbildningen är gamla. Det skulle kunna tolkas som att den 

förstärkningen av forskning för lärarutbildning ännu inte fått genomslag i utbildningen. Detta 

säger inte att sådan forskning inte finns eller att den saknar relevans för utbildningen, men 

berättelserna ger detta besked. Detta är ett område i ständig förändring och det kan hända att 

bilden ser annorlunda ut bara inom några år. Noteras i sammanhanget kan att grupp 4 ger en bild 

av att man tar del av aktuell forskning med relevans för yrket, men att det sker först i samband 

med examensarbetet.  

Jedemarks (2006) konstaterar hur lärarutbildning som betonar personlighetsutveckling och 

reflektion är svag i att anknyta till teoribildning. Detta kan förklara en frustration som framträder 

i berättelserna. De studerande i denna studie ser att man har vetenskapliga ambitioner med 

utbildningen men när det väl kommer till seminarier där verksamheten (undervisningen) ska 

diskuteras sker relativt lite av teorianknytning. Det kan delvis ses som en konflikt mellan 

kunskap-för-praktiken och kunskap-i-praktiken.  

Lindberg (2002) studie visade hur praktiken skrevs fram som en ”strukturerande princip” för 

lärarutbildningen i de styrdokument som ligger till grund för den lärarutbildning som 

informanterna i denna studie läser. När värderingen av utbildningens vetenskapliga inslag ställs 

mot det förmenta, ganska konkreta, värdet för VFU:n eller det kommande yrket i intervjuerna 

kan det ses som att det är praktikens som strukturerande princip som gäller. I en yrkesutbildning 

kanske man inte bör förvånas över att de studerande söker yrkesrelevansen i 

utbildningsinslagen26. När kunskap-i-praktiken byggs på erfarenhetens grund snarare än 

vetenskap (Hegender 2010) och att den mer vetenskapligt förankrade kunskapen-för-praktiken 

inte blir synlig i samtalen på VFU:n är det inte så konstigt att de studerande blir frustrerade. Då 

blir det legitimt att berätta hur VFU-lärarna ”skrattar åt” de studerandes hänvisning till 

vetenskapen. Även Eriksson (2009) konstaterar ett glapp mellan hur man talar om verksamheten 

på högskolan och i skolan.  Det blir inte naturligt att utveckla ett vetenskapligt språk för den 

yrkesverksamma delen av utbildningen.  

Wæge & Haugaløkken (2013) menar att studenterna i deras studie gärna använder begreppet 

teori, men att det är mycket oklart vad de avser. Det gäller också i föreliggande studie. Det blir 

                                                 
26 En skämtteckning om läkarutbildningen visar professorn som på utbildningens sista dag frågar de 
nyexaminerade läkarna om de har några frågor, varpå en av studenterna räcker upp handen och frågar: ”Ja. 
Hur gör man?”. (Bifogas) 
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ingen enhetlig bild av vad teori är och i vissa fall är Sweeneys begrepp personal practice theory (Wæge 

& Haugaløkken 2013) tillämpbart. Å ena sidan kan de räkna upp en mängd teorier och perspektiv 

– förvisso olika i olika grupper – som genomsyrar utbildningen, å andra sidan kommer det fram 

en bild av att man bygga upp sin egen teori. Det kan ses som en del av frustrationen hos grupp 2 

och grupp 3.  

 

 Vetenskapsteoretiska diskursers påverkan 

Redan före intervjuerna fanns ett intresse hos mig för att se om berättelserna skulle spegla något 

av den trend som finns med evidensbaserad kunskap. Det kan ses som en vetenskapsteoretisk 

diskurs på frammarsch, förvisso inte utan motstånd. Ett intressant konstaterande efter fyra långa 

intervjuer med sammantaget tretton personer är att ingen har nämnt ordet evidens. Om det är en 

diskurs som har gjort avtryck så är det inte kraftigare än så. Förvisso kan man sluta sig till att den 

vetenskaplighet de mött inom det allmänna utbildningsområdet inte varit av det slaget. 

Förmodligen omhuldar de flesta lärarutbildare en mer kritisk vetenskapssyn. I berättelserna finns 

förvisso också inslag av vetenskaplig kunskap som förespeglar ”säker kunskap” (i och för sig 

utanför det allmänna utbildningsområdet) och framför allt har de uttryckt en längtan efter att 

vetenskapen skulle vara mer användbar för praktiken. Emellertid har inte heller i dessa fall någon 

sagt att de önskar mer ”evidensbaserad” kunskap kopplad till lärarprofessionen. 

Enkätundersökningen visar också att det är ”vetenskap som perspektiv och problematisering” 

som man menar sig främst ha mött i det allmänna utbildningsområdet. 

Det som lyfts fram i studien som frustration och ängslan, har delvis redan förklarats. Det finns 

många konkurrerande idéer med lärarutbildning (se Billig & Stanley 2004) som kommer till 

uttryck i en frustration. Man förstår värdet av att problematisera och se saker ur olika perspektiv 

men man vill samtidigt ha vetenskaplig säker kunskap att utgå ifrån i undervisningen. Ängslan 

som uttrycks blir begriplig i ljuset av den diskurs som råder om konkurrens och mätning. (Se 

Biesta 2011.) Ovanpå det finns en mediabild av skola och lärarutbildning som undermålig. Även 

om inte det vetenskapliga innehållet i utbildningen speglar teorier som ska uppfattas som ”rätt” 

eller ”fel” så är det mycket annat som gör det. Man ska mätas och prövas på ett annat sätt än förr 

och det leder till en ängslan hos både studerande och lärarutbildare. Den ängslan som utgör ett 

inslag i berättelserna märker jag också i min dagliga verksamhet, både hos lärarstuderande, lärare 

och högskolekollegor. Man är mer rädd för att ”göra fel” i det klimat som råder idag. Jag är 

medveten om att jag här rör mig utanför vad som är ett resultat från den specifika 

undersökningen, men ser det som en så angelägen reflektion att den bör få finnas med. 
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Avsaknaden av en kärna – en brist eller en styrka? 

Utredningstexter och lärarutbildningsreformer har på olika sätt visat en strävan att både göra 

lärarutbildningen mer till en integrerad helhet. Samtidigt har man velat synliggöra de 

professionsinriktade kunskaperna tydligare. (Se SOU 1999:63; Prop. 1999/2000:135; SOU 

2008:109; Prop. 2009/2010:89) Detta är en inneboende konflikt. De studerandes berättelser om 

lärarutbildning pekar inte på att man ser någon kärna som utgör professionens vetenskapliga 

grund. Det kommer definitivt inte fram i de spontana berättelserna, och när följdfrågor riktas 

mot just detta är svaren vaga och skiftande. Man skulle kunna se det som en brist – att det 

allmänna utbildningsområdet inte framträder tydligare med en vetenskapligt grundad 

kunskapsbas som kan vara professionens systematiska teori. Men det kan också ses som att såväl 

lärarutbildare som de studerande har förstått yrkets komplexitet och inser att det inte så enkelt 

går att definiera en kärna.  

 

Didaktiska konsekvenser 

I inledningen till denna studie konstaterades att frågor som rör lärarutbildning kan vara didaktiska 

på samma sätt som de som rör skolväsendet. Den didaktiska frågan som varit i fokus har gällt hur 

en aspekt av lärarutbildningens innehåll – vetenskapligheten i de professionsinriktade kurserna – 

kommer till uttryck i lärarstuderandes berättelser. Den narrativa ansatsen gör att det går att beröra 

både vad-, varför- och hur-frågan. Förutsättningen är en styrning som poängterar 

vetenskapligheten i stort, och inkluderar den yrkesspecifika delen av utbildningen i detta. Studien 

fångar de studerandes perspektiv på detta. Det är många parallella (möjliga) berättelser, varför det 

inte går att dra några enkla slutsatser om hur lärarstuderande uppfattar vetenskapligheten. 

Resultatet kan ändå användas för att illustrera de sätt som lärarstuderande kan tala om denna 

aspekt av utbildningen. Man kan säga att studien fångat in något som sker på realiseringsarenan, 

men det har en direkt koppling till formuleringsarenan. När lärosäten konstruerar sin utbildning 

förhåller de sig till den styrning som finns och gör sedan sina didaktiska val utifrån en 

kombination av styrningens ”tvång” och egna övertygelser (se Krantz 2009) och antaganden om 

hur de lärarstuderande ska ta emot och hantera innehållet. En studie av detta slag kan bidra till ett 

bättre underlag i den senare aspekten.  

 

Vidare studier  

Trenden mot ökad vetenskaplighet och ökat fokus på det mätbara är inte bara ett svenskt 

fenomen. Det skulle vara intressant att göra en internationell jämförelse om vetenskaplighet i 

lärarutbildning. Likaså blir det intressant att följa upp reformen från 2011 med avseende på detta, 
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och bland annat undersöka om benämningen utbildningsvetenskaplig kärna och det faktum att 

innehållet blivit än mer preciserat skapar andra berättelser om vetenskaplighet. I takt med mer 

utbildningsvetenskaplig forskning och dessa förändringar i styrningen blir det intressant att se om 

man rör sig mot mer av den systematiska kunskapsbas som denna studie haft svårt att identifiera. 

Ett annat område där den systematiska kunskapsbasen kan granskas är de lärarstuderandes 

examensarbeten. I den granskningsmodell som råder ska UKÄ bedöma kvalitén på utbildningen 

via de studerandes examensarbeten. Vad är det då för vetenskap och vetenskaplighet som skrivs 

fram i dessa examensarbeten? En sådan jämförande studie mellan olika lärosäten skulle kunna 

säga något om eventuella variationer i vetenskapsteoretiska positioneringar.  

 

Slutord: Vi behöver prata om det! 

Avslutningsvis drar jag som lärarutbildare vissa slutsatser från resultaten av denna studie, vilka 

kan samlas under rubriken ”vi måste prata om det!” Det är lärarutbildningen som har att hantera 

dessa frågor och jag tror att en del av den frustration som studien berör behöver mötas med att 

tala om det. Jag påstår absolut inte att sådana samtal inte förekommer, men jag vet att resurserna 

för undervisning är begränsade. Jag vill att dessa slutord kan ses som en rekommendation om att 

stärka inslagen av dessa samtal.  

 
 Vi behöver prata om vad vi menar med vetenskaplighet. De grundläggande 

vetenskapsteoretiska frågorna bör hållas levande genom hela utbildningen. Ett kontinuerligt 
och öppet samtal om vad vi menar med vetenskap kan motverka missförstånd och 
frustrationer. Som led i undervisning bör alltid finnas en ”vetenskapsteoretisk 
varudeklaration”, både vad avser min egen position och som del i en analys av den forskning 
man tar del av, vare sig det är ur primärkällor eller sekundärkällor. De studerande behöver 
också ges möjlighet att ventilera sina egna uppfattningar och diskutera definitioner av 
vetenskap och vetenskaplighet. 

 
 Vi behöver prata om vad som är kärnan i lärarskapets vetenskapliga grund, om det nu finns 

en sådan. När det allmänna utbildningsområdet, eller den utbildningsvetenskapliga kärnan 
(efter senaste reformen) definierats utifrån en mängd innehållsområden snarare än 
vetenskapliga perspektiv återstår för lärosätena att konstruera den vetenskapliga grunden. Det 
återstår ännu att formulera en klar definition av lärarskapets vetenskapliga grund men genom 
att prata om det kan lärarutbildare och lärarstuderande låta sina olika förväntningar om denna 
mötas. Dessutom skulle det behövas många och långa samtal lärarutbildare emellan för att 
ventilera denna fråga. Det är inte givet att lärarskapets vetenskapliga grund finns inom 
allmänt utbildningsområde eller utbildningsvetenskapliga kärnan. Det kan vara något både 
snävare eller vidare. 
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 Vi behöver prata med de begrepp och termer som används i teorier och forskning. Om ett 
vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga teorier med specifika begrepp och perspektiv 
ska utvecklas till något mer än något som tillämpas i samband med uppsatsskrivande så måste 
även muntliga undervisningstillfällen präglas av denna vetenskaplighet.  

 
 Vi behöver prata om förhållandet mellan forskningen och läraryrket. Återigen handlar det 

mycket om förväntningar. Vi behöver prata om vad man kan se för samband mellan den 
forskning som bedrivs om skolan och den verksamhet de utbildar sig för och vara öppna för 
att det sambandet kan se mycket olika ut beroende på vilken forskning det är frågan om.  Har 
man förväntningen att alla teorier ska kunna ”omsättas” eller ”tillämpas” i praktiken behöver 
man förmodligen prata om saken. Vi behöver synliggöra och prata om den vetenskap och 
forskning som ändå kan vara användbar för att utöva själva kärnuppgiften – att undervisa.  

 
 Vi behöver prata om hur form och innehåll hör ihop i vetenskapligt arbete. Utvecklandet av 

det vetenskapliga skrivandet får inte stanna vid form och formalia. Vi måste dels prata om 
själva poängen med att följa vetenskapliga normer vad gäller det vetenskapliga skrivandet, 
dels vad som händer med tankar och idéer när de prövas enligt vetenskapliga principer. Den 
hantverksmässiga sidan av det vetenskapliga arbetet är inte oviktig, men vi behöver prata om 
dess värde och komma förbi uppfattningen att skriva vetenskapligt sätter fokus på form 
”istället för” innehåll. 
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