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DEL 1 DISKUSSION 
Den här texten handlar om två års arbete kring frågor som rör forsk-
ningsanknytning av och forskningsförberedande inslag i lärarutbildning-
en vid Högskolan Kristianstad. 

Mitt uppdrag från LUC, lärarutbildningens tidigare ledningsgrupp, 
och NU, Nämnden för utbildningsvetenskap vid HKr, var att – utifrån 
en analys av kursplaner och andra dokument i lärarutbildningen samt 
möten med lärarutbildningens ledningsgrupp, lärare och forskare – be-
skriva läget för, lyfta fram viktiga frågor kring och ge förslag till föränd-
ringar, dvs förbättringar av forskningsanknytningen av och forsknings-
förberedande inslag i lärarutbildningen. Formellt var det LUC som fick 
NU:s uppdrag.1   

Del 1 är en resonerande bakgrund till de förslag som presenteras i 
Del 2. Den läsare som vill ta del av de konkreta förslagen till fortsatt 
arbete kan gå direkt till textens andra del. 

Uppdraget – en bakgrund 
Som framgår av bifogat program (bilaga 1) ägnades U-sektorsmötena, 
dvs lärarutbildarnas månatliga informations- och diskussionsmöten, vå-
ren 2008 åt uppdraget. Avsikten var att på det sättet dra in samtliga lärare 
och forskare i arbetet. Med den uppläggningen fick vi en kartläggning av 
forskningsanknytningen i samtliga AU- och inriktningskurser och i ett 
antal specialiseringskurser. 

                                                             
1 I protokoll från NU:s möte i augusti 2008 har ärendet rubriken ”Forskningsan-

knytning av lärarutbildningen. Ang uppdrag om förslag till hur forskningsan-
knytningen ska utformas så att den kan stärkas och utvecklas i högskolans nya 
organisation. Beslut om specificering av områden och inriktning”. 
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Ansvariga för uppläggningen av arbetet inom U- sektorn och för avrap-
porteringen fram till HT 2008 är den arbetsgrupp som bildades inom 
LUC, dvs Sheila Harmer, Ann-Charlotte Lindner, Susanne Thulin och 
Kerstin Bergöö. Programansvariga tog över uppdraget från och med HT 
2009.  

”Vi” i texten avser LUC:s arbetsgrupp och ”jag” avser Kerstin Ber-
göö som också skrivit texten. De intryck jag redovisar bygger på läsning 
och samtal. Jag har läst litteratur om lärande i högre utbildning och en 
rad dokument som rör lärarutbildningen. Jag har haft ansvar för U- sek-
torsarbetet under VT 2008 och samtalat med ledningsgrupp, grupper av 
lärarutbildare, forskare, handledare och examinatorer. 

En del av uppdraget var att utforma en skriftlig rapport av det arbete 
som genomförts under VT 2008 till programansvariga.2 Texten skulle inne-
hålla 

– en forskningsbaserad diskuterande bakgrund 
– en sammanfattning av de styrkor och svagheter som lärarutbil-

darna lyft fram 
– arbetsgruppens/lärarutbildarnas övergripande förslag för det 

fortsatta arbetet inom lärarutbildningen under läsåret 2008-2009 
– arbetsgruppens/lärarutbildarnas konkreta förslag.3 

 
Förslagen skulle vara riktade mot att skapa progression inom en inriktning  
eller ett ämne eller mellan kurser, från utbildningens första termin fram 
till den avslutande större skrivuppgiften, examensarbetet. Förslagen skul-
le hålla fast möjligheter till kopplingar mellan yrke, ämne och forskning och de 
skulle vara utformade för att skapa möjligheter till ömsesidig inspiration 
lärarutbildarna emellan och mellan lärarutbildarna på högskolan respektive fältet. 

Efter omorganisationen 2008 

Efter omorganisationen vid HKr fick programansvariga uppdraget att 
formera en grupp med ansvar för det fortsatta arbetet. Arbetet skulle 
gälla dels förändringar som skulle kunna genomföras HT 2009, dels (och 
framför allt) förslag som kan ligga till grund för planering och genomfö-
                                                             
2 Texten är en vidareutveckling av den diskussion och de förslag som redovisats i ett 
antal tidigare HKr-texter, exempelvis i Göran Brantes och Margreth Johanssons 
Vetenskaplig progression inom AU (2007), i Förslag till åtgärder från den övergripande arbets-
gruppen (2007) samt i lärarutbildningens Skrivprogressionsplan (2007). 
3 Se bilaga 3. 
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rande av den nya lärarutbildningen. Det arbetet kommer alltså att ge-
nomföras först VT 2009. 

För arbetet formulerades följande mål: 

Programansvariga ska föreslå en struktur för ett övergripande ansvar för forsk-
ningsanknytningen. 

Det kontinuerliga arbetet ska vara utformat så att det skapar delaktighet, inspi-
ration och ett tillåtande klimat – och därmed involvera flertalet lärare, forskare 
(och studenter) i arbetet med att 

– sätta sig in i, problematisera och utveckla forskningsanknyt-
ningen i lärarutbildningen  

– skapa starkare kopplingar, fördjupning och progression inom 
inriktningar och kurser samt mellan kurser 

– hitta strategier för att undervisning ska ses som lika viktig som 
forskning 

– hitta strategier för hur lärarutbildningens olika (styr)dokument 
kan skrivas samman och få liv i enskilda kursplaner och i hela 
utbildningen. Det kan gälla t ex Högskolelag, Högskoleförord-
ning, Utbildningsplan, Skrivprogressionsplan, IKT- plan, Inter-
nationaliseringsplan, Biblioteksplan, Utvärderingsplan, VFU- 
plan, Likabehandlingsplan och inriktningsbeskrivningar. Ett så-
dant samlat dokument ska kunna ligga till grund för arbetet med 
den nya lärarutbildningen. 

 
De förslag som avslutar texten rör framför allt fyra områden. De handlar 
om  

– vilka verktyg studenter och lärarutbildare behöver tillgång till 
– relationen mellan kursplaner och det konkreta arbetet i kurser 
– lärarutbildningens yrkesrelevans, dvs relationen VFU/RUCK/-

lärarutbildarna på fältet och lärarutbildarna på högskolan 
– lärarutbildningens organisation 

Utgångspunkter för arbetet med forskningsanknytningen 
Hela arbetet med forskningsanknytningen av lärarutbildningen bygger på 
ett antal grundantaganden som vi tog ställning till i ett tidigt skede av 
arbetet. Innehållet i dem utvecklas successivt texten igenom:   
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– En första utgångspunkt är att språk – dvs kulturella praktiker som 
att samtala, skriva och läsa – handlar om att formulera ett innehåll och 
sig själv i förhållande till det innehållet. I lärarutbildningen innebär 
det att studenterna ska få bli delaktiga i en kulturell praktik som 
rör yrke, ämne och forskning. Det gäller studenterna men också 
lärarutbildarna, på högskolan och på fältet.  

 
– En andra utgångspunkt är att språkförmåga innefattar förmågan att 

förstå, analysera och kritiskt reagera på och själv producera talad, skriven, 
visuell och multimedial kommunikation i olika kontexter. Det förutsät-
ter därmed möjligheten till delaktighet. Lärarutbildning innefat-
tar därför frågor om hur lärarutbildarna kan föra in ett kritiskt, 
undersökande och reflekterande perspektiv i undervisningen 
och därmed bygga en undervisning som ger alla studenter möj-
lighet att bli “kritiska läsare av världen” (Vasquez 2004) och kri-
tiska “formulerare” av världen. 

 
– Kritiskt tänkande definierar vi, för det tredje, som “en process i vil-

ken man blir känslig för problem, brister, saknade element, 
disharmonier, motsättningar osv som leder till att man kan upp-
täcka svårigheter, söka efter lösningar, gissa, formulera hypote-
ser, testa och våga pröva” (Svingby i Hedin 2006:347). 

 
– Ytterligare en utgångspunkt rör synen på lärande. Det finns få 

empiriskt baserade teorier om lärande. Flertalet forskare är dock 
överens om ett antal grundprinciper som gynnar lärande. Den 
lärande måste själv aktivt skapa sin förståelse. Därför måste utbild-
ningen ta avstamp i det studenterna redan vet och låta dem 
möta det nya i varierande sammanhang. Kunskapsbyggandet 
beror av graden av stimulans och möjligheten till aktivitet. Om 
arbets- och examinationsformer ska främja kritiskt tänkande 
behöver studenterna gemensamma diskussioner under trygga 
och uppmuntrande former, där de både får förklara något och 
lyssna till andras förklaringar, muntligt och skriftligt. Studenter-
na behöver dessutom konstruktiv och detaljerad återkoppling. 
Det tar tid att bearbeta ett innehåll på det sättet; lärarutbildare 
måste därför tänka i termer av att ”less is more” (Hedin 2006: 
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312-313). 
 
– Och slutligen, att undervisa ska vara lika viktigt som att forska.4  
 

En forskningsbaserad lärarutbildning 
Rubriken ”Yrke, ämne, forskning” finns redan i tidigare rapporter från 
arbetet med forskningsanknytningen av lärarutbildningen vid HKr.5 Rub-
riken får förnyad aktualitet i enmansutredaren Sigbrit Frankes betänkan-
de En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) som publicerades i december 
2008. Under rubriken ”Lärarutbildningen i samverkan” talas om en ”lä-
rarutbildning på tre ben”: 

 
Tanken på att en akademisk yrkesutbildning bör innehålla ett tredje ben för-
utom vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, nämligen just den enskilde stu-
dentens erövrande av yrkesrollen, borde dock tydligare slå rot i lärarutbildningen 
(SOU 2008:109:401; min kurs). 
 

Det innebär att ”bearbetning av egen och andras undervisning bör vara 
det centrala navet och att olika teoretiska perspektiv ska kvalificera sig 
för och utvecklas i reflektion över undervisningspraktik […]” (Thavenius 
2006:14f‚ min kurs). Det här svarar också mot de synpunkter som såväl 
U-sektorns lärarutbildare som studenter fört fram i utvärderingar av lä-
rarutbildningen. Studenterna saknar uppföljning av VFU-studierna, de 
pekar på den alltför svaga integrationen mellan det allmänna utbildnings-
områdets kurser, inriktningarna och specialiseringskurerna.6 

En forskningsanknuten och forskningsförberedande lärarut-
bildning 

Under U- sektorsarbetet efterlyste flera lärarutbildare definitioner av vad 
begrepp som forskningsanknutet respektive forskningsförberedande 
kunde innebära. För det ändamålet växte följande bruksdefinitioner eller 
resonemang fram7:  

                                                             
4 Jfr Hedin 2006: 257. 
5 Se bilaga 2 & 3. 
6 Se 
7 Resonemangen kring forskningsanknytning respektive behovet av definitioner 
bygger på samtal med Lars-Erik Nilsson, HKr, 2008 03 12 på en föreläsning av 
Ingvar Holm, HKr 2008 03 11. 
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Forskningsanknytning av lärarutbildningen innebär exempelvis att man  
– ska utgå från forskning som basen för utbildningen 
– ska hålla sig bekant med forskning 
– ska arbeta med studenternas förmåga att hantera vetenskapliga 

böcker och artiklar i egna texter 
– ska arbeta med och mot vetenskapliga texter 
– ska arbeta med ”multipla texter”, dvs sätta olika författare och 

texter i dialog kring viktiga frågor  
 
Forskningsanknytning måste också innefatta kopplingar till det yrke man 
utbildas för. Begreppet forskningsanknytning måste inte nödvändigtvis 
ha en entydig definition, men det är viktigt att högskolan har tänkt kring 
frågan. 

 
Forskningsförberedande är utbildningen om den låter studenterna pröva att 
exempelvis 

– förhålla sig till vetenskapliga texter 
– göra empiriinsamlingar (verksamhets- eller klassrumsobserva-

tioner, intervjuer, vetenskapliga artiklar, osv) 
– göra forskningsöversikter  
– göra analyser (av läromedel, styrdokument, observationer, in-

tervjuer, osv) 
– skriva inom olika genrer (problemformuleringar, resultatredo-

visningar, osv) 
– arbeta i workshops, dvs delta i kulturen och i det kulturen gör 

(exempelvis forskningsseminarier, samskrivande). 
 
Vår hållning är dock att det i lärarutbildningen inte finns några skarpa 
gränser mellan forskningsanknutet och forskarförberedande arbete. Det 
handlar om en rörelse mellan de båda och om en insocialisering i både 
yrke och forskning. 

SOU 2008:109  ”En hållbar lärarutbildning” 

I utredningen En hållbar lärarutbildning förordas att begreppen forskningsba-
sering och forskarbaserad får ersätta begreppen forskningsanknytning och 
forskningsanknuten. På flera ställen i betänkandet behandlas vad som 
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enligt utredarens förslag bör utmärka en forskningsbaserad lärarutbild-
ning:  

 
Att undervisningen är forskningsbaserad innebär att forskningen är den 
grund på vilken undervisningen vilar, i stället för att forskningen är något 
parallellt som anknyts till undervisningen (SOU 2008:109:192). 
 

I En hållbar lärarutbildning betonas alltså lärarutbildningens forskningsba-
sering. Men hur detta tredje ben ska bli en del av hela utbildningens bas 
framgår inte tydligt. Tvärtom tycks utredningstexten arbeta med alltför 
enkla föreställningar om studenters akademiska växande. Betänkandetex-
ten vacklar i sin syn på att det är hela utbildningen som ska kvalificera 
studenterna härvidlag, en fråga som diskuteras längre fram under rubri-
ken "Examensarbetenas låga nivå". Utredningens diskussion och förslag 
till hur lärarutbildningen kan bli tydligare forskningsbaserad diskuteras 
även längre fram under rubriken "Examensarbetet blir två större själv-
ständiga arbeten". 

Textens disposition 

Den redovisning som följer inleds med två  – forskningsbaserade – av-
snitt om hur studenters vetenskapliga skolning och akademiska skrivande 
kan diskuteras. De avsnitten kallar jag ”Kunskapens socialt konstruerade 
karaktär” respektive "Kunskapsuppdraget som en del av demokratiupp-
draget". På det följer en diskussion med utgångspunkt i betänkandets sätt 
att tala om dagens examensarbeten i lärarutbildningen, arbeten som alltså 
anses hålla för låg standard (SOU 2008:109:123). Det har rubriken ”Två 
diskurser i debatten om språkutveckling och lärarutbildning”. 

På det följer en längre diskussion om forskningsbasering och forsk-
ningsförberedande inslag i lärarutbildningen under den övergripande 
rubriken "Att kvalificera studierna för verksamheten i förskola, fritids-
hem och skola och för forskning". 

Hela texten avslutas med (en diskuterande) genomgång av förslagen 
till hur arbetet med lärarutbildningens forskningsbasering kan gå vidare. 
Det avsnittet har rubriken "En organisation för samarbete – förslag". 
Den läsare som vill ta del av de konkreta förslagen till förändringar kan 
gå direkt till det avsnittet.  
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Kunskapens socialt konstruerade karaktär  

Vår utgångspunkt är att såväl barns som lärares lärande måste förstås 
som socialt. För lärare gäller kärnan i allt förändringsarbete praxis-
orienteringen (Hargreaves 1994/1998:28, Calander 2004). Det handlar 
om lärares grundläggande önskan och lust att undervisa, ”den kreativitet 
och spontanitet som förbinder läraren emotionellt och sinnligt (i bok-
stavlig mening) med sina elever, sina kollegor och sitt arbete” (Hargrea-
ves 2003/2004:29). För att komma på djupet i sådant arbete behöver 
lärare tillgång till de uttrycksformer som enligt Hargreaves präglar en 
”reflekterad etisk kultur”, nämligen språk, debatt och kritiska analyser (93). 
Hargreaves lyfter fram två faktorer som avgörande för ett sådant arbete, 
nämligen tid och möjlighet till samarbete. Hargreaves resonemang gäller sko-
lan, men är lika giltigt för lärarutbildningen: 
 

Den viktigaste resursen för förbättringar är att kollegor får tid att vara 
tillsammans, att lärarna får tid att undersöka, analysera och utveckla sin egen 
praxis [...]. Det borde avsättas betydligt mer tid för sådana aktiviteter (109).  

Kunskapsuppdraget en del av demokratiuppdraget 

Debatten om lärarstudenternas skriftspråkliga arbeten präglas av att läs-
ning och skrivande inte kopplas till samtal, i betydelsen utbyte av tankar, 
eller till ett innehåll, det vill säga till vad studenterna ska läsa, skriva – och 
samtala – om. Lärares arbete diskuteras inte i första hand som didaktiska 
överväganden utan mer som teknisk verkställighet av politiska beslut, där 
ett i förväg definierat innehåll och diagnoser, prov och utvärdering styr 
arbetet. Inte heller handlar det om vilka studenterna är, vilka erfarenheter 
de har och vilka frågor de ställer om sig själva, samhälle, skola, undervis-
ning och lärande och om lärandets innehåll och villkor.  

Kunskap är inte en, slutgiltig och given; verkligheten är komplex 
och kan ses ur en rad aspekter. Grunden för lärarutbildningen är samspe-
let mellan människor som är engagerade i en gemensam verksamhet. I 
Högskoleverkets granskning av 2001 års lärarutbildning (Högskoleverket 
2005 a-d) finns dock få spår av kritik eller tvekan i synen på kunskap 
som något givet eller på lärande som individuellt. Samma synsätt präglar, 
menar jag, till stora delar förslaget till ny lärarutbildning, En hållbar lärar-
utbildning. 
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Det finns dock andra uppfattningar och jag låter pedagogerna Ingrid 
Carlgren och Tomas Englund (1995) beskriva en möjlig mer didaktiskt 
inriktad diskussion om lärares och lärarutbildares arbete:  

 
Skolan som ett gemensamt och demokratiskt projekt innebär en specifik po-
tentiell kvalifikation av de didaktiska frågeställningarna. Vad som länge neg-
ligerats i den svenska […] utbildningsdebatten är dock innehållsfrågan som en 
del av detta demokratiska projekt där lärarna inte gjorts delaktiga.  

Den stora framtida didaktiska utmaningen och möjligheten ligger således 
i att sammanföra den didaktiskt kompetente lärarens problematisering av 
innehållet med ett demokratiperspektiv, dvs. att undervisningsinnehållet 
ständigt relateras till det övergripande målet för skolan, skolans samhälleliga 
uppgift (223; mina kurs).  
 

Innehållsfrågan som en del av ett demokratiskt projekt definieras här som den cen-
trala didaktiska frågan. Demokratiuppdraget kan och bör inte skiljas från 
kunskapsuppdraget. Kunskapsuppdraget är en del av demokratiuppdraget 
och vice versa – och det gäller yrkeskunnandet, ämnesstudierna och forsk-
ningen i lärarutbildningen.  

Två diskurser i debatten om språkutveckling och lärar-
utbildning  
I betänkandet En hållbar lärarutbildning betonas att lärarutbildningen ”ska ses 
som en akademisk yrkesutbildning bland andra inom högskolan” (SOU 
2008:109:377). I texten lyfts tre problem: den låga andelen disputerade lära-
re, utbildningsvetenskapens låga andel av forskningen och ”den bristande 
vetenskapliga nivån på examensarbetena” (381). Ytterligare längre fram 
betonas att lärarutbildningen  

 
som en akademisk utbildning måste bygga på forskning […]. Det innebär 
också att de lärarstuderande tidigt måste få inhämta vetenskapliga förhåll-
ningssätt i form av kunskapsteori och forskningsmetodik. Denna grund ska 
ge verktyg för att kritiskt hantera information och kunna forma den till kunskap, 
dvs kunna förstå vad som är rimligt, logiskt och sannolikt, kunna skilja mel-
lan samband och orsak/verkan, kunna söka i databaser och själv inhämta in-
formation […].  
Detta innebär att undervisningen hela tiden måste alternera mellan teoretisk 
överblick och tillämpad reflektion. I sin tur innebär det att högskoleförlagd 
och verksamhetsförlagd utbildning bör integreras. I verksamhetsförlagd ut-
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bildning ska inte bara aktiva lärare medverka utan också forskarutbildade lä-
rare (383-384; mina kurs). 

 
Här finns mycket att ta fasta på men också mycket som kräver övervägan-
den och diskussion. Som jag ser det måste två perspektiv hållas levande. Det 
första gäller hur vi ser på studenters läsning och skrivande. Det andra gäller 
dragen av förfallsdiskurs i betänkandetexten. Här behandlar jag först talet 
om examensarbetenas låga nivå och därefter frågan om studenternas skri-
vande, vilket bara delvis är samma sak.  

"Examensarbetenas låga nivå" 

Debatten om förskola, skola och lärarutbildning är full av motsägelser. 
Intressant i sammanhanget är de två olika sätt att diskutera skola och 
utbildning som den danska forskaren Ellen Krogh (2000) använder. Hon  
talar om diskursen om det kulturella förfallet och den nödvändiga restau-
reringen och diskursen om den didaktiska utmaningen (337).  

Att skola och undervisning har problem och brister tolkas i de se-
naste årens politikerdebatt som att skola och lärarutbildning har blivit 
sämre – än de har varit – inte som att skola och undervisning står inför 
nya problem och möjligheter.8 

I en förfalls- och restaureringsdiskurs ses elever, studenter och lärare som 
problem. I Högskoleverkets granskning 2005, i delar av En hållbar lärarut-
bildning och i de politiska mediedebatter som följde framträder ”lärarut-
bildningens förfall” i beskrivningarna av såväl lärarutbildarnas som lärar-
studenternas bristande utbildningsbakgrund. Vid olika lärosäten växte 
under början av 2000-talet en rad instanser fram, exempelvis så kallade 
lärcentra, språkverkstäder, textverkstäder eller skrivstugor, som ska råda 
bot på vissa studerandes bristfälliga skriftspråkliga förmåga. Först ska de 
grundläggande färdigheterna läras ut, sedan kommer förståelse, lärande 
och demokrati. I förfalls- och restaureringsdiskursen framstår läsning 
och skrivande som kommunikativa tekniska färdigheter – som inte är 
vad de har varit – till exempel i följande avsnitt i En hållbar lärarutbildning 
under rubriken ”Svenska” som behandlar de studerandes språkförmåga: 

 
Högskolans studier inom ämnesområdet svenska inrymmer få, om några, 

                                                             
8 Se t ex Englund 2001, Holmberg m fl 2008, Leijonborg 2005, LR 2004, Pagrotsky 

2005. 
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moment i språkfärdighetsträning. Därför är det särskilt viktigt att de som 
antas redan har en mycket god språkfärdighet (SOU 2008:109:266). 

 
I många av de samtal jag deltagit i på HKr framträder dock i stället det 
Krogh talar om som en didaktisk utmaningsdiskurs. En viktig dimension i 
en sådan diskurs är att språk och lärande, elever/studenter och innehåll, 
produktion och reproduktion hålls samman i en verksamhet där de 
lärandes aktiva deltagande utgör navet. En förfalls- och restaurerings-
diskurs konstruerar, menar Krogh, ett motsatsförhållande mellan den 
som lär och det som ska läras medan en utmaningsdiskurs ser spännings-
förhållandet mellan den lärande och det som ska läras som en del av ett 
ämnes didaktik.  

Vad gäller synen på språk och språkutveckling rymmer förfallsdis-
kursen två dimensioner. Språk ses dels som färdigheter – vare sig det 
gäller att lära sig skriva som nybörjare eller att lära sig skriva vetenskapli-
ga texter –  dels som skönlitteraturens ”dannelsesinspirerende medium” 
(351). En didaktisk utmaningsdiskurs beskriver en tredje dimension. 
Språk ses som den lärandes sätt att formulera ett innehåll och sig själv i förhållande 
till detta innehåll. En sådan syn på språk rymmer ett viktigt didaktiskt per-
spektiv och en utmaning. 

I diskussionen om lärarutbildningen hamnar pedagogik och didaktik 
oftast vid sidan av eller utanför ämnesdiskurserna. Ibland tillskrivs de 
också betydelser av omsorgskaraktär, något som dock anses ta tid och 
energi från lärarens ”egentliga” arbete.9 Så kan man förstå politiker-
debattens syn på lärare för de tidiga skolåren. Såväl uppgiften att lära 
barn läsa och skriva som övriga yrkesuppgifter beskrivs som allmänpeda-
gogiska eller allmändidaktiska inte som elevers eller studenters redskap 
för lärande – redskap som utvecklas i lärosituationer kring ett innehåll. 
Det är, menar Krogh, exempel på hur didaktiken i en förfallsdiskurs inte 
ses som en del av lärares ämneskunnande.  

Studenternas skrivande 

Samma synsätt kommer i debatten till uttryck i synen på studenternas 
skrivförmåga som en särskild förmåga, frikopplad från kontext och inne-
håll, en förmåga som studenterna egentligen bör behärska när de kom-
mer till lärarutbildningen. Eftersom de ofta inte gör det tar sig förfalls-

                                                             
9 Se Utbildning & demokrati nr 1, 2006. 
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diskursen uttryck i höjda inträdeskrav och krav på särskild ”träning” i 
akademiskt skrivande.  

På den här punkten är En hållbar lärarutbildning dock otydlig. På flera 
ställen betonas studenternas lärande som en socialisationsprocess genom 
hela utbildningen med koppling till yrkets och utbildningens frågor: 

 
Relationen mellan teori och empiri är central och därmed begrepp som ge-
neraliserbarhet. Såväl denna relation som forskningsmetodiken i stort måste 
relateras till konkreta frågeställningar (SOU 2008:109:201). 
 

Man kan och bör tolka betänkandetexten som att studenternas veten-
skapliga skrivande ska växa fram genom hela utbildningen:  

 
Examensarbeten av den ”konsumtionsmodell” som var dominerande inom 
sjuksköterskeutbildningen borde förekomma i större utsträckning inom lä-
rarutbildningen. På detta sätt förbereds de blivande lärarna på att kontinuer-
ligt använda sig av aktuell forskning. Detta kan ske genom att de lärarstude-
rande gör kunskapsöversikter över olika pedagogiska områden (ibid:202). 

 
I betänkandetexten betonas också vikten av att även läsning och bear-
betning av kurslitteraturen ska ses som ett led i studenternas vetenskapli-
ga skolning: 
 

Om blivande lärare får uppfattningen att politiska och vetenskapliga texter 
har samma status, riskerar de att få en alltför okritisk hållning till material 
som har en ideologisk snarare än empirisk grund (ibid:202).  

 
De motstridiga diskurser som Krogh lyfter fram  aktualiseras nu i diskus-
sionen av den klassmässigt breddade lärarutbildningen. Diskurserna skil-
jer sig åt bland annat i sina olika sätt att förhålla sig till samhällsutveck-
lingen. Förfallsdiskursen bärs av en önskan om att inrätta skola och un-
dervisning med utgångspunkt i ett samhällsekonomiskt perspektiv; det är 
en tillbakablickande tillväxtdiskurs. Utmaningsdiskursen däremot innefat-
tar ett kritiskt accepterande av de ekonomiska, sociala och kulturella vill-
kor vi lever under, ett kritiskt accepterande ”i ljuset av att tänka oss dem 
som möjliga att förändra” (Krogh 2003:354)10. Här är kunskapsuppdra-
get en del av demokratiuppdraget. Jag vill beskriva situationen vid HKr, 
så som jag tagit del av den, som att lärarna befinner sig i en kritisk utma-
                                                             
10 Min översättning av originaltexten: ”i lyset af en forpligtelse til at tænke dem som 
foranderlige”. 
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ningsdiskurs, ser brister men också möjligheter i det man hittills uppnått 
och söker vägar att gå vidare.  

Att kvalificera de högskoleförlagda studierna för verk-
samheten i förskola, fritidshem och skola och för forsk-
ning 
I En hållbar lärarutbildning diskuteras det verksamhetsförlagda studiernas 
roll i utbildningen. Här betonas att VFU är en viktig mötesplats, man 
pekar på problem  –  men diskussionen saknar avgörande kopplingar till 
ämne och forskning:  
 

VFU ska inte enbart ses som en väsentlig del i de studerandes utbildning. 
Det är också en mötesplats mellan högskola och skola, mellan utbildnings-
anordnare och avnämare, mellan forskning och praxis. Det är viktigt att be-
tona karaktären av mötesplats. En del av de problem som präglat VFU:n 
och skapat ömsesidig misstänksamhet mellan lärutbildning och skola beror 
just på att det från båda håll funnits en tendens att vilja korrigera den andra 
parten. Lärarutbildningen har i vissa fall gett de studerande felaktiga för-
väntningar i fråga om skolans arbete och på skolans beredskap att ta till sig 
de teorier och metoder som lärts ut. Skolan har i sin tur ett ansvar för att 
inte förmedla bilden av att skolan är den verklighet efter vilken de lärarstu-
derande ska anpassas.  

För en akademisk yrkesutbildning kan det inte finnas en "riktig" och en 
"felaktig" tolkning av hur lärararbetet ska bedrivas“ (SOU 2008:109:400-
401).  

 
Det är ett väl känt faktum att lärarstuderande värderar de verksamhets-
förlagda studierna högt. Det är uppenbart att de ser dem som en särskild 
och värdefull kunskapsform. De verksamhetsförlagda studierna har ett 
egenvärde och kan inte betraktas som en tillämpning av de högskoleför-
lagda studierna (Hoel 1998). Studenter är dock kritiska mot utformning-
en av handledningen i det verksamhetsförlagda arbetet. Deras liksom 
utredningstextens kritiska bild bekräftas och fördjupas i nyare studier, 
bland annat av den norska pedagogen Liv Sundli. Studier från olika län-
der visar, hävdar Sundli (2003:231), att praktikhandledning domineras av 
monolog inte av reflekterande dialog. Flertalet studenter i hennes studier 
anser sig inte ens ha fått någon handledning.11 Sundli visar också att hand-
                                                             
11 Se referenser i Sundli 2003. 
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ledning fokuserar undervisningens rutiner i högre grad än elevernas lärande – vilket 
möjligen till en del förklarar att samma tendens präglar examensarbetena.  

De studerande är oftast mycket positiva till de erfarenheter de fått 
av läraryrkets komplexa vardag och handledarnas beredskap att dela med 
sig av sina erfarenheter, men det gäller framför allt organisation, rutiner 
och möjligheten att få undervisa.12 Sundli sammanfattar den bild studen-
terna ger av sina erfarenheter från de verksamhetsförlagda studierna:  

 
Det fanns få spår av kritik eller tveksamhet i synen på kunskap som given 
och lärande som individuellt.  En konstruktivistisk syn på lärande, lärande 
som deltagande i en social praktik […], och kunskap som socialt distribue-
rad, var heller inte uttalad eller synlig (2003:324).13  
 

Ett av de problem som studenterna i den studie jag själv genomfört lyfter 
fram är frånvaron av reflekterande dialog. Det förekommer i dubbel mening 
inga samtal, varken mellan handledare på fältet och lärarstuderande om 
det gemensamma arbetet eller mellan lärare och elever om det man arbe-
tar med och läser och skriver om. Exempelvis framstår läsning och 
skrivning som tekniska färdigheter inte som meningsskapande och erfa-
renhetsutbyte, men det är alltså inte något man diskuterar i det verksam-
hetsförlagda arbetet (Bergöö 2005).  

Merparten av den verksamhet som studenterna säger sig möta i 
grundskolan bär drag av vad Bereiter (2002:266f, 293f, 426f), kallar re-
duktiva praktiker. Undervisningen präglas av aktiviteter, eleverna klipper, 
bygger, ritar, skriver och letar fakta i olika typer av läromedel. Den starka 
färdighetsinriktningen gör att studenterna går miste om möjligheten att 
se och diskutera hur innehållet i ett kunskapsarbete kan genereras, analyseras och 
diskuteras. De går även miste om erfarenheter av vad Bereiter (425) fram-
håller som de starkaste krafterna i elevernas läsutveckling, nämligen skri-
vande och samtal. Men framför allt går studenterna alltså miste om sam-
tal om innehållet i det de är med om.  

Ur ett annat perspektiv kan man säga att handledarna går miste om 
möjligheten att bli aktiva deltagare i lärarutbildningen. De får inte möj-

                                                             
12 Se även Bergöö 2005:265f. 
13 Min översättning av originaltexten: ”Det vistes få spor av kritikk eller vakling i 

synet på kunnskap som gitt, og læring som individuell praksis. Konstruktivistisk 
syn på læring, læring som deltakelse i sosial praksis […], og kunnskap som socialt 
distribuert, var her ikke uttalt eller synlig” (Sundli 2003: 234).   
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lighet att tillsammans med högskolans lärarutbildare och de studerande 
träda ut ur sin praktik och analysera och diskutera den (Hertzberg 1999: 
38).  

Studenterna i lärarutbildningen får också ofta möta ”goda exem-
pel”, i kurslitteratur och hos inbjudna föreläsare. Att arbeta med goda 
exempel innebär, skriver Bereiter (2002:421f), att man försöker utnyttja 
den implicita kunskapen i praxis i stället för att utgå från teoretiska över-
väganden. Men att förändra undervisning med hjälp av andras goda exempel krä-
ver att man förstår sin egen undervisning och kan identifiera problem, teman och 
strukturer både i den och i de exempel man möter. Det här saknas oftast i såväl 
lärarutbildning som undervisningsforskning, menar Bereiter, vilket också 
kan förklara att studenter ofta väljer ”allmänpedagogiska ”ämnen för sina 
examensarbeten. De ges inte möjlighet att diskutera skillnaden mellan 
teorier och strategier för undervisning. Frågorna vad, hur och vem blir 
därmed metodiska och inte brukbara didaktiska redskap i deras lärarvar-
dag.  

Att skapa en forskningsbaserad lärarutbildning handlar om såväl 
studenter som innehåll. Vad gäller utbildningens struktur är förslagen i 
En hållbar lärarutbildning tydliga:  

 
Kritiken av examensarbetena kan kortfattat uttryckas som att de alltför ofta 
visar prov på dålig kännedom om vetenskapliga forskningskrav och om 
forskningsmetodik. Lärarutbildningens generella brist på disputerade lärare 
får allvarliga konsekvenser när det gäller handledningen av examensarbeten. 
I detta sammanhang är ett antal åtgärder värda att överväga och vidta, som 
mer eller mindre självklart följer av utredningens förslag till ny struktur för 
lärarutbildningen: 
 

– Det vetenskapliga inslaget i utbildningen stärks genom att flertalet lä-
rarstuderande på de sammanhållna programmen gör två större självstän-
diga  arbeten, ett på grundnivå och ett på avancerad nivå. 
 
– Dubbla examina ska utgå, vilket förutsätter ökade tidsinsatser och stör-
re krav i fråga om examensarbetenas omfattning och kvalitet för i syn-
nerhet grundlärarna.  
 
– Vetenskapsteori och forskningsmetodik ska utgöra en del av den ut-
bildningsvetenskapliga kärnan. Därutöver förutsätts forskningsfrågor få 
ökat utrymme i samband med examensarbetena (SOU 2008: 109:391-
392). 

 
Men det här gäller mer än två större arbeten. Det gäller studenternas 
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möjligheter att arbeta kritiskt och  självständigt genom hela utbildningen. 
Ett alltför stort fokus på det nya examensarbetet riskerar att reducera 
studenternas möjligheter att långsamt erövra ett kritiskt förhållningssätt 
och såväl  bearbetning som produktion av olika utforskande genrer. De 
förslag som presenteras i Del 2 innefattar de större självständiga arbetena 
men går också utöver dessa och gäller hela lärarutbildningen, genom 
samtliga kurser.  

Och om (blivande) lärare ska kunna vara med och förändra skolans 
undervisning krävs att de begrepp de möter i utbildningen blir användba-
ra i deras egen pedagogiska analys (Bereiter 2002:426).14 Språk- och kul-
turforskaren Jennifer C. Stone (2003) menar sig ha iakttagit att den hög-
skoleförlagda utbildningens begrepp och teorier kan fungera som red-
skap i studenternas reflektioner kring egna skol- och undervisningserfa-
renheter, både som en utgångspunkt för att förstå det de varit med om 
och som ett sätt att forma möjliga alternativ. Men när de studerande ska 
ta steget från sina visioner om undervisning till klassrumsarbete blir så-
dana begreppsliga redskap otillräckliga. Här saknas erfarenhetsutbyte och 
dialog (Stone 2003:48).15 Det barn och ungdomar skapar används, utforskas eller 
förhandlas inte varken på fältet eller i utbildningen.16 Framför allt saknades det i 
utbildningen i min studie didaktiska analyser och diskussioner där under-
visningens hur och vem fick starka kopplingar till vad, frågan om under-
visningens innehåll. Enligt Alexandersson (1994) är det ett vanligt pro-
blem. Hans översikt över forskning om lärare tyder på att lärare sällan 
uppmärksammar undervisningens innehåll när de reflekterar över sin 
undervisning, utan mer över hur lärandet metodiskt ska organiseras. I 
citaten ur En hållbar lärarutbildning ovan saknas viktiga innehållsaspekter. 
Ämnesdidaktiska frågor kopplas inte till studenternas vetenskapliga skri-
vande.  

Kunskaper om och erfarenheter av arbete utifrån en mångfald per-
spektiv på elevers lärande skulle, menar Stone, rusta lärarstuderande bätt-
re för utmaningar av det slag Hargreaves (1994/1998, 2003/2004) be-
skriver och som Krogh (2000) diskuterar som en didaktisk utmanings-
                                                             
14 Jag tolkar de senaste lärarutbildningsreformerna liksom konstruktionen av kun-

skapsgrupper vid HKr som försök att få till stånd sådana gemensamma erfaren-
heter och diskussioner i lärarutbildning och skola som skulle kunna ligga till 
grund för pedagogisk analys och förändring i Bereiters mening. 

15 Jfr Adelmann 2002. 
16 Se Applebee 1996:63 och Bergöö 2005:275f. 
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diskurs. Så skulle möjligen också ämnesdidaktiken som en integrerande disciplin 
i lärarutbildningen kunna utvecklas och ämnesstudierna bli didaktiskt re-
flekterade och undervisningspraktiken ämnesdidaktiskt reflekterad.  

Det har, även vid HKr, funnits en tendens att diskutera vetenskap-
lig progression inom lärarutbildningen som en fråga som framför allt rör 
det allmänna utbildningsområdet. Av utvärderingar av lärarutbildningen 
vid HKr framgår också att studenter med inriktning mot högstadium och 
gymnasium efterlyser en starkare professionsinriktning av studierna. För 
ett sådant synsätt finns det stöd i En hållbar lärarutbildning:  

 
Utredningen vill lyfta fram det särskilt stora behovet av just ämnesdidaktisk 
forskning. Här är det viktigt att betona att ämnesdidaktiken inte endast är en 
fråga för ämneslärarna, utan i minst lika hög grad för grundlärarna. Samti-
digt finns det för båda lärarkategorierna andra forskningsområden av stor 
vikt (SOU 2008:109:393). 

 
Hertzberg (1999) framhåller vikten av att lärarstuderande också måste få 
möjlighet att aktivt delta i olika språkliga praktiker. Studenterna i min 
studie skriver om erfarenhetsutbyte och dialog som en central kraftkälla i ut-
bildningen. De talar om dialog och lärande i samma mening som den 
norske psykolingvisten Ragnar Rommetveit, som ”verklig” kommunika-
tion med en annan människa där båda deltar i formulerandet av den and-
res tankar: ”Det är språket, eller formuleringen, som så att säga är kun-
skapsproducerande, och för det behöver vi andra människor” (Maagerø 
& Tønnessen 2001:129).17 Det handlar om behovet av långsiktigt erfaren-
hetsutbyte och dialog kring de studerandes egna undervisningshandlingar.  

Men mer grundläggande förändringar, av det slag Bereiter (2002: 
420f) talar om, kräver engagemang inifrån och underifrån.18 Skolföränd-
ring kan – liksom förändringar av lärarutbildningen – ses som en nöd-
vändig rörelse mellan lärares egen verksamhet och analys å ena sidan och 
teorier och reformer utifrån å den andra. I En hållbar utveckling talas om 
att såväl relationen mellan teori och empiri som forskningsmetodik mås-
te relateras till ”konkreta frågeställningar” (SOU 2008:109:201). Att ge-
stalta en sådan rörelse som navet i lärarutbildningen ser jag som en viktig 

                                                             
17 Min översättning av originalet: ”Det er språket, eller formuleringen, som så å si er 

kunnskapsproduserende, og der trenger vi andre mennesker”. Maagerø & Tøn-
nessen intervjuar här Rommetveit. Jfr Tufte 1998. 

18 Jfr Liberg 2003. 
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didaktisk utmaning. En didaktisk utmaning av det slaget kräver att kom-
munens handledare får en mer central roll i utbildningen. De måste få möjlighet 
att tillsammans med högskolans lärarutbildare och studenter analysera 
och diskutera såväl den egna som utbildningens undervisning. En av 
studenterna i min studie talar om ”mindre handlederi och mer samarbe-
te” (Bergöö 2005:187).  
 
Blivande lärare behöver, sammanfattningsvis, lära sig att analysera sin egen undervis-
ning och därigenom problematisera undervisning och lärande ur ett innehållsperspek-
tiv. Det kräver nya former för sättet att tänka om samarbetet mellan försko-
la/fritidshem/skola och högskola – och om samtal, skrivande och läsning i det arbe-
tet.  

Styrkor och svagheter i HKr:s organisation 

För HKr:s del reser det frågan om hur ett sådant arbete bäst kan organi-
seras. I den nya organisation som genomfördes 2008 har program-
ansvariga en central roll. Bland de programansvariga finns också pro-
gramansvarig för fortbildning och skolutveckling tillika verksamhetsleda-
ren för RUCK, det regionala samverkansrådet. Tillsammans med sek-
tionschef, biträdande sektionschef och VFU-ansvarig utgör de lärarut-
bildningens ledningsgrupp. Här finns goda förutsättningar för ett pro-
gramövergripande arbete som inkluderar såväl högskoleförlagda som 
verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen.  

Det finns dock en risk att frågor som rör utbildningens forsknings-
basering faller mellan stolarna. Kopplingen till HKr:s kunskaps- och 
temagrupper liksom till andra forskningsgrupper är av tradition – och än 
så länge – svag. Det är också oklart hur olika utbildningsvägar respektive 
forskningsgrupper kan relateras till högskolans profilämne Utbildnings-
vetenskap, ett ämne som har en självklar plats i En hållbar lärarutbildning:  

 
– Samtliga examensarbeten ska kunna inrymmas inom utbildningsvetenskap, 

något som knappast är begränsande utan snarare vidgande jämfört med 
dagens situation. Handledarkapaciteten är stor om lärosätets samlade 
kompetens i olika discipliner och ämnen utnyttjas. [...] 

 
– Examensarbetena bör i högre grad än vad som är fallet i dag inrymmas 

inom ramen  för befintliga forskningsprojekt. De kan då bidra till kun-
skapsbildningen  inom ett område och samtidigt stimulera de studerande 
till fortsatt vetenskapligt arbete (SOU 2008:109:391-392). 
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Den ämnesdidaktiska forskning som bedrivs vid HKr omfattar dock 
ännu inte alla ämnes- eller kunskapsområden, i synnerhet inte vad gäller 
inriktningen mot yngre barns lärande. Till det återkommer jag i del 2. 

Skrivandet – att komma på djupet i läraryrkets frågor 

Vid flera lärosäten pågår vad jag vill beskriva som en febril verksamhet 
kring studenternas skrivande. I det här avsnittet diskuterar jag problem 
och möjligheter i det engagerade arbetet kring studenternas skrivande 
som i spåren av reformen 2001 präglar lärarutbildningarna och som även 
framträder i En hållbar lärarutbildning.  

Svenskämnesdidaktikern Sofia Ask diskuterar dels hur studenternas 
svårigheter kan beskrivas, dels hur högskolor och universitet kan möta 
de ökande kraven på studenternas akademiska skriftspråkskompetens. 
Hon tar upp frågan vad det innebär att bli akademiskt skriftspråklig. Det 
innebär framför allt att studenterna får möjlighet att erövra ett språk för 
kunskapsbyggande. Ask (2005:93f) talar om ett språkande som präglas av 
klarhet, genomskinlighet, akribi, ett kritiskt analytiskt förhållningssätt 
samt anpassning till rådande skriftspråksnormer.  

Många studenter har inte ett språk som fungerar för fortsatta studi-
er, skriver Ask och hennes diskussion svarar väl mot de diskussioner jag 
mött i lärarutbildningen på HKr och på andra högskolor. Svårigheterna 
gäller inte främst textens yta:  

 
De flesta studenterna uppvisar en hygglig text på det språkliga planet […]. 
Vad de i stället saknar är kunskaper om den diskurs de skriver i och ett kri-
tiskt-analytiskt förhållningssätt. De två senare är inga enkla saker att åtgärda. 
Det handlar om en nödvändig socialisationsprocess, där akademins underförstådda 
krav på text lättare måste bli synligare för studenterna så att de ges en möj-
lighet att utveckla kunskap om diskursen och beredskap att uttrycka sig 
inom den. […] universitetsvärlden har ofta en dålig beredskap för att ta 
emot denna grupp (ibids:103; min kurs).  
 

Akademiskt skrivande i olika genrer och kontexter är alltså inte något 
studenterna kan ”ha med sig” in i utbildningen. Det är en del av läropro-
cesserna i utbildningen. Det viktigaste är frågan om vad det är för kun-
skaper som studenten ska få möjlighet att fördjupa. Risken är att lärarut-
bildningen drar slutsatsen att det gäller kunskap om vetenskapliga meto-
der och teorier och inte, som jag vill tolka det, lärarstudenternas kunska-
per om hur  som rör innehåll och arbete i förskolans, fritidshemmets och 
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skolans verksamheter kan hanteras. Att den risken finns kommer bland 
annat till uttryck i det faktum att examensarbetet ofta förläggs till det 
allmänna utbildningsområdet – stick i stäv med propositionstexten: ”Ex-
amensarbetet […] bör i första hand utgöra en del av inriktningen eller 
specialiseringen, men kan även vara en del av det allmänna utbildnings-
området (Prop 2005:20).”  

Om lärarutbildningen ska vara forskningsförberedande måste studenterna få 
möjlighet att utveckla sitt akademiska skrivande – genom skrivande, läsning och 
samtal, genom hela utbildningen. Det handlar om olika sätt att göra erfarenhe-
ter synliga och möjliga att reflektera och kommunicera kring. Men om 
det skrivandet ska vara ett led i deras yrkeslärande kan det inte starta i 
utbildningens sista termin; det här är också en röd tråd i HKr:s Skrivpro-
gressionsplan.19 

Utbildning – en klassresa  

Ett demokratiskt genombrott i högre utbildning innebär det att fram-
gångsrika högskolestudier förutsätter en klassresa? Frågan ställs av språk-
sociologen Jan Einarsson (2005:71) och hans svar är ja. All utbildning 
innebär ”social, kunskapsmässig och språklig utveckling” (84). Det här är 
både en självklarhet och ett problem. Det är lättare för vissa studenter att 
lyckas på den resan.  

Ask (2005) diskuterar hur studenter med olika gymnasial – läs eko-
nomisk, social och kulturell – bakgrund uppfattar lärarutbildningens aka-
demiska krav, det vill säga hur lätt eller svår de upplever övergången från 
gymnasieskola till lärarutbildning och hon sammanfattar sin studie i föl-
jande rader:  

 
För en del studenter upplevs passagen [från gymnasieskolan till universitets-
studier] som extra svår. Färdigheter i skrivande spelar en nyckelroll i över-
gången till den nya institutionen. En stor grupp studenter, från både yrkes-
förberedande och studieförberedande program, kommer till universitetet 
utan att ha tillräckliga färdigheter i skrivande, vilket är en utmaning för uni-
versitet och högskolor (121).  
 

Här instämmer troligen de flesta lärarutbildare och i En hållbar lärarutbild-
ning talas alltså om ökade antagningskrav. Men frågan är om vi tar fasta 
på inslagen av förfallsdiskurs och betonar studenternas bristande färdig-

                                                             
19 Se bilaga 4. 
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heter eller om vi går in i slutordens mer didaktiska utmaningsdiskurs och 
ser situationen som en utmaning för lärarutbildningen.  

Och det i sin tur har att göra med hur vi ser på skrivande och skriv-
utveckling.  

Skriftspråksutveckling som socialisation 

Ulf Teleman, professor i nordiska språk, driver i Språkrätt (1979) tesen 
om alla medborgares behov av tillgång till ett offentligt språkbruk som 
en demokratisk rättighet. Vägen dit har han formulerat i Lära svenska 
(1991):  

 
Om ni vill hjälpa någon i hennes språkliga utveckling, ska ni röja undan 
hindren för hennes språkanvändning i situationer där hon behöver använda 
språket. Ni ska hjälpa henne att inse att hon vill, behöver, kan, törs, orkar, 
får […]  
Är detta hela sanningen om hur man utvecklar sitt språk? Nej förvisso inte. 
Men det är den viktigaste delen (1991:14).  
 

Om vi hävdar att Teleman har rätt måste vi också hålla Hargreaves på-
pekanden om hur lärare lär aktuella. Lärares lärande kräver tid och möj-
lighet att samtala och reflektera. Kanske kan man börja med att stryka ett 
antal titlar och föreläsningar från studenternas litteraturlistor och sche-
man och använda den tid som frigörs till att undersöka, läsa, skriva och 
samtala – om barns och ungdomars lärande och lärares undervisning 
kring olika innehållsfrågor.  

Enbart inom det allmänna utbildningsområdet i lärarutbildningen 
vid HKr omfattade den obligatoriska litteraturlistan 2006 följande titlar 
om ”vetenskap och metod”: Rapportens yttre dräkt (Bjerstedt 1997), A, B, 
C och D. Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser (Bjurwill 
2001), Reflektion och praktik i läraryrket (Brusling & Strömqvist 1996), 
Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
(Denscombe 2000), Vetenskap och ovetenskap – om kunskapens hantverk och 
fuskverk (Hansson 2003), Kampen om kunskapen (Ingelstam 2004), Vägen 
till vetenskapsfilosofin (Lindholm 1999), Forskningsmetodikens grunder. Att pla-
nera, genomföra och rapportera en undersökning (Patel & Davidson 2003), Peda-
gogisk filosofi. En introduktion (Stensmo 1994), Skrivboken – skrivprocess, 
skrivråd och skrivstrategier (Strömquist 2000), Källkritik (Thurén 1998), 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Ve-
tenskapsrådet 2002) samt ytterligare minst en metodbok vald utifrån res-
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pektive arbetes karaktär. Studenterna är enligt min erfarenhet också på-
tagligt upptagna med examensuppgifternas formella sidor.  

Listan ovan kan läsas i ljuset av de resonemang som förs av de ame-
rikanska modersmålsforskarna Steven T. Bickmore, Peter Smagorinsky 
och Cindy O´Donnell-Allen (2006). De beskriver den situation som de 
flesta lärare befinner sig i som en dubbelbindningssituation. Å ena sidan 
tror vi att kunskap och förmågor konstrueras och utvecklas av eleverna 
eller studenterna själva. Å andra sidan försöker vi förmedla kunskap och 
lära studenterna språkliga färdigheter. Risken är att ”viktiga redskap” som 
metodlitteratur och studiehandledningar får mer uppmärksamhet än det studenterna 
använder redskapen till att försöka få grepp om, dvs ”kärnan i hur barn lär sig och 
hur lärare undervisar” (Hargreaves 1994/1998:26).20 

Listan väcker också frågan om studenternas möjligheter att se sig 
själva som (framtida) skribenter. Teleman jämför äldre barns och ung-
domars erövring av skriftspråket med hur ett litet barn lär sig tala:  

 
Det sker genom att barnet självklart vill både lyssna och själv prata. […]  
På samma sätt förhåller sig läsning till skrivning. Om vi ser oss själva som 
skribenter, på samma sätt som barnet ser sig som talare, tar vi omedvetet till 
oss ord, stavning, interpunktion etc. som vi sedan kan använda när vi själva 
skriver. Inlärningen sker automatiskt förutsatt att den underliggande moti-
veringen finns. […] Många lärare har rapporterat från pedagogiska program 
där det bara gällt att skriva, mer eller mindre dag efter dag. Utan att någon 
begriper hur det har hänt förbättras elevernas språk också formellt. Vi kan 
bara förklara språkutvecklingen med att barnen växt in i rollen som skriben-
ter, vilket i sin tur har satt igång den omedvetna inlärningen i samband med 
läsning (1991:109).  
 

Det här är också ett synsätt som präglar den litteratur om språkutveck-
ling som ofta återfinns på lärarutbildningarnas litteraturlistor. När vi 
växer in i rollen som skribenter sätts ”den omedvetna inlärningen i sam-
band med läsning” igång, skriver Teleman. Är det så här enkelt? Tvärt-
om, så här komplicerat är det. Därför måste, menar Teleman, skrivandet 
vara funktionellt, det vill säga ”ha en mening annan än skrivinlärning” 
(110). Och det måste få ta tid så att skribenter får möjlighet att ”automa-
tisera det skriftliga hantverket” (ibid) på alla nivåer – även i lärarutbild-
ningen.  

                                                             
20 Jfr Emsheimer 2006. 
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Lärande som resultat av socialisation mer än av direkt under-
visning  

Teleman tillskriver alltså explicit undervisning om språkliga normer och 
strukturer förhållandevis litet värde. Den norska språkvetaren Frøydis 
Hertzberg (1997) diskuterar i en forskningsgenomgång med rubriken 
"Forholdet språkforskning – språkundervisning" just värdet av undervis-
ning om språkliga formfrågor. De forskare hon refererar till är, trots 
stora olikheter i övrigt, ense om att ”språk i stort sett lärs omedvetet, men 
att undervisning kan ha ett visst värde”21. Slutorden i Hertzbergs genom-
gång lyder:  

 
Genrer lär man sig i gemenskaper med andra där genren har betydelse för 
de medlemmar som ingår i gemenskapen. Det är mer fruktbart att betrakta 
läroprocessen som ett resultat av socialisation snarare än av explicit under-
visning.22 
 

Om nu undervisning – till exempel om hur man skriver examensarbeten 
och andra akademiska texter – kan ha ett visst värde krävs dock, skriver 
Hertzberg, att undervisningen präglas av samarbete där studenterna själ-
va är aktiva, att diskussionerna kopplas till konkret arbete med studen-
ternas texter och att det också gäller innehållet i texterna, ofta verksamhe-
ten i förskola, fritidshem och skola. Ett sista villkor är att ”undervisning 
om form måste komma efter eller samtidigt med fri läsning av autentiska 
texter” om de frågor det gäller (24).23 I sin avhandling Studenters skrivande 
i två kunskapsuppbyggande miljöer (2005) har nordisten Mona Blåsjö studerat 
studenters skrivande i historia och nationalekonomi. Blåsjös utgångs-
punkt är att det är högskolans ansvar att studenterna får tillgång till respektive 
utbildningars akademiska diskurser.24 Studiens övergripande frågeställning 
gäller hur studenternas skrivande förhåller sig till ”den professionella 
diskursen och undervisningen” (10). En del av studien gäller värdet av 

                                                             
21 Min översättning av originaltexten: ”språk stort sett læres ubevisst, men at under-

visning kan ha en viss verdi” (Herzberg 1997:23). Se även Freedman 1993. 
22 Min översättning av originaltexten: ”Sjangrer læres i et fellesskap hvor sjangeren 

er av betydning for felleskapets medlemmer, og hvor det er mer fruktbart å be-
trakte læringsprocessen som et resultat av sosialisering enn av direkte undervis-
ning” (Hertzberg 1997:24). 

23 Min översättning av originalet: ”[f]ormundervisning må komme etter eller samti-
dig med fri lesing av autentiske texter” (ibid). 

24 Se även Hagström 2005. 
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undervisning om respektive ämnes akademiska diskurs, exempelvis i form 
av studiehandledningar, metodlitteratur etc. Den första slutsats Blåsjö 
drar ligger i linje med Hertzbergs. Det är  
 

svårare att socialiseras i en starkt asymmetrisk miljö där man strävar efter 
korrekta lösningar på problem och där studenter har svårt att delta aktivt 
[…] än i en mindre asymmetrisk miljö där divergerande perspektiv, röster 
och lösningar ses som något positivt. Många studenter  kan visserligen ha 
lättare att anpassa sig till en miljö med tydliga normer, men risken är alltså 
att en sådan anpassning blir ytlig och att studenterna inte får möjlighet att 
aktivt bidra, vilket jag ser som ett kriterium på socialisering (2004:290).  
 

Ännu viktigare för diskussionen om lärarstudenters akademiska skrivan-
de är Blåsjös andra slutsats. Den gäller den akademiska diskursens för-
ankring i studenternas tidigare erfarenheter och i den yrkesverksamhet 
som utbildningen är riktad mot:  
 

Med en stark förankring ökar studenternas aktiva deltagande och därmed 
motivation och kunskapsdjup […]. Med en svag förankring ökar risken att 
studenter tar avstånd från den akademiska diskursen (ibid).  
 

Blåsjö drar även en rad didaktiska slutsatser av sin undersökning. De 
ligger i linje med Telemans och Hertzbergs, men är mer specifika och 
konkret riktade mot universitetsutbildningar. De rör studenternas möjlig-
heter att få erfarenheter av att utöva ett kritiskt tänkande. Det kräver att 
studenterna – med fäste i tidigare kunskaper och språkkompetenser – får 
arbeta tillsammans med lärare och studiekamrater och att de i det arbetet 
får använda ”läromiljöns speciella språkliga redskap”. Blåsjö talar om det 
som ”ett mellanläge mellan explicit undervisning och lärande genom 
socialisering” (293). Det kräver också att studenterna får erfarenhet av att 
arbeta med olika typer av texter på ett sätt som ger dem möjligheter att 
formulera och diskutera egna och andras ställningstaganden. Det i sin tur 
betyder att gruppen är viktig och det gäller allt textarbete, även det mer 
specifika uppsatsarbetet. Kollektiv stöttning verkar vara viktigare för 
vuxna studenter än den de kan få av läraren. Det här är i en mening 
självklarheter som de flesta lärarutbildare känner till och bekänner sig 
till.25 Och det gäller även arbetet med kurslitteraturen.  

                                                             
25 Jfr Emsheimer 2006. 
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Det gäller mer än studenternas skrivande – kurslitteraturens plats i utbildningen 

Flera lärare lyfter under U-sektorsarbetet också fram kurslitteraturen och 
arbetet med kurslitteraturen som en viktig fråga. De studerande möter 
för mycket likartad litteratur – man talar om det som ”böcker från Stu-
dentlitteratur” – och för lite vetenskaplig litteratur i olika genrer och 
alltför sällan engelskspråkig litteratur. Studenterna får därmed alltför 
begränsade erfarenheter av att läsa och diskutera de ”akademiska” genrer 
de förväntas kunna skriva i. Det vetenskapliga förhållningssätt som ska 
prägla examensarbetet blir en fråga först under termin 7 respektive 9. 
Även i En hållbar lärarutbildning diskuteras kurslitteraturens roll i utbild-
ningen: 
 

Den alltför ensidiga inriktningen på produktion av forskning kan och bör 
kombineras med en inriktning på konsumtion av forskning. I två intresse-
väckande rapporter påvisas hur den senare inriktningen är den som präglar 
utbildningen sjuksköterskor.26 Syftet är med andra ord att den studerande 
även ska stimuleras till att som yrkesverksam kritiskt och aktivt ta del av ak-
tuell forskning inom sitt område (SOU 2008:109:391???). 
 

Att studenterna vid HKr i utvärderingar talar om att litteraturen i AU- 
kurserna är "för svår" bör, menar jag, snarare förstås som att den inte 
bearbetas.  

I Del 2 återfinns därför ett förslag till ett intensifierat arbete med att 
tydliggöra hur arbetet med kurslitteratur, andra texter och studenternas 
egna texter kan beskrivas i kursplaner och andra dokument.  

 

Medlemskap i Lärarnas förening eller De akademiska skriben-
ternas förening? 

Mycken energi riktas just nu, inte bara på HKr, mot studenternas ”pro-
blem” med vetenskapliga texter, andras och egna. Kanske är det viktigare 
att vi frågar oss om det är så att studenterna i högre grad identifierar sig 
med verksamma lärare i förskola, fritidshem och skola än med högsko-
lans lärare och forskare. I vilken klubb vill de bli medlemmar? Tar vi 
deras syn på det verksamhetsförlagda arbetet som den viktigaste delen av 

                                                             
26 Utredaren hänvisar här till  Högskoleverket 2006: Examensarbetet i den nya lärarut-
bildningen och Högskoleverket 2006: Examination med kvalitet – en undersökning av 
examinationsförfarandet vis några svenska högskolor. 
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utbildningen på allvar? Tar vi på allvar den betydelse lärarutbildarna på 
fältet har eller skulle kunna ha? Hur kan vi förstå studenternas bild av 
högskolans lärare som dåligt förtrogna med verksamheterna i förskola, 
fritidshem och skola? På vilket sätt kvalificerar sig utbildningen i stort 
och examensarbetena i synnerhet, för de studerandes kommande yrkes-
verksamhet? Studenterna vill bli lärare. Men de  
 

har under sin utbildning upptäckt att många verksamma skickliga lärare i 
ungdomsskolan inte alls är teoretiskt kunniga eller intresserade och att djupa 
teoretiska pedagogiska och didaktiska kunskaper inte automatiskt leder till 
praktiskt pedagogisk skicklighet och givande undervisning (Malmbjer 2002).  

 
Om det är studenternas vilja, önskan och hopp om att bli medlemmar 
även i den akademiska världen som är den avgörande kraften i deras 
möjligheter att erövra språkbruket i den världen, då gäller det att lärarut-
bildningen lyckas upprätta produktiva förbindelser med den värld mot 
vilken lärarutbildningen är riktad, med förskola, fritidshem och skola.  

Teori kan då inte ses som något studenter ska lära in och därefter 
på olika sätt tillämpa på något – en text, en undervisningssituation etc. 
Teorier måste, skriver Jan Thavenius, ”tolkas och förstås, värderas och 
bedömas” (2006:38),  – och prövas:  

 
Om man anser att vetenskaplighet till del är en praktik som man lär sig genom att 
delta i den (min kurs), måste vi dra en första slutsats om vetenskapligt för-
hållningssätt. Det är något man åtminstone i någon utsträckning skaffar sig 
genom att själv forska och vara en del av en forskningsmiljö. Tyst kunskap 
kan till någon del fås att tala, så att man kan undersöka den och formulera 
den i förmågor som kan praktiseras och skrivas in i kursplaner. Det är något 
som också har skett under de senaste decennierna. Men allt kan inte kläs i 
ord, framför allt inte sådant som handlar om att utveckla en fördjupad för-
trogenhet och ett gott omdöme. Det borde i så fall vara viktigt att alla lärar-
utbildare och blivande lärare får kontinuerlig närkontakt med kvalificerade 
forskningssammanhang. Det kan både handla om att skapa forskningsprak-
tiker i utbildningen och att närma forskning som praktik – och inte bara re-
sultat – till utbildningen (47).  

 
I första hand behöver studenterna få erfarenheter av egen och andras 
yrkespraktik och av olika sätt att dokumentera, beskriva, analysera, bear-
beta och diskutera den verksamheten. Ytterst handlar det om vad lärare 
och studenter tillsammans kan göra för att utforska den komplexa verk-
samhet som förskola, fritidshem och skola utgör. Det innebär bland an-
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nat att högskoleförlagt och verksamhetsförlagt arbete måste bli starkare 
integrerade och att studenter och handledare i hög grad får bidra med 
dokumentation och beskrivning av det verksamhetsförlagda arbetet och 
delta i analys och diskussion av det och att arbetet har kopplingar till 
HKr:s forskningsmiljöer.  

Jag ägnar de sista sidorna av textens första del åt fundringar över 
den här utgångspunkten för en kritisk utmaningsdiskurs.  

Yrkes- och forskningsförberedande  

En kritisk utmaningsdiskurs måste handla om hur dokumentation, analysme-
toder eller teorier kvalificeras för diskussioner av innehållet i förskolans, fritidshem-
mets och skolans verksamheter. Den avgörande didaktiska kompetens de 
blivande lärarna ska utveckla gäller alltså innehållet i undervisningen. 
Och då handlar det inte om att studenterna ska öva dokumentation, ana-
lys eller teorianknytning. De ska arbeta, få syn på vad de gör och begripa 
vad de gör genom att dokumentera, analysera och diskutera, muntligt, 
skriftligt och i andra medier. ”Vetenskap och metod” ska ha en funktion 
i det arbetet.  

I en rapport från lärarhögskolan i Stockholm beskrivs ett arbete 
med att utveckla ”texthantering” i lärarutbildningen, det vill säga ”lässtra-
tegier och textskapande, olika texttyper, gensvarsarbete samt skrivande i 
grupp” (Andersson m.fl. 2004:6). Av rapporten framgår att det arbete som 
från början framför allt riktade sig till studerande med skrivsvårigheter senare kom-
mit att alltmer rikta sig till lärarutbildarna och utbildningen i dess helhet. Avsikten 
är nu 

 
att flytta fokus från ett förebyggande och åtgärdande arbete enbart riktat till 
studenterna till att också inkludera ett förebyggande och åtgärdande arbete 
inom olika kurser och i hela organisationen (Andersson m fl 2004:3).  

 
Rapporten pekar indirekt på frågan om lärarutbildningen struktur och 
organisation. Kanske innebär en kritisk utmaningsdiskurs att vi ställer 
frågan hur hela utbildningen ska organiseras för att kvalificera sig både för de bli-
vande lärarnas yrkesverksamhet och för deras möjligheter att gå vidare till forsknings-
verksamhet – inte minst gäller utbildningarna mot förskola, fritidshem och 
skolans tidiga år/grundlärarutbildningarna med sina färre kurser och 
därmed kanske otydligare forskningsanknytning. 

Den breddade rekryteringen till universitet och högskolor har ten-
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derat att diskuteras inom en förfallsdiskurs. Jag menar att de öka(n)de 
kraven på akademiskt skrivande i lärarutbildningen framför allt handlar 
om att det tidigare skrivits mycket lite. Det gäller studenter såväl som 
lärare. Det är exempelvis främst efter reformen 2001 som vi på allvar 
diskuterar betydelsen av skrivande för blivande förskollärare, fritidspeda-
goger eller lärare i estetiska ämnen.  

Examensarbetet blir två större självständiga arbeten – goda erfarenheter att bygga 
vidare på 

I En hållbar lärarutbildning förslås en förstärkning av utbildningens forsk-
ningsbasering i form av ”två större självständiga arbeten, ett på grundni-
vå och ett på avancerad nivå” (SOU 2008:109:391). Så har arbetet i prin-
cip redan sett ut på HKr. I AU2 skriver studenterna en uppsats med 
likartade krav och kriterier som för examensarbetena, i vissa specialise-
ringar likaså. De erfarenheter vi har av examensarbetena kan alltså ses 
som en utgångspunkt för diskussionen om hur de större skriftliga arbe-
tena  ska hanteras vid HKr. Under den korta tid examensarbetet existerat 
har studenternas skrivande utvecklats, menar flera lärare. Det har bidragit 
till att kvaliteten på arbetet höjts, bland annat tack vare att många inblan-
dade lärare fått viss utbildning och genom grupphandledningen. Studen-
terna ser examensarbetet som en fördjupning av grundutbildningen, en 
möjlighet att få ägna sig åt något som känns angeläget. Studenterna tar 
också tacksamt emot handledning och de uppskattar om den är kon-
struktivt kritisk och tar deras arbete på allvar. Såväl studenter som hand-
ledare lär sig mycket i handledningssamtalen. Det är också ett av de få 
tillfällen då utbildningens lärare får arbeta tillsammans med studenter i en 
mindre grupp. Studenterna är visserligen oftast oerfarna skribenter och 
forskare men de uppskattar möjligheterna att få skriva och att få diskute-
ra sina texter med sina medstudenter.  

Seminarieverksamheten kring examensarbetena – och kring arbetena i 
AU2 och vissa specialiseringar – är ett värdefullt inslag i arbetet. Trots att 
studenterna oftast är tidspressade upptäcker flera av dem det roliga i att 
undersöka/forska och börjar förstå hur teori och praktik kan samspela i 
en lärares verksamhet. Undervisningen är dock ännu inte upplagd så att 
studenterna lär sig arbeta och skriva på ett sätt som svarar mot kriterier-
na för ett vetenskapligt examensarbete. Om det handlar fortsättningen av 
det här avsnittet.  
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Examensarbetet är inte en del av hela utbildningen 

U-sektorslärarna talar också om vad de ser som brister i utformningen av 
examensarbetsprocessen. Examensarbetet är inte en del av hela utbildningen. 
Det är sällan en del av själva professionsutbildningen och det är inte 
heller en del av ämnesstudierna. Termin 7 respektive 9 har mer karaktä-
ren av en termin för sig, den termin då studenterna skriver sitt examens-
arbete.  

Kopplingen mellan de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studierna är 
som nämnts svag, utbildningen igenom. Kursplanernas – enligt min me-
ning ofta oklara, fragmentariska och tillfälliga – skrivningar om doku-
mentation av eget och andras arbete och insamlande av empiriskt materi-
al på studenternas VFU-områden kompletteras inte med skrivningar om 
hur det här omsättas i konkret arbete. Därför finns heller inte någon 
särskilt omfattande dokumentation att analysera och diskutera i det hög-
skoleförlagda arbetet. Det finns få exempel på att studenter i sina exa-
mensarbeten samarbetat med pedagoger på fältet eller att frågeställningar 
genererats ”av fältet”?  

Allt det här tycks hänga samman med de brister på sammanhang och 
progression i utbildningen som jag tidigare behandlat. Det gäller sambandet 
mellan olika kurser, mellan de verksamhetsförlagda och högskoleförlagda 
studierna och mellan den avslutande terminens två kurser. De är otydligt 
sammanvävda och alltför dåligt riktade mot olika ämnen. Den avslutande 
terminen blir därmed inte den fördjupning av ämnesstudierna som den 
är avsedd att vara. Den har också en alltför otydlig inriktning mot för-
skola, fritidshem och skola och förskole-, fritidshems- och skolforskning 
– ur olika ämnesperspektiv. Här erbjuder de "större självständiga arbe-
ten" som föreslås i En hållbar lärarutbildning en framkomlig väg om man 
håller fast den starkare inriktning mot ämnesdidaktik och ämnesdidaktisk 
forskning som betonas i utredningen.27 

 
Sammanfattningsvis framstår de studerandes möjligheter att både få koncentrera sig 
på det verksamhetsförlagda arbetet och samtidigt pröva olika sätt att dokumentera 
och undersöka verksamheten som en central fråga i diskussionen om lärarutbildning-
ens större skriftliga arbeten.  

Lärarutbildningens svagheter härvidlag handlar förmodligen till del 
                                                             
27 För HKr:s del kan man redan nu och i den nya lärarutbildningen mycket väl tänka 

sig att "behålla" basen i AU1 och AU2 och låta AU3 bli en del av ämnesstudierna. 
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om lärarutbildningens bristande forskningstraditioner. Det finns för lite av såväl 
litteratur, genrestudier, undersökningar och forskningsmiljöer att utgå 
ifrån och ingå i. Så tolkar jag också det myckna talet om arbetets yttre 
dräkt. Inte heller har merparten av de studenter som söker sig till lärarut-
bildningen någon stark akademisk bakgrund. De problem som lyfts fram 
handlar, så tolkar jag det, om studenternas bristande erfarenheter. Deras 
kunskaper om ämnenas vetenskapliga perspektiv är diffusa, deras empiri 
är tunn. De har sällan dokumenterat och analyserat undervisning, de har 
svårt att få ut något intressant av sin empiri och deras uppfattningar om 
vad vetenskapligt skrivande innebär är vaga. De kan heller inte avgöra 
vad som är ”vetenskapligt” i den litteratur de arbetar med.  

Ett annat problem rör studenternas val av ämnen för examensarbetet. 
De vill oftast skriva om metoder och arbetssätt och här tenderar de att 
bli alltför okritiska: en undersökning av en ”bra metod” visar att det är 
en ”bra metod”. Studenterna skriver också ofta om sådant de tycker sig 
ha fått för lite av i utbildningen. De väljer då ofta frågor inom det all-
männa utbildningsområdet och kopplingen till ämnena tappas bort. Ut-
bildningen har inte gjort tydligt för studenterna hur ämnesstudierna och 
de allmänna utbildningsfrågorna hänger samman.  

Det innebär också att de undersökningsmetoder som studenterna 
väljer – exempelvis kvalitativa intervjuer – är metoder de tidigare inte 
arbetat med i utbildningen. De metoder de möjligen fått pröva i olika 
ämnen fördjupas inte och därmed innebär examensarbetet heller ingen 
didaktisk ämnesfördjupning. Examensarbetena riktas alltså varken mot 
forskningen på HKr eller mot frågor som genererats på fältet eller i stu-
denternas egen undervisning.  

Dessutom förhåller sig studenterna okritiska till såväl undervis-
ningsmetoder som styrdokument och litteratur, menar många lärare och 
”det spännande innehållet” saknas i examensarbetena. Arbetena känns 
inte som ”steget före forskning”. Studenterna är i en fas då de är inrikta-
de på att få börja arbeta som lärare – och de riktar sina examensarbeten 
mot det. Och den drivkraft för forskning som kommer ur lärares erfa-
renheter, den erfarenheten har studenterna ännu inte. Detta faktum och 
det faktum att själva skrivandet är ovant innebär att det som sägs i stu-
denternas undersökningar inte på djupet analyseras. Deras texter blir ofta 
mer argumenterande – exempelvis för en viss metodik i klassrummet – 
än undersökande. Examensarbetena blir därmed varken yrkes- eller 
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forskningsförberedande.  
Studenternas lust att bli lärare blir alltså oftast inte en kraft i deras 

examensarbeten. De ser examensarbetet som en – rolig, viktig och in-
tressant – uppgift, men det blir sällan ett sätt att komma in i viktiga un-
dervisnings- och forskningsfrågor.  

Studenternas starka engagemang i frågor som rör förskola, fritidshem, skola och 
lärande är en kraft att utgå från, men studenterna behöver få möta lärare, forskare, 
mentorer, handledare och examinatorer i samtliga kurser utbildningen igenom som 
kan hjälpa dem att koppla engagemanget till ämnenas frågor och möjligheter. Därför 
är också lärarnas ämneserfarenheter i form av kunskaper, begreppsappa-
rat, materialkännedom och undervisningserfarenheter viktiga.  
 
Avslutningsvis: Examensarbetena är varken yrkesförberedande eller forsk-
ningsförberedande. Studenterna får inte möjlighet att inom ramen för 
olika ämnen pröva hur man med hjälp av olika dokumentationsmetoder 
kan skapa ett empiriskt material. De får sällan möta, pröva och diskutera 
olika analysmetoder och uttrycksformer som kan hjälpa dem att förstå 
barns och ungdomars liv och lärande och verksamheten i förskola, fri-
tidshem och skola. Det undersöks, dokumenteras, analyseras och skrivs överhu-
vudtaget för lite i utbildningen. Och ämnesdidaktiken är ännu inte  den integ-
rerande disciplin i lärarutbildningen som En hållbar lärarutbildning talar 
om.  

I betänkandet betonas värdet av examensarbetena, som förslås få 
beteckningen "större självständiga arbeten". Utredaren pekar särskilt på 
den kritik som framförts mot examensarbetena i den nuvarande lärarut-
bildningen, exempelvis från Högskoleverket: 

 
I den nya lärarutbildningen behövs fler disputerade lärarutbildare generellt, 
vilket lärosätenas styrelse förutsätts åtgärda. I fråga om handledning av exa-
mensarbeten förutsätts att disputerade lärare nyttjas (SOU:2008:109:391).  
 

Det här är dock inte bara en fråga om formell kompetens utan också om 
hela utbildningens inriktning och synen på undervisning respektive 
forskning. I Del 2 presenteras  en rad förslag som gäller såväl utbildning-
ens organisation, forskningens inriktning mot ämnesdidaktik och verk-
samhetsutveckling, VFU-handledarnas roll, sambandet högskoleförlagda 
och verksamhetsförlagda studier och handledningens utformning. Jag 
föreslår också att en forskningskoordinator knyts till lärarutbildningens 
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ledningsgrupp, med ansvar för bl a de olika kunskaps-, tema- och forsk-
ningsgruppernas arbete i och med lärarutbildningen.  

Särskilt vikt bör exempelvis ägnas möjligheten för lärare respektive 
lärarstudenter i utbildning mot yngre barn att bedriva utbildningsveten-
skaplig/(ämnes)didaktisk forskning. Planering av möjligheter till påbygg-
barhet mot forskning bör avse såväl utbildningen för arbete i grundsko-
lans senare år och gymnasieskolan som utbildningen för arbete i grund-
skolans tidigare år, förskoleklass, fritidshem och förskola. I den utbild-
ning som föreslås i En hållbar lärarutbildning gäller det de korta grundlä-
rarutbildningarna.  

Vid HKr pågår för närvarande arbete i olika grupper kring magis-
terutbildning, masterutbildning, licentiandskolor och möjligheter att i 
samverkan med andra lärosäten delta i forskarutbildning i utbildnings-
vetenskap/ämnesdidaktik. Det arbetet inkluderar också kontakter med 
intresserade kommuner. Här finns även möjligheter till utbildningsöver-
skridande kurser. Det är viktigt att arbetet inom hela det här området 
koordineras.  

En viktig uppgift är därför att skapa ett påbyggnadsprogram för 
förskollärare och fritidspedagoger på förslagsvis två terminer (10 veckor 
på grundnivå respektive 30 veckor på avancerad nivå) där 20 veckor på 
avancerad nivå kan samläsas med studenter inom påbyggnadsprogram-
met för lärare mot yngre barn.  

På sikt – och i enlighet med förslaget i En hållbar lärarutbildning – 
kan också magisterprogrammet skrivas in som en del av lärarutbildning-
en. 

Ovanstående områden rör inte minst lärarutbildningens – och exa-
mensarbetenas/de självständiga arbetenas – koppling till högskolans 
forskningsområden. Det gäller också vilken typ av forskning man vill 
uppmuntra och prioritera. Ett angeläget område är yngre barns lärande i 
ett ämnesdidaktiskt perspektiv liksom frågor om lärarutbildning. Större 
longitudinella studier av barns och ungdomars lärande inom olika områ-
den kopplat till undervisning saknas helt. I konstruktionen av kunskaps-
grupper är forskningsanknytningen av lärarutbildningen därför en central 
fråga.  

Forskarutbildade lärare arbetar i mindre utsträckning än icke fors-
karutbildade lärare i grundutbildningen och i inriktningar och specialise-
ringar riktade mot yngre barns lärande. Det är också framför allt adjunk-
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terna i lärarutbildningen som ansvarar för övergripande frågor som in-
riktningsansvar, kurser inom det allmänna utbildningsområdet (AU) och 
som deltar i U-sektorsarbetet. Examensarbetet utgör här ett undantag 
men här saknas å andra sidan kopplingar till den första delkursen i AU3.  

Ett vanligt sätt att lösa frågan om forskningsanknytning är att låta 
forskarutbildade lärare föreläsa i kurser som i övrigt är adjunkternas an-
svar. Här bör andra former för forskningsanknytning och forskningsför-
beredande inslag i hela utbildningen diskuteras, former som möjliggör 
mer gemensamt ansvar och därmed kollegialt utbyte, till exempel  av den 
karaktär som utvecklats med grupphandledning för examensarbetena.  

Principen om arbetslag där såväl lärare med vetenskaplig meritering 
som lärare med erfarenheter av verksamhet i förskola, fritidshem och 
skola tillsammans arbetar med kursutveckling, kursplanering, VFU och 
undervisning kan i enlighet med tidigare beslut i NU vara en framkomlig 
väg. 
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DEL 2 FÖRSLAG 

En forskningsbaserad och forskningsförberedande lärar-
utbildning – sammanfattande diskussion  
Under rubriken "U-sektorsarbetet VT 2008" nedan redovisas de princi-
piella hållningar som präglar förslagen till hur forskningsanknytning av 
och forskningsförberedande inslag i lärarutbildningen kan stärkas. Däref-
ter presenteras förslagen i mer konkret form under rubriken "En organi-
sation för samarbete". 

Den läsare som snabbt vill ta del av diskussion och förslag i mer 
kortfattad form hittar dem gråtonade i den text som följer.  

U- sektorsarbetet VT 2008 

Under U-sektorsarbetet våren 2008 diskuterades allt från mer över-
gripande frågor till konkreta förslag på detaljnivå. För samtliga de förslag 
som presenteras i den här andra delen formulerades följande övergripan-
de mål:  

– progression, sammanhang och fördjupning genom hela lärar-
utbildningen  

– alla lärarutbildares delaktighet, såväl högskolans lärare och fors-
kare som fältets lärare och ledare  

– samband mellan lärarutbildningens olika delar 
– vägar inom respektive utbildningsprogram som inte skapar åter-

vändsgränder  för studenter i kortare utbildningar, exempelvis 
möjligheten att skriva självständiga arbeten på avancerad nivå 
och nå magisterexamen (210 hp-studenter respektive förskollära-
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re och fritidspedagoger inom de planerade grundlärarutbildning-
arna) 

– starkare koppling mellan lärarutbildningen och HKr:s forsk-
ningsområden/forskningsmiljöer och till miljöer vid andra läro-
säten. 

Utgångspunkten för den diskussion som följer är också att yrkesverk-
samheten är lärarutbildningens fokus. Studiet av egen och andras verk-
samhet/undervisning i förskola, fritidshem och skola måste vara navet i 
arbetet med forskning kring och forskningsanknytning av lärarutbild-
ningen. Såväl högskoleförlagda som verksamhetsförlagda studier ses 
därför som led i yrkeslärandet och därmed som både yrkes- och forsk-
ningsförberedande. Olika teoretiska perspektiv ska kvalificera sig för och 
utvecklas i reflektion över verksamhetens praktik. Centralt i den här pro-
cessen är ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan högskolans forskare, 
lärare och studenter.  

Diskussionen gäller både hur lärarutbildningen kan kvalificeras för 
verksamheten i förskola, fritidshem och skola och studenternas möjlighe-
ter att gå vidare till forskarutbildning. Det gäller därmed hur man kan 
åstadkomma tydligare och säkrare sammanhang och progression i stu-
denternas begreppsliga och kritiskt reflekterande förmåga, med särskilt 
fokus på studenternas möjligheter att utveckla ett professionellt och ve-
tenskapligt skrivande och läsning. 

Arbetet under U- sektorsmötena våren 2008 utmynnade i att lärar-
utbildarna sammanfattade sina analyser av inriktnings- och kursplaner 
under nedanstående tre rubriker: 

 
– Kursens/inriktningens bästa inslag vad avser forskningsanknytningen 
– Kursens/inriktningens största brist vad avser forskningsanknytningen 
– Vad är mest angeläget att arbeta vidare med?28 

 
De förslag som följer är resultatet av lärarutbildarnas och  ledningsgrup-
pens/ LUC:s diskussioner och mina egna slutsatser. De ska läsas som en 
sammanfattning av de synpunkter, berättelser och resonemang jag tagit 
del av. Det handlar om hur det fruktbara växelspelet mellan ”verksamhe-
tens utveckling och kunskapen om verksamheten” (Thavenius 2006:55) 
                                                             
28 En sammanställning U-sektorslärarnas analyser och förslag finns i bilaga 3 under 
rubriken "Lärarutbildarnas förslag vt 2008". 
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som jag menar präglar lärarutbildningen på HKr kan drivas vidare.  
Lärarutbildarna betonar värdet av mötesplatser: offentlighet, samtal 

och delaktighet. Det är det ena.  
Det andra är studenternas möjligheter att få berätta, dokumentera, analysera 

och diskutera den verksamhet de är en del av, dvs. utöva och utveckla det kritiska 
tänkande som betonas i lärarutbildningens styrdokument.  

Också det senare handlar om mötesplatser, mellan utbildningens 
olika delar, mellan det högskoleförlagda och det verksamhetsförlagda, 
mellan studenter, mellan studenter och lärarutbildare och mellan lärarut-
bildarna på fältet och på högskolan. Det handlar också om hur examens-
arbetena eller de självständiga arbeten som föreslås i En hållbar lärarut-
bildning kan bli en del av ämnesstudierna i hela lärarutbildningen. Lärar-
utbildarna har goda erfarenheter av gemensamt arbete, till exempel kring 
formulerandet av kriterier, guider, kursplaner osv och i handlednings-
grupper. Nu handlar det om att vidareutveckla utbildningen som såväl 
forsknings- som yrkesförberedande.  

Som stöd för det arbete som måste utvecklas inom de olika kurser-
na i utbildningen krävs först och främst en kollektiv genomgång av kurspla-
ner, guider, litteraturlistor och andra dokument som utgör underlag för lärarnas 
och studenternas arbete. I arbetet inför den nya lärarutbildningen krävs 
också en struktur där ansvaret för att ett sådant arbete hålls levande ge-
nom hela utvecklingsarbetet – och fortsättningsvis. 

Två områden ser jag som avgörande:  
• hur man i kursplaner, litteraturlistor och guider skriver fram ett 
helhetsgrepp på utbildningen så att hela utbildningens karaktär av yr-
kesförberedande och forskningsförberedande konkret kan stöttas i 
utformningen av kurser, uppgifter, redovisningsformer och littera-
tururval  

• hur kopplingen högskoleförlagt – verksamhetsförlagt konkret kan stärkas 
och uttryckas i utbildningens styrdokument och i nya former för 
samarbetet med lärarna på praktikområdena. Här finns goda erfa-
renheter på olika håll vid HKr från gemensamt kursplaneskrivande 
tillsammans med handledare på fältet, från arbetet kring VFU, från 
arbetet i RUCK, osv.  

Ett tredje område diskuteras inte i den här rapporten, nämligen 
behovet av att utveckla andra gestaltande uttryckssätt än de gängse verba-
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la. Det finns i vårt material inget underlag för en sådan diskussion. 
Flera lärare efterlyser vad man talar om som ”estetiska läroproces-
ser” och de talar också om behovet av exempelvis en gästprofes-
sur vid HKr med inriktning mot estetiska läroprocesser och alter-
nativa uttrycks- och redovisningsformer.  

En organisation för samarbete 

Hela lärarutbildningen bör få fortsätta att arbeta både gruppvis och tillsammans, det 
poängteras av lärarutbildarna. De verksamhetsförlagda studierna får inte bli 
en fråga för vissa lärare, medan andra tar hand om fördjupningen av 
ämnesstudierna och ytterligare andra om forskningsfrågor. Forsknings- 
eller ämnesfrågor är i hög grad verksamhetsfrågor och tvärtom. Det som 
kan diskuteras och göras tydligt är hur uppgifter, arbetsformer och exa-
minationsformer ska utformas.  

Det finns redan exempelvis inriktnings- och kursansvariga som ar-
betar tillsammans med handledare på fältet, bl a med kursplaneskrivning 
och utformandet av mål för arbetet och kriterier för bedömning. Det 
finns exempel på hur ämnesdidaktiker kan arbeta inom de verksamhets-
förlagda studieperioderna. Slutligen, många av lärarutbildarna på fältet 
vid HKr har vidareutbildat sig genom att gå kursen Didaktisk profes-
sionalitet. Men, det saknas en organisation som håller samman lärarutbil-
darnas arbete. 

1 Förslag: utveckling av studenternas möjligheter att undersöka 
egen och andras undervisning – struktur och progression i 
utbildningen  

I kursplanerna bör det framgå hur studenterna i respektive kurs får möjlighet att 
undersöka och dokumentera egen och andras undervisning och hur den här dokumen-
tationen kan analyseras och diskuteras. I kursplaner och guider kan konkret 
beskrivas hur olika undersökningsformer ska hanteras i olika kurser; det 
kan gälla dagböcker, loggböcker, lektionsanteckningar, observationer av 
undervisning, observation och dokumentation av elevers läroprocesser, 
reception och förståelse av olika texter och fenomen, intervjuer samt 
analys av elevtexter och andra texter. Det kan också innebära att studen-
ter och lärare på fältet observerar varandras undervisning och diskuterar 
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den med hjälp av observationsdagböcker. På sikt handlar det om hur 
högskolans forskare blir delaktiga i forsknings- och utvecklingsarbete på 
fältet och om hur studenternas arbete kopplas till forskningsområdena på 
högskolan.  

Det progressionsperspektiv som ska prägla översynen bör också be-
skriva var i utbildningen specialiseringskurserna ska komma in. Vilka 
specialiseringar ska ses som breddningskurser, vilka som fördjupning? 
Vilka ska placeras på grundnivå, vilka på avancerad nivå? Vilka centrala 
kunskapsområden inom AU kan läsas gemensamt, vilka inriktningsspeci-
fikt? Kort sagt, var ligger en enskild kurs i hela utbildningsstrukturen sett 
ur det perspektivet. Det är heller inte självklart att det är AU-kurser som 
ska inleda utbildningen.  

Under sina verksamhetsförlagda studier ska studenterna inte ha i 
uppgift att undervisa om något speciellt, men när de vet vad deras un-
dervisning kommer att handla om kan en del av det högskoleförlagda 
arbetet bestå i att man diskuterar vilken typ av dokumentation som kan 
ge studenterna underlag för att lyfta fram, beskriva och analysera (sin) 
undervisning, för att på sikt bättre förstå den och hur dokumentationen 
sedan kan utgöra en del att av de fortsatta studierna. 

Kursplaner och guider bör också förhålla sig till hur olika ämnesperspektiv och 
värdegrundsperspektiv kan prägla de enskilda kurserna så att sådana perspektiv 
och frågor kommer till uttryck i samtliga kursplaner. Det handlar alltså 
om studenternas möjligheter att arbeta med olika metoder som ett sätt 
att komma åt ett innehåll eller olika frågor och problem. Det handlar 
också om studenternas möjligheter att utbildningen igenom få diskutera 
hur olika undersökningsmetoder kvalificerar sig för undersökningar av 
det som pågår i verksamheterna i förskola, fritidshem och skola. Det 
handlar slutligen om studenternas möjligheter att få läsa, använda och 
diskutera teoretisk litteratur för att på sikt få erfarenheter av olika per-
spektiv och av hur olika perspektiv kan kvalificera sig för undersökning, 
analys och diskussion av olika undervisningsperspektiv.29 Här är utform-
ningen av arbetet med kurslitteraturen av särskild vikt, en fråga som be-
handlas särskilt i följande avsnitt. 

Ytterst handlar allt det här om struktur, progression och djup i utbildning-
en. Strukturen måste garantera att utbildningen inte blir en återvändsgränd för de 

                                                             
29 Se Thavenius 2006:14f. 
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studenter som väljer att gå vidare mot magister- respektive masternivå. 

2 Förslag: ett kritiskt förhållningssätt – översyn av kursplaner 
och litteraturlistor 

Det bör i kursplaner och guidetexter också framgå hur studenternas skrivande, läs-
ning (och arbete i andra språkliga uttrycksformer) konkret kan utformas i de olika 
kurserna, till exempel hur den dokumentation de studerande gör kan han-
teras i olika typer av texter, kortare och längre. Det ska också framgå hur 
texterna ska användas i arbetet i kurserna. Det är viktigt att studenterna får 
erfarenheter inte bara av att dokumentera utan också av att rekapitulera, 
underbygga slutsatser och använda teoretiska analysredskap i sina analy-
ser av eget och andras empiriska material och diskutera dessa.  

Därför är också överväganden kring kurslitteraturen en viktig fråga. 
Studenterna talar i utvärderingar om att kurslitteraturen är "för svår". 
Det här ska, menar jag, tolkas som att den inte bearbetas och därmed 
inte görs relevant som yrkes-, ämnes- eller forskningsfördjupning. Lärut-
bildarnas uppfattning är att studenterna möter för mycket likartad littera-
tur och för lite vetenskaplig litteratur i olika genrer och alltför sällan eng-
elskspråkig litteratur. Studenterna får därmed alltför begränsade erfaren-
heter av att läsa texter med olika eller motsägande perspektiv och av att 
läsa och diskutera de ”akademiska” genrer de förväntas behärska. Det 
vetenskapliga förhållningssätt som ska prägla examensarbetet blir en ofta 
fråga först underutbildningens avslutande termin.  

Därför är en översyn över kurslitteratur och litteraturlistor särskilt viktig. 
Det behövs en diskussion av omfattningen men också av hur bearbet-
ningen av litteraturen kan skärpas och hur ett kritiskt förhållningssätt 
successivt kan växa fram. Ett av de förslag som framfördes under U- 
sektorsarbetet är att när utbildningen startar ska en tredjedel av kurslitte-
raturen utgöras av ”vetenskapliga texter" och under utbildningens senare 
del två tredjedelar.30 Engelskspråkig litteratur bör ingå i alla kurser. Allt 
detta sammantaget innebär att man bör arbeta mer med färre texter. 

Studenterna behöver också explicita erfarenheter av diskussioner av 
texter som text, det vill säga erfarenheter som de efterhand själva kan 
använda i studentbaserad respons och i eget textarbete. Det kan exem-

                                                             
30 Med vetenskapliga texter avses här avhandlingar, forskningsrapporter eller artiklar 

som motsvarar kriterier för en refereegranskning. 
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pelvis gälla språkbehandling, hur man skapar sammanhang i texter – allt 
som rör hur texter görs kommunikativa. De behöver få analysera och 
diskutera hur begrepp reds ut, hur argumentation byggs upp, hur reso-
nemang förankras, hur teoretiskt förankrade olika resonemang är, hur 
slutsatser underbyggs, hur källor används osv i texter som rör undervis-
ningsrelaterade frågor inom ramen för olika ämnen – muntligt och skrift-
ligt. Det här gäller studenternas egna texter om undervisningsfrågor, men 
det gäller också kurslitteraturen.   

Konkret kan det handla om att läsa och diskutera kurslitteratur av 
handbokskaraktär, vetenskapliga artiklar, avsnitt i några olika avhandling-
ar eller tidigare examensarbeten och egna texter av olika slag. Hur sådana 
sociala praktiker kan byggas upp bör alltså beskrivas i styrdokumenten. 
Nedan förtecknas ett antal principiella förslag till hur studenter kan få 
stöd att utveckla kritiskt tänkande, flertalet inspirerade av Hedin (2006). 
Samtliga förslag handlar om erfarenhetsutbyte och dialog. Lärarutbildar-
na kan exempelvis  

– formulera konkreta kunskapsmål för kritiskt tänkande och ett 
forskande förhållningssätt för varje delkurs, dvs tydliggöra kun-
skapsnivån för studenterna 

– fokusera mer på vikten av förståelse och på obligatoriska uppgif-
ter under kursens gång och mindre på sluttentamen  

– ställa samman material som ställer olika perspektiv mot varandra 
och formulera frågor eller uppgifter som tydligt ger utrymme för 
kritiskt tänkande 

– ge studenterna erfarenhet av många olika sorters skrivande 
– låta studenterna delvis välja litteratur och ge hänvisningar till så-

dan litteratur som kan ge förklaringar och definitioner av grund-
läggande begrep. 

– diskutera mer kring litteraturen och låta studenterna redovisa och 
diskutera sina reflektioner kring vad de läst muntligt och skrift-
ligt.31 

3  Förslag: utveckling av studenternas eget responsarbete 

Vi föreslår ett riktat erfarenhetsutbyte lärarutbildarna emellan  kring hur studenter-
nas responsarbete genom utbildningen kan stöttas. Utgångspunkten bör vara goda 

                                                             
31 Se Hedin 2006:109-110. 
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erfarenheter från olika kurser. 

Det är viktigt att påpeka att de guider, kriterier, studiehandledningar 
osv som såväl studenter som handledare har tillgång till utgör ett värde-
fullt stöd i arbetsprocessen. Flertalet lärare betonar också värdet av att 
arbetet med sådana texter får fortsätta. De konkreta anvisningarna i 
skrivguider, Skrivprogressionsplanen osv kan med fördel förses med 
förklaringar. Uppmaningen att skriva en inledning skulle kunna följas av 
ett förklarande ”därför att”. En fråga att arbeta vidare med är hur stu-
denternas eget responsarbete genom hela utbildningen kan stöttas med 
handledning och i texter. Konkret skulle då lärarna behöva få möjlighet 
att pröva olika former av handledning och skriva och diskutera hur ”re-
sponsguider” skulle kunna utformas, konkret relaterade till olika typer av 
frågeställningar och texter inom ramen för respektive ämne.  

 
Översynen av samtliga dokument  ska också resultera i en genomgång och utveckling 
av Skrivprogressionsplanen. Planen ska fortsatt ha syftet att ligga till grund för och 
underlätta för konkreta skrivningar i kursplanerna, på ett sätt som tillgodoser beho-
vet av progression och sammanhang i studenternas textarbete.  

4  Förslag: försöksverksamhet – från en formuleringsarena till 
en realiseringsarena 

Studenternas egna texter, examensarbeten och självständiga arbeten i samtliga kurser 
behöver knytas starkare till liv i verksamheterna på fältet och till studenternas lärar-
blivande. Det behövs därför stöd till  försöksverksamhet som ger erfarenheter av hur 
studenternas texter, examensarbeten och självständiga arbeten starkare kan knytas  
till verksamheten i förskola, fritidshem och skola och där fältets lärare får en starkare 
roll i utbildningen. 

Det finns redan försöksverksamhet i mindre skala, inom vissa kur-
ser och inriktningar, t ex Språk och skapande. Men det sker tills vidare 
styckevis och delt. Det gäller fältets lärare och deras roll i utbildningen. Lärare 
och skolledare kan bjudas in till seminarier och seminarier kan flyttas ut i 
förskolor och skolor. Speciellt gäller det här när studenternas arbeten  i 
högre grad kunnat knytas till verksamheterna där. Det finns exempel från 
andra lärosäten där hela kurser är verksamhetsförlagda och där högsko-
lans lärare arbetar tillsammans med studenter, fältets handledare och 
andra lärare genom hela kurser. Lärarutbildningen bör därför kunna rikta 
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särskilda medel för en försöksverksamhet av det här slaget.  
Gunilla Dahlberg (2005) diskuterar hur lärarutbildningen i högre 

grad kan riktas mot studenternas behov av att förstå hur man lär sig ge-
nom att undervisa, framför allt genom att blivande lärare och handledare 
på fältet får möjlighet att (lära sig) dokumentera och analysera sin egen 
undervisning och att problematisera undervisning och lärande. Det krä-
ver nya former för sättet att tänka om samarbetet mellan skola och hög-
skola och mellan det som numera ofta får beteckningen ämnesstudier, 
ämnesdidaktik och allmändidaktik. Dahlberg beskriver tillkomsten av ett 
nätverk eller, som hon benämner det, ett offentligt rum vid förskollärar-
utbildningen i Stockholm som en framkomlig väg. Tre gånger per termin 
träffar högskolans lärare och forskare de lärare som handleder studenter-
na i det verksamhetsförlagda arbetet. Kärnan i nätverksarbetet är de sam-
tal man för kring lärarnas och forskarnas dokumentation av pedagogiska 
processer, i förskolan och i lärarutbildningen.32 Dahlberg beskriver hur 
lärarna och forskarna efterhand lär sig vad som är värt att dokumentera. 
Från att inledningsvis ha uppehållit sig vid enskilda elever och studenter 
dokumenterar de längre fram lärandefrågor, undervisning, osv. Dahlberg 
talar om arbetet som en rörelse från en formuleringsarena till en realise-
ringsarena. Här finns en utgångspunkt för hur en utbildning kan organi-
seras, så att såväl högskolans lärarutbildare och studerande som de kommunala 
handledarna ser sig som aktivt delaktiga i ett gemensamt projekt. Det kräver dock 
att högskolan ger upp sitt tolkningsföreträde och sin normativa karaktär 
och baserar utbildningen på vad deltagarna ”för med sig in i inlärningsak-
tiviteten” snarare än på vad som saknas (Dahlberg m fl 1999/2001). 
Högskolan vill påverka verksamheten i skolan, men ställer inte samma 
krav på skolans möjligheter att påverka högskolans verksamhet (Sundli 
2003:234).  

5 Förslag: översyn och utveckling av examensarbeten – själv-
ständiga arbeten 

Det krävs också en översyn av hur arbetet kring studenternas examensarbeten/själv-
ständiga arbeten kan utvecklas. Utgångspunkten bör vara de goda erfarenheter som 
gjorts i grupphandledning, i samarbete med fältets lärare, osv. 

                                                             
32 Se även Dahlberg m fl 1999/2001 samt Lenz Taguchi 1997. 
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Under utbildningens avslutande termin skulle inte examensarbetet/ett 
självständigt arbete vara målet, utan den kunskap som kan utvinnas av en 
mer omfattande undersökning. Det är heller inte självklart att arbetet ska 
ligga under utbildningens sista termin. Diskussionen av större arbeten – 
framläggning och opposition – skulle kunna utgöra ett led i de diskussio-
ner de studerande och lärare i det högskole- och verksamhetsförlagda 
arbetet är delaktiga i genom hela utbildningen. Inom en sådan gemensam 
konstruktion är det viktigt att studenternas arbete, valet av kurslitteratur och 
arbetet i seminariegrupper riktas mot förskola/skola och förskole- och skolforskning 
ur ett ämnesperspektiv. En sådan kurs bör ha en samordnare som ansvarar 
för såväl innehåll som grupphandlednings- som examinationsfrågor.  

Inom en sådan kurskonstruktion kan också arbetet i handledningsgrupper ut-
vecklas. Det skulle innebära att studenternas arbete hålls samman inom vissa forsk-
ningsområden, att handledare och examinatorer bildade grupper inom ramen för de 
här områdena. Här är en analys av kunskapsgruppernas potential viktig. Jag före-
slår därför längre fram att en forskningskoordinator får ansvaret bl a för 
att ett erfarenhetsutbyte kunskapsgrupperna och kunskapsgruppsledarna 
emellan kommer till stånd.  

Flertalet lärare och examinatorer talar om sina goda erfarenheter av 
samarbete kring de studerandes examensarbeten. Många menar att arbe-
tet i handledningsgrupper kan utökas och stärkas. Studenterna ska få 
ökade erfarenheter av att samarbeta och ge varandra konkreta råd. De 
ska därför få erfarenhet av arbetsseminarier där ofärdiga texter och arbetsmateri-
al kan  diskuteras. Upplägget innebär att progressionen i arbetsprocessen 
är viktig. Till exempel kan studenterna få konkreta uppgifter att arbeta 
med inför varje textseminarium. Till varje seminarietillfälle kan studen-
terna därefter få en övergripande gemensam fråga och en specifik fråga 
till varje text, osv.  

En rad centrala frågor kan på så sätt bearbetas och diskuteras i 
gruppen. Det kan gälla konstruktionen av enkäter, intervjufrågor, doku-
mentationsmetoder eller aktionsforskningsupplägg, läsningen av ämnes-
relevant litteratur, resultatredovisning och diskussion. Studenterna kan 
lägga fram bakgrundstexter, ämnespresentationer och problematiska de-
lar. Viktiga diskussioner bör gälla ämnesförankringen och valet av under-
sökningsmetoder. Arbetet bör också omfatta minioppositioner och dis-
kussioner av felkällor och analysresultat.  

I den struktur för grupphandledning som initierats av Anna Flyman 
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Mattsson vid f d HUSA- institutionen arbetar en examinator och några 
handledare tillsammans med sina studenter i en handledningsgrupp. Till 
varje tillfälle får studenterna konkreta uppgifter. Vid varje tillfälle ansva-
rar en student för en första läsning av en annan students text. Det här 
utvecklas mot slutet av arbetet till minioppositioner. Studenterna har 
tagit arbetet på stort allvar och starkt bidragit till utvecklingen av arbete-
na. En del av handledningsresursen har avsatts för individuell handled-
ning enligt respektive students önskemål och handledarna har kunnat 
rådfråga varandra och examinator under arbetets gång.  

Många lärare lyfter alltså fram värdet och behovet av handledarträffar 
eller coachingmöten. Det förs också fram förslag på hur handledarnas ”sä-
kerhet” kan stärkas genom möten där man tillsammans arbetar med ex-
aminationsarbeten av U-, G- och VG-karaktär och diskuterar vad det är 
för kriterier som avgör betygen. Andra föreslår att man arbetar med halv-
färdiga examensarbetstexter och ger förslag till hur man kan ge respons 
på texterna.  

Det centrala i det här arbetet och i förslaget till grupphandledning är 
att mer kvalificerade läroprocesser sätts i rörelse. En viktig fråga är hur 
arbetet kan utvecklas till att på sikt omfatta hela utbildningen. 

6 Förslag: en forskningskoordinator för lärarutbildningen 

Nedanstående förslag har hämtat inspiration i Anna Hedins studie 
Lärande på hög nivå: Idéer från studenter, lärare och pedagogisk forskning som stöd 
för utveckling av universitetsundervisning (2006). Studien är en uppföljning av 
Uppsala universitets pedagogiska program och syftet är att stimulera den 
pedagogiska diskussionen inom universitetet. Hedins förslag kan också 
fungera som inspiration för det fortsatta arbetet med en forskningsbase-
rad lärarutbildning vid HKr. 

En bärande tanke i Hedins studie är att forskning och undervisning ska 
likställas och att undervisnings- och forskningsuppdraget ska kopplas samman. Det 
skulle innebära att 
 

– didaktiska frågor tas upp på samma nivå som forskningsmeriter 
vid tillsättningar 

– odisputerade lärare ges möjlighet till forskarutbildning 
– vissa professurer riktas mot didaktisk forskning  
– undervisningsnedsättning ges för annat än forskning, exempelvis 
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didaktisk utveckling eller för forskare som vill utveckla sig peda-
gogiskt 

– den traditionella emfasen på forskning inom forskarvärlden bryts  
och att lärarutbildares didaktiska utbildning lyfts fram  

– professorer och docenter deltar mer i grundutbildningen, vilket 
på sikt kan ge dem större förståelse för och insikt i undervis-
ningsfrågor  

– kvalificerad värdering av pedagogiska insatser utvecklas: “Tre väl 
genomförda kurser skulle kunna ge samma meritvärde som en 
forskningsartikel” (Hedin 2006:257f). 

 
Ett annat område i Hedins studie gäller utvecklingen av studenternas 
(och lärarutbildarnas) kritiska tänkande. Hedin förslår att undervisning 
granskas på liknande sätt som forskning. Man kan, menar hon 
 

– ha undervisningsseminarier på samma sätt som forskningssemi-
narier 

– ge mer tid för lärarna att kollektivt arbeta med att utveckla un-
dervisning. 

 
Hedins förslag kräver en tydlig organisatorisk struktur. Hon pekar bl a på 
följande behov: 

– att skapa en tydlig pedagogisk ledning 
– att skapa ett strategiskt pedagogiskt råd 
– att organisera för utbyte av idéer 
– att öka utbytet med andra universitet och högskolar. 

 
Sammanfattningsvis handlar forskningsanknytning av och forskningsförbe-
redande inslag i lärarutbildningen om glädjen i att undersöka, om tidiga 
och successiva erfarenheter av dokumentation, analys och diskussion, 
tidiga erfarenheter av läsning och skrivande i olika genrer. Det handlar 
om att skapa uppgifter och bearbetnings- och redovisningsformer som 
successivt ger studenter och handledare på fältet inblick i olika typer av 
frågeställningar, olika vetenskapliga perspektiv och möjligheter att kom-
ma åt ett innehåll inom ramen för huvudämnets frågor. Det kräver sam-
tal och samarbete mellan studenter, lärare och forskare på högskolan och 
barn, ungdomar och lärare på praktikområdena. För lärarutbildningen 
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handlar det om att fortsätta – och vidga – det arbete som redan pågår. 
Men arbetet kräver en organisation som håller samman, inspirerar och stöttar. 
 
För att hålla samman frågor om lärarutbildningens forskningsbase-
ring/forskningsanknytning/forskningsförberedande karaktär föreslås till-
sättandet av en forskningskoordinator knuten till lärarutbildningens led-
ningsgrupp med ansvar för frågor som rör lärarutbildningens  forsk-
ningsbasering och för kontakter mellan olika forskningsgrupper/forsk-
ningsområden inom utbildningen.33 

Forskningskoordinatorns uppgift ska vara att i samverkan med lä-
rarutbildningens ledningsgrupp dels ha det övergripande ansvar som 
skisserats ovan, dels ansvara för genomförandet av nedanstående förslag, 
som alla i sin tur bygger på en kollektiv genomgång av utbildningsplaner, 
inriktningsbeskrivningar, kursplaner, litteraturlistor, skrivprogressions-
plan och andra dokument som bildar underlag för lärares och studenters 
arbete.34 De här texterna sammanställs i ett första skede till ett doku-
ment, som sedan får bilda utgångspunkt för fortsatt kursplanearbete. Det 
gäller framför allt  

 
– att åstadkomma tydliga skrivningar i samtliga kursplaner där det 

framgår hur studenterna i respektive kurs får möjlighet att på 
olika sätt undersöka och dokumentera egen och andras under-
visning samt hur dokumentationen ska analyseras, tolkas och 
diskuteras 

– att åstadkomma tydliga skrivningar i kursplaner och guider om 
hur studenternas skrivande, läsning och arbete i andra språkliga 
uttrycksformer konkret ska utformas 

– att överväga möjligheten att införa någon form av mentorskap 
för en grupp studenter genom hela lärarutbildningen och helst 
ytterligare ett år 

– att överväga möjligheter till studenters respektive VFU-lärares 
representation i ledningsgrupp och RUCK 

                                                             
33 En första uppgift för en forskningskoordinator förslås bli att fullfölja det program 

för ledningsgruppens respektive U-sektorns arbete som skisserats i en tidigare 
rapport; se bilaga 3.  

34 Andra dokument är som tidigare nämnts utbildningsplaner, IKT-plan, Biblioteks-
plan, Utvärderingsplan, Internationaliseringsplan, Likabehandlingsplan och VFU-
plan. 
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– att tillsammans med programansvariga, akademiska ledare, kurs-
ansvariga m fl ge förslag till hur uppsatser, examensarbeten-
/självständiga arbeten på grund- respektive avancerad nivå kan 
sekvenseras i kurserna på ett sätt som stärker såväl kontinuitet 
som fördjupning i studiet av yrke och ämnen 

– att tillsammans med programansvariga, akademiska ledare, kurs-
ansvariga m fl ge förslag till hur sammansättningen av obligato-
riska respektive valbara och valfria kurser kan utformas, på ett 
sätt som bibehåller progression och sammanhang i ämnes- och 
yrkesfördjupning och samtidigt skapar utrymme för studenternas 
val 

– att forma en  struktur för ett långsiktigt arbete mellan högskolans 
kunskapsgrupper och kursansvariga, med syfte att skapa starkare 
kopplingar mellan lärarutbildningen och högskolans kunskaps-
grupper, temagrupper och andra forskningsgrupper av relevans 
för lärarutbildning(sforskning) och mellan de olika kunskaps- 
och forskningsgrupperna samt ge förslag till hur högskolans och 
lärarutbildningens organisation kan stärkas i det här avseendet.  

7  Förslag: forskning OCH undervisning 

Avslutningsvis föreslås att NU och Forskningsutskottet vid HKr konkre-
tiserar hur undervisning och forskning kan likställas och hur forsknings- 
och undervisningsuppdragen kan kopplas samman. 

Vi har påpekat att den ämnesdidaktiska forskningen framför allt med in-
riktning mot yngre barns lärande behöver stärkas. Det kan exempelvis handla 
om inrättandet av tjänster med sådan profil och om stöd till ämnesdidak-
tiska forskningsprojekt med inriktning mot förskolans eller skolans verk-
samheter. 

Här finns också anledning att fundera över hur regionalt utvecklingsar-
bete kan kopplas starkare till lärarstudenternas VFU- studier och exa-
mensarbeten/självständiga arbeten.  

Ytterligare en fråga gäller hur de akademiska kunskapsgruppernas roll och 
ansvar för forskningsbaseringen av lärarutbildningen kan tas tillvara och utveck-
las, en uppgift som vi alltså menar bör ingå i forskningskoordinators 
uppdrag. 

I uppdraget som forskningskoordinator bör också ingå att ge för-
slag till NU hur nämndens kommunikation med lärarutbildarna kan formaliseras 
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och stärkas, något som efterlystes av lärarutbildarna under U-
sektorsarbetet våren 2008. 

NU bör också, menade man, tillsammans med forskningskoordina-
tor och övrig ledningsgrupp tydligt kunna beskriva i vilken mån forsk-
ningsmedel genereras av lärarutbildningen och hur sådana medel konkret 
hanteras. Här bör också ingå en diskussion om forskning i lärarutbildningen 
respektive Utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskap är ett profilområde 
vid HKr; vad ryms inom detta? Hur ser studenternas vägar från kandi-
dat- respektive magisterexamen ut och hur kan påbyggnadsmöjligheterna 
konstrueras? En sådan diskussion måste föregå senare beslut om vägarna 
till lärarexamina och till fortsatta studier, examina och forskning. 
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Bilaga 1 

U-sektorsdagarna VT 2008 Forskningsanknytningen av lä-
rarutbildningen – nu och i framtiden 
LUC har fått NU:s uppdrag att göra en översyn av forskningsanknyt-
ningen av lärarutbildningen. Vårens U-sektorsdagar kommer att helt 
ägnas det uppdraget. 

Program: 
I  5 mars 2008 14.15-15.50 i sal 21: 425 

•  Vi sätter ju dem i grupper – om lärarstudenters studier i basgrupper: Mar-
greth Johansson presenterar sin avhandling 

•  LUC:s uppdrag kring forskningsanknytningen av lärarutbildning-
en: Kerstin Bergöö 

•  Samtliga lärares arbete med lärarutbildningens forskningsanknyt-
ning – grupper och uppgifter (se kommentar nedan) 

II  2 april 2008 14.15-15.50 i sal 21: 425 
• Lärare i lärarutbildningen – resultat från lärarutbildningens själv-

värdering: Susanne Thulin 

•  Arbete i grupper (se kommentar nedan) 

III 30 april 2008 14.15–15.50  
Arbete i grupperna inför respektive grupps presentation den 28 maj 
(se kommentar nedan)  

IV 28 maj 2008 14.15–15.50 i sal 21: 425 
•  Bilden av forskningsanknytningen av lärarutbildningens kurser – 

korta presentationer från grupperna 

•  Reaktioner på presentationerna och tankar om fortsättningen 

•  Presentation av AU-samgruppens arbete – Torgny Ottosson 
Kommentarer: 
I  Kommentarer 5 mars 2008 
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U-sektorsmötet avslutas med att lärarna bildar arbetsgrupper inför vå-
rens arbete med forskningsanknytningen. 

–  Grupperna delas in enligt följande: 

• en grupp för varje inriktning mot yngre barn (LEUT, LENT, 
FRSK, SPSK, BLLR & BLMN) 

• en HUSA- respektive en MNA-grupp för inriktningar mot äldre 
barn och ungdomar 

• en grupp för AU1  

•  en grupp för AU2 

•  en grupp för AU3 (inklusive examensarbetet) 

•  en grupp för LK90 

• eventuellt en gemensam grupp för specialiseringar (lärare som 
inte ingår i annan grupp) 

– Varje grupp utser en gruppansvarig lärare. 

– Gruppen förtecknar ansvarig och medlemmar (även icke-
närvarande lärare). 

– Gruppen planerar mötet dem 2 april. 

II  Kommentarer 2 april 2008 
Efter samlingen arbete i grupperna. Genomgång av  respektive kurs-
planer, litteraturlistor, m.m. utifrån följande aspekter: 

•  Kursmoment av forskningsanknuten/forskningsförberedande karaktär  

•  Muntliga uppgifter av forskningsanknuten/forskningsförberedande karak-
tär 

Hur är uppgiften formulerad? Hur redovisas den? Hur bearbetas eller 
används den? 

•  Skriftliga uppgifter av forskningsanknuten/forskningsförberedande karak-
tär 

Hur är uppgiften formulerad? Hur redovisas den? Hur bearbetas eller 
används den? 

•  Kopplingar till VFU av forskningsanknuten/forskningsförberedande ka-
raktär   
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Hur är uppgiften formulerad? Hur redovisas den? Hur bearbetas eller 
används den? 

På vilket sätt är handledarna på fältet involverade?  

•  Kurslitteratur av vetenskaplig karaktär (vetenskapliga artiklar, av-
handlingar osv.) 

Hur behandlas/används litteraturen? 

• Tankar om påbyggbarhet i programmet mot yngre barn (äm-
nen/pedagogik/utbildningsvetenskap/pedagogiskt arbete…)? 

III Kommentarer 30 april 2008 
Arbete i grupperna – sammanställning och förberedelser inför grup-
pens presentation den 28 maj; 

grupperna gör/förbereder:  

 
A: en kortfattad skriftlig sammanställning, gärna i punktform, av 

forskningsanknytningen utifrån aspekterna  

• kursmoment 

• muntliga uppgifter 

• skriftliga uppgifter 

• koppling till VFU  

• lärarutbildarnas på fältet roll 

• kurslitteratur 

• påbyggbarhet 

B: en kort muntlig presentation den 28 maj utifrån följande frågor 

• Vilka är kursens/inriktningens bästa inslag vad avser forsk-
ningsanknytningen? 

• Vilka är kursens/inriktningens största brist? Vad är mest 
angeläget att arbeta vidare med?  

• Tankar om lärarutbildningens påbyggbarhet mot forskning? 
I 
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V Kommentar 28 maj 2008 
Utifrån de presentationer, reaktioner och förslag som lyfts fram vid 
redovisningarna den 28 maj arbetar LUC:s ledningsgrupp för lärarut-
bildningen fram ett samlat förslag kring lärarutbildningens forsk-
ningsanknytning. Förslaget presenteras vid ett utvidgat U-sektorsmöte 
hösten 2008. 

Kristianstad 2008 02 26 
LUC/ledningsgruppen för lärarutbildningen 
genom Kerstin Bergöö 
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Bilaga 2 

YRKE – ÄMNE – FORSKNING               
Forskningsanknytning och forskningsförbere-
dande inslag i lärarutbildningen vid HKr – fort-
satt arbete 
 
Avrapportering av arbetet våren 2008 

1  Kort rapport till lärarutbildningens ”ledningsgrupp” 11/6 2008: sek-
tionschefer och programansvariga (Kerstin Bergöö) 

2  Text där arbetet inom lärarutbildningen vid HKr våren 2008 
sammanfattas. Styrkor och svagheter lyfts fram och diskuteras. 
Texten avslutas med förslag till fortsatt arbete. 
(KB, Sheila Harmer, Ann-Charlotte Lindner och Susanne 
Thulin) 

3  Rapport till NU. Muntlig presentation med utgångspunkt i ovan 
beskrivna text. Presentation och text avslutas med förslag till 
NU om fortsatt arbete. (KB) 

4  Återkoppling till U-sektorns lärare och forskare 29/1 2009 (KB) 

 
Förslag till lärarutbildningens sektionschef och ledningsgrupp 

1  Sektionschefen beslutar om en ledningsgrupp för det fortsatta 
arbete. 
–  Hur ska gruppen sättas samman? 
–  Ansvarsfördelning? 

2  Ledningsgruppen arbetar under hösten 2008 i ett antal semina-
rier/planeringsmöten kring innehåll och former för det fortsatta 
arbetet inom u-sektorn. I seminarierna deltar även de akade-
miska ledarna, examensarbetesansvariga och ev personalleda-
re. 

 Till seminarierna inbjuds föreläsare/seminarieledare, förslags-
vis: Lena Fritzell, Hillevi Lenz Taguchi, Siv Asarnoj & Helena 
Frisell 
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3 Arbete inom u-sektorn VT 2009 
Förslag till tider 

–  29/1 heldag: KB avrapporterar. Ledningsgruppen presente-
rar och inleder det fortsatta arbetet. 

– onsdagar på u-sektorstid v 6, 10, 14, 18 och 22 

– 11/6 heldag: Arbetet avslutas. 

 
Mål för arbetet 
Att låta samtliga lärare, forskare och studenter bli delaktiga i utvecklingen 
av arbetet med forskningsanknytning i lärarutbildningen, dvs med att  

– sätta sig in i, problematisera och utveckla forskningsanknytning-
en i lärarutbildningen och 

– åstadkomma en starkare koppling mellan utbildning och 
forskning? 

Att hitta vägar för ett övergripande ansvar för forskningsanknytningen, 
dvs  

– för utbildnings- och kursplanearbetet i den nuvarande utbild-
ningen och den nya lärarutbildningen 2010 och  

– för hur lärarutbildningens olika (styr)dokument kan skrivas sam-
man och få liv i enskilda kursplaner och hela utbildningen? 

Det gäller dokument som Högskolelag, Högskoleförordning, Utbild-
ningsplan, Skrivprogressionsplan, IKT- plan, Internationaliserings-
plan, Biblioteksplan, Utvärderingsplan, VFU- plan, inriktningsbe-
skrivningar samt …? 
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Bilaga 3 
 
YRKE – ÄMNE – FORSKNING: Forskningsanknytning av och 
forskningsförberedande inslag i lärarutbildningen vid HKr –  
2008/09.  
Avrapportering av arbetet våren 2008 och förslag till fortsatt arbete 
från arbetsgruppen inom LUC (Sheila Harmer, Ann- Charlotte Lind-
ner, Susanne Thulin & Kerstin Bergöö) 

Utgångspunkter 
Kulturella praktiker som att samtala, skriva och läsa handlar om 
att formulera ett innehåll och sig själv i förhållande till det innehållet. I 
lärarutbildningen innebär det att studenterna ska få bli delaktiga 
i en kulturell praktik som rör yrke, ämne och forskning. Det 
gäller studenterna men också lärarutbildarna, på högskolan och 
på fältet. 

 
Språkförmåga, eller literacies, innefattar förmågan att förstå, ana-
lysera och kritiskt reagera på och själv producera talad, skriven, 
visuell och multimedial kommunikation i olika kontexter. Det 
förutsätter därmed möjligheten till delaktighet. Lärarutbildning 
innefattar därför frågor om hur lärarutbildarna kan föra in ett 
kritiskt, undersökande och reflekterande perspektiv i undervis-
ningen och därmed bygga en undervisning som ger alla studen-
ter möjlighet att bli "kritiska läsare av världen" (Vasquez 2004) 
och kritiska "formulerare" av världen. 
 
Kritiskt tänkande är en process i vilken man blir känslig för 
problem, brister, saknade element, disharmonier, motsättningar 
osv som leder till att man kan upptäcka svårigheter, söka efter 
lösningar, gissa, formulera hypoteser, testa och våga pröva 
(Svingby i Hedin 2006: 347) 
 
“Att undervisa ska vara lika viktigt som att forska” (Hedin 
2006: 257).  
 

 
Efter Anna Hedin (2006) Lärande på hög nivå. Idéer från studen-
ter, lärare och pedagogisk forskning som stöd för utveckling av univer-
sitetsundervisning. Uppsala universitet: 
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– Vad främjar lärande?  
Det finns få empiriskt baserade teorier om lärande. Flertalet forskare är dock 
överens om att följande grundprinciper gynnar lärande 

– Den lärande måste själv aktivt skapa sin förståelse. Det är vik-
tigt både att utgå från det studenterna redan vet och att låta 
dem möta det nya i varierande sammanhang. 

– Kunskapsbyggandet beror av graden av stimulans och möjlig-
heten till aktivitet. Studenter behöver gemensamma diskussio-
ner under trygga och uppmuntrande former, där studenten 
både får förklara något och lyssna till andras förklaringar. 

– Less is more – det tar tid att bearbeta ett stoff. 
– Problemen ska varken vara för lätta eller för svåra. 
– Examinationsformerna måste främja kritiskt tänkande- 
– Studenten behöver konstruktiv och detaljerad återkoppling. 
– Läraren måste ha kunskap om studenternas bakgrund, för-

väntningar och intressen och knyta an till dessa. 
– Studenter är olika och lär bäst på olika sätt.  

(Hedin 2006: 312-313) 

Vad behöver lärarutbildare då? 
Jämställ forskning och undervisning: 

– Ta upp didaktiska frågor på samma nivå som forskningsmeri-
ter vid tillsättningar. 

– Befordra adjunkter på pedagogiska meriter. 
– Inrikta vissa professurer på didaktisk forskning.  
– Ge pedagogiska pris. 
– Ge stipendier för didaktisk utveckling. 
– Ge undervisningsnedsättning för annat än forskning. 
– Verka för den norska modellen hälften forskning och hälften 

undervisning. 
– Bryt den traditionella emfasen på forskning inom forskarvärl-

den – för in mer av pedagogisk/didaktisk utbildning. 
– Ge timavdrag för forskare som vill utveckla sig pedagogiskt. 
– Lyft fram “produktionen” även inom grundutbildningen ge-

nom att t ex uppmärksamma examina. 
– Låt professorer och docenter delta mer i grundutbildningen. 

Det ger dem större förståelse för och insikt i undervisnings-
frågor. 

– Låt lärare och professorer presentera sig för grundstudenter-
na.  

(Hedin 2006: 257f) 
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Granska undervisning på liknande sätt som forskning: 
– Ha undervisningsseminarier på samma sätt som forsknings-

seminarier. 
– Ge mer tid för lärarna att arbeta med att utveckla undervis-

ning. 
‘Tydliggör hur undervisningsinsatser kan bedömas: 

– Pedagogisk meritportfölj instutionaliseras. 
– Utveckla kvalificerad värdering av pedagogiska insatser. 
– Diskussioner nationellt kring policy för bedömning av under-

visningsinsatser. 
– “Tre väl genomförda kurser skulle kunna ge samma meritvär-

de som en forskningsartikel.” 
Sammanhållna undervisnings- och forskningsperioder: 

– Mer sammanhållen undervisning i block för varje lärare. 
– Uppmuntra sammanhängande forskningsperioder för fors-

karna. 
– Skola in doktorander, gör en långsiktig planering och se till att 

de får ha samma undervisningsinnehåll många gånger.  
Förena undervisnings- och forskningsuppdraget: 

– Låt lärare, doktorander och forskare undervisa på områden 
där de har specialkompetens. Det kan också vara bra att un-
dervisa på sådant man inte kan lika bra – men då krävs mer tid 
för förberedelse. 

– Involvera studenterna i forskningsprojekt. 
– Låt doktorander presentera sin forskning. 

(Hedin 2006: kapitel 14) 

Exempel på förslag till hur studenter kan få stöd att utveckla kritiskt 
tänkande:  
– Formulera konkreta kunskapsmål för kritiskt tänkande för 

varje delkurs, dvs tydliggör kunskapsnivån för studenterna. 
– Fokusera mer på vikten av förståelse och på obligatoriska 

uppgifter under kursens gång och mindre på sluttentamen.  
– Ställ samman material som ställer olika perspektiv mot var-

andra. materialet ska tydligt visa att frågorna ger utrymme för 
kritiskt tänkande. 

– Ge generella verktyg för reflektion genom att öva studenterna 
i PM- skrivande. 

– Låt studenterna välja vilka böcker de ska läsa och ge hänvis-
ningar till sådan litteratur som kan ge förklaringar och defini-
tioner av grundläggande begrepp. 
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– Diskutera mer kring litteraturen och låt studenterna redovisa 
sina reflektioner kring vad de läst muntligt och skriftligt.  

(Hedin 2006: 109-110)  
 

Tillbakablick på VT 2008: U-sektorsmöten – lärarna/forskarna 
arbetade med forskningsanknytningen 
– en grupp för varje inriktning mot yngre barn (LEUT, LENT, 

FRSK, SPSK, BLLR & BLMN) 
– en HUSA- respektive en MNA-grupp för inriktningar mot 

äldre barn och ungdomar 
– en grupp för AU1  
– en grupp för AU2 
– en grupp för AU3 (inklusive examensarbetet) 
– en grupp för LK90 
– specialiseringar (lärare som inte ingick i annan grupp 

Gruppernas arbetsuppgifter genomgång av kursplaner, litteraturlistor, uppgifter m.m. 
utifrån följande aspekter : 

– Kursmoment av forskningsanknuten/forsknings-
förberedande karaktär?  

– Muntliga uppgifter – hur är uppgiften formulerad? Hur redo-
visas den? Hur bearbetas eller används den? 

– Skriftliga uppgifter … ? 
– Kopplingar till VFU … och på vilket sätt är handledarna på 

fältet involverade?  
– Kurslitteratur av vetenskaplig karaktär (vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar osv)? 
Hur behandlas/används litteraturen? 

– Tankar om påbyggbarhet i programmet med inriktning mot 
yngre barn – ämnen/pedagogik/utbildningsveten-skap/peda-
gogiskt arbete…? 

Samtliga grupper avslutade arbetet med 
– A: en kortfattad skriftlig sammanställning utifrån aspekterna 

ovan 
– B: en kort muntlig presentation den 28 maj utifrån följande : 

1  Tankar om 210 hp- utbildningens påbyggbarhet mot 
forskning? 
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2  Vilka är kursens/inriktningens bästa inslag vad avser 
forskningsanknytningen? 
3  Vilka är kursens/inriktningens största brist vad avser 
forskningsanknytningen? Vad är mest angeläget att arbeta 
vidare med? 

Lärarutbildarnas förslag och synpunkter VT 2008 
1 Påbyggbarhet mot forskning för 210 hp-studenter? 
– påbyggnadsmöjligheter till magister- och masterutbildningar 

(Utbildningsvetenskap, ämnesdidaktiska studier ...)  
(Jfr Översyn av AU 2008 08 18.) 

– examensarbeteshandledare med minst magisterkompetens 
– alla stud ska kunna läsa AU3 på avancerad nivå 

 
2 Kursernas/inriktningarnas bästa inslag? 
– goda kontakter med fältet 
– intressanta VFU-uppgifter (empiri-insamligar som intervjuer, 

enkäter, klassrumsobservationer, osv) 
– vetenskaplig litteratur 
– goda skrivuppgifter i olika genrer 
– studenternas intresse, engagement och nyfikenhet 
– formalia fungerar 
– läromedelsanalyser 
– forskarutbildade lärare/föreläsare från HKr:s temagrupper 
– grupphandledning av examensarbetena 

 
3 Största brister? Mest angeläget att arbeta vidare med? 
–  studenternas texter används och bearbetas inte/empirin ana-

lyseras inte/normativitet 
– stödstrukturer för bearbetning och (kritisk) analys av litteratu-

ren saknas/normativitet 
– få forskarutbildade lärare med ansvar i 210 hp- utbildningen 
– få forskare som involverar studenter i forsknings-proces-

ser/liten koppling till HKr:s forskningsteman 
– målen för studenternas skrivande är otydligt definierade 
– principerna för valet av litteratur otydligt/få avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar 
– forskning/ämne/innehåll: mer att "öva" forskning/skrivande 

än att komma på djupet med ett innehåll (mer av att "skriva 
rätt" än av glädjen att få fördjupa sig inom ett ämne/ett inne-
håll) 
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– otydligt: ska studenterna bli lärare eller forskare? 
– otydligt: lärarutbildarnas kompetens i förhållande till yrke, 

ämne och forskning 
– möjligheten att få utveckla ett kritiskt/vetenskapligt förhåll-

ningssätt blir inte tydlig 

Förslagen rör exempelvis övergripande frågor som 
– en begreppsutredning kring begrepp som forskning/ forsk-

ningsanknytning/forskningsförberedande inslag/ vetenskaplig 
litteratur /ett forskande förhållningssätt 

– övergripande ansvar/HKr:s profil/HKr:s policy/lärarut-
bildarnas kompetensutveckling/relationen kunskapsgrupper – 
inriktningar 

– studentperspektivet: var ska studenterna ha representation 
– tydlighet vad gäller grund- resp avancerad nivå 
– specialiseringskursernas struktur och plats i utbildningen (be-

gränsa, skräddarsy, obligatoriska/valbara/valfria) 
– hur forskningsanknytningen av VFU:n kan stärkas 
– hur forskningsanknutna/forskningsförberedande uppgifter 

kan se ut i inriktningar eller kurser 
– hur arbetet i en kurs kan vidareutvecklas i senare kurser 
– principer för lärarlag/kontinuitet (yrkeserfarenhet/vetenskap-

lig kompetens) 
– mentorer som följer studentgrupper genom utbildningen 
– val av kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, forskningsrappor-

ter, osv diskuteras över kursgränserna (progression) 
– hur fältets handledare kan knytas starkare till högskolans arbe-

te 
– kopplingen till RUCK:s (det regionala utvecklingcentrets) ar-

bete: VFU/examensarbeten/regionalt utvecklingsarbete 

... och förslagen rör mer konkreta inslag 
– hur litteratur kan bearbetas: mer innehållsdiskussioner och 

mer analys av texterna, av hur argument byggs under, osv 
– hur VFU-uppgifter och andra texter kan bearbetas och åter-

brukas: * en räcka klassrums- eller verksamhetsobservationer 
eller VFU- dagböcker kan bli empirin i examensarbetet, * inte 
slutseminarier kring studenttexter utan diskussionsseminarier 
med möjlighet till senare bearbetning, osv 

– 1/3 av kurslitteraturen ska vara "vetenskaplig" i början av ut-
bildningen, 2/3 i slutet 
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– "vetenskapliga" artiklar ska definieras som texter som uppfyl-
ler kraven för refereegranskning 

– progressionen i studenternas "vetenskapliga" skrivande och 
läsning inom AU- kurserna: man inleder t ex med kortare ob-
servationer som redovisas, struktureras och diskuteras … 

–  ett FLÄR med forskningsinriktning i varje kurs 
– forskarutbildade handledare redan termin 1 
– examensarbeteshandledning (adjunkter & lektorer) i grupp 

med tydliga uppgifter och krav på aktivt deltagande i läsning 
och diskussion av samtliga texter 

– hur högskolans lärare kan arbeta tillsammans med fältets lära-
re: gemensamt kursplanearbete, gemensamt skrivande av 
FLÄR, gemensamma seminarier kring studenternas texter, osv  

Fortsättning HT 2008 & VT 2009 
Text – skriftlig rapport av vårens arbete till programledarna med 

– en forskningsbaserad diskuterande bakgrund 
– en sammanfattning av de styrkor och svagheter som lärarut-

bildarna lyft fram 
– arbetsgruppens/lärarutbildarnas övergripande förslag för det 

fortsatta arbetet inom lärarutbildningen under läsåret 2008-
2009 

– arbetsgruppens/lärarutbildarnas konkreta förslag. 
 

...  allt för att skapa progression inom en inriktning/ett ämne el-
ler mellan kurser, från utbildningens första termin fram till 
den avslutande större skrivuppgiften 

 
...  kopplingar yrke, ämne, forskning 
 
...  och ömsesidig inspiration lärarutbildarna emellan och mel-

lan lärarutbildarna på högskolan respektive fältet 
 
Eller,  vad för s lags  t ext  skul le  n i ha glädj e  av? 

 

NU-nämnden uppdrog åt sektionschefen/programansvariga att formera en grupp 
med ansvar för det fortsatta arbetet med forskningsanknytningen av 
lärarutbildningen. 
Arbetet bör ha en dubbel riktning:  



Kerstin Bergöö                                YRKE, ÄMNE, FORSKNING 

 
 
74 

– dels på vilka förändringar som kan genomföras ht 2009 
– dels (och framför allt) på förslag som kan ligga till grund för 

planering och genomförande av den nya lärarutbildningen ht 
2010.  

Förslag till uppläggning av ledningsgruppens arbete:  
[2007 & VT 2008: Kartläggning/problemformuleringar – lärarutbil-
dare och forskare dras in i arbetet.] 

 
HT 2008:  
Ledningsgruppen funderar, diskuterar och planerar, dvs seminari-
er/planeringsmöten kring innehåll och former för arbetet inom U-
sektorn (även akademiska ledare, examensarbetesansvariga och per-
sonalledare) 
 
Till seminarierna inbjuds föreläsare exempelvis: Lena Fritzell, Växjö 
universitet, Hillevi Lenz Taguchi, Siv Asarnoj & Helena Frisell, 
Stockholms universitet.  
Projektgruppen gör en plan för arbetet med samtliga lärarutbildare 
under vt 2009. 
 
VT 2009:  
Arbete inom U-sektorn med utgångspunkt i projektgruppens arbete 
under ht 2008. Förslag till tider: 
 

– 29/1 heldag: Kerstin Bergöö avrapporterar arbetet vt 2008. 
Ledningsgruppen presenterar och inleder det fortsatta arbetet. 

– Grupperna av lärarutbildare arbetar vidare på U-sektorstid 
under veckorna 6, 10, 14, 18 & 22. 

– Arbetet avslutas med en heldag 11/6.  
– Ledningsgruppen bearbetar och sammanfattar därefter försla-

gen under juni 2009 till NU som beslutar om hur arbetet kan 
gå vidare.  

 
Förslag till mål för det fortsatta arbetet 
1  Hitta en struktur för ett övergripande ansvar för forskningsanknyt-

ningen. 
2  Skapa delaktighet, inspiration och ett tillåtande klimat – involvera fler-

talet lärare, forskare (och studenter) att 
– sätta sig in i, problematisera och utveckla forskningsanknyt-

ningen i lärarutbildningen  
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– skapa starkare kopplingar/progression inom inriktningar och 
kurser samt mellan kurser 

– hitta strategier för att undervisning ska ses som lika viktig som 
forskning 

– hitta strategier för hur lärarutbildningens olika (styr)dokument 
kan skrivas samman och få liv i enskilda kursplaner och i hela 
utbildningen,t ex Högskolelag, Högskoleförordning, Utbild-
ningsplan, Skriv-pro-gressionsplan, IKT- plan, Internationali-
seringsplan, Biblioteksplan, Utvärderingsplan, VFU- plan, in-
riktningsbeskrivningar samt …?  

Samla allt i ett dokument som kan ligga till grund för arbetet med den 
nya lärarutbildningen. 
 
Avslutningsvis från Anna Hedin (2006) Lärande på hög n ivå:  

– Skapa en tydlig pedagogisk ledning. 
– Skapa ett strategiskt pedagogiskt råd. 
– Organisera för utbyte av idéer. 
– Öka utbytet med andra universitet och högskolar. 
– osv 
 

Kristianstad september 2008 
Kerstin Bergöö 
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Bilaga 4 
 
Skrivprogressionsplan  
Lärarutbildningscentrum, Högskolan Kristian-
stad 
 

 Inledning 

 Efter genomgången lärarutbildning vid Högskolan Kristianstad skall 
studenten kunna gå ut i sitt kommande yrkesliv förberedd på de krav och 
förväntningar som en lärare ställs inför i fråga om att arbeta med barns 
och ungdomars skriftspråksutveckling på ett sådant sätt som läroplaner 
och kursplaner för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och 
gymnasieskola föreskriver (se nedan). Studenten skall också kunna ansva-
ra för sin egen yrkesutveckling, bland annat genom förståelse av veten-
skaplig text och genom förståelse av vetenskaplig text och genom veten-
skapligt skrivande. I propositionen för en förnyad lärarutbildning 
(1999/2000:135) talas det både om lärares livslånga lärande och om en 
grundkompetens, gemensam för alla lärare: ”En sådan grundkompetens 
bör omfatta kognitiv kompetens, kulturell kompetens, kommunikativ 
kompetens, kreativ kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och 
didaktisk kompetens”. Skrivprogressionsplanen avser att tillgodose be-
hovet av att träna såväl kognitiv och kommunikativ kompetens som kri-
tisk kompetens. 

 De krav och förväntningar som ställs på en lärare i fråga om att arbeta 
med barns och ungdomars (skrift)språk(s)utveckling sammanfattas i 
korthet som följer: Läroplanen för förskolan (Lpfö -98) föreskriver att 
förskolan ”skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och be-
greppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skrift-
språk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funk-
tioner”. Vidare skall arbetslaget ”ansvara för att arbetet i barngruppen 
genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommu-
nikationsutveckling”.35 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo -94) slår fast att skolan ”ansvarar 
för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 
språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal 
och skrift”.36  Dessutom skall läraren ”organisera och genomföra arbetet 
så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”.37 Mål 
                                                             
35 Lpfö, -98, s. 10 
36 Lpo -94, s. 10 
37 Lpo -94, s. 12 
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att uppnå i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf -94) är att varje 
elev ”kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i 
samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier”.38 Vidare 
skall läraren ”organisera arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling.39  Då det är en förutsättning att den blivande 
pedagogen är kunnig i att skriva fungerande texter och medveten om vad 
som utmärker dessa för att kunna undervisa elever i textskrivande, tillser 
skrivprogressionsplanen att sådan kunskap som styrdokumenten före-
skriver skall finnas hos samtliga pedagoger. 

 Grundläggande för skrivprogressionsplanen är utvecklingen av studentens 
skriftspråkliga kompetens. Denne/denna skall ges möjlighet att utveckla en 
skriftspråklig repertoar som innefattar produktion, analys och tolkning av texter i 
olika genrer. För att en sådan utveckling skall kunna äga rum, är det nödvändigt 
att samtliga lärare tar ansvar för studentens skrivutveckling och att studenten får 
återkoppling på skriftliga texter, såväl av lärare som genom arbetet i respons-
grupper med andra studenter. Samtliga moment i studentens skrivande skall 
kopplas till läraruppdraget och åtföljas av diskussioner om varför han/hon skriver 
och vad han/hon skriver om. Studentens skriftspråkliga kompetens måste ses 
som en helhet, vilken utvecklas genom hela utbildningen: ”Genom lärarutbild-
ningen garanteras lärarens kvalifikationer för sin uppgift.”40 En god skriftspråk-
lig kompetens är central för läraruppdraget. 

Genomförande 
 Lärarutbildningen är uppbyggd kring tre block: det allmänna utbild-

ningsområdet samt valda inriktningar och specialiseringar. Planen följer 
detta upplägg och anger övergripande mål för inriktningar och specialise-
ringar samt mer specifika mål för det allmänna utbildningsområdet. I 
samtliga kursplaner skall syfte och mål för olika språkliga inslag skrivas i 
relation till innehållet i kursen. Det är viktigt att betona att skrivprogres-
sionsplanen skall ligga som grund för planeringen av kursens olika delar 
och att den skall integreras med innehållet i kursen. Studentens skrivande 
skall examineras i samband med kursinnehållet och utgöra en del av hel-
hetsbedömningen med särskild tonvikt på saklighet, språklig klarhet, 
förmåga att resonera och skriftspråklig korrekthet.  

Det allmänna utbildningsområdet 
 Det allmänna utbildningsområdet är uppdelat i tre olika kurser om 

vardera en termin. Enligt den gängse studiegången läses AU 1 i början av 
utbildningen, AU 2 i mitten och AU 3 mot slutet. Planen bygger på att 
studenten läser AU 1 som första kurs i lärarutbildningen. 

                                                             
38 Lpf -94, s. 10 
39 Lpf -94, s. 11 
40 Prop 1999/2000:135 s. 12 
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 AU 1 
I AU 1 får studenten möta olika skrivgenrer. Analys och tolkning varvas 
med produktion. Studenten uppmanas att ta ansvar för sin egen skrivut-
veckling, bland annat genom att responsarbete i grupp och coachning 
introduceras.  
Skrivutvecklingsmoment: 
a) Genrekompetens:  
Analys och produktion av texter i olika genrer som tydliggör skillna-
derna mellan objektivt, sakligt skrivande och subjektivt, personligt 
skrivande. En föreläsning om genrer kopplas till det praktiska arbetet. 
 
b) Teoriförankring: 
Produktion av en individuell skrivuppgift där studenterna får pröva 
att i skrift diskutera verksamhetsfrågor med utgångspunkt i relevant 
teoretisk litteratur. Responsarbete i grupp introduceras och återkopp-
ling ges i första hand på språkbruket och teoriförankringen.  
 

c) Vetenskapligt skrivande:  
Analys av vetenskaplig text kopplad till kursens innehåll som leder 
fram till produktion av en mindre vetenskaplig rapport. Återkoppling 
ges på innehåll, diskursivt (utredande) skrivande, språkbruk och akri-
bi. 

AU 2 
AU 2 bygger på den skrivförmåga som studenten har byggt upp i AU 
1 – med fokus på studentens förmåga att själva producera fullgod text 
i olika genrer. En viktig målsättning under denna termin är att det 
sker en successiv fördjupning av studentens skriftspråkliga kompetens 
med inriktning mot vad som krävs för att kunna diskutera verksam-
hetsfrågor i ett skriftligt vetenskapligt examensarbete. 
 
Viktigt på detta stadium av utbildningen är att studenten lär sig be-
härska det utredande skrivandet och förmågan att med ett korrekt 
språk uttrycka komplexa tankegångar och abstrakta resonemang. Ef-
ter genomgången kurs skall han/hon också behärska grunderna i ve-
tenskapligt skrivande vad avser akribi och förhållandet mellan person-
liga reflektioner i text och sakliga resonemang. Studenten skall kunna 
reflektera kring det egna språket och andras språk genom arbete i 
responsgrupper. 
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Skrivutvecklingsmoment: 
a) Språkets uppbyggnad  
Föreläsning om språkets uppbyggnad och möjligheter samt om skrivande 
i läroprocesser vilka följs av textproduktion och responsläsning av andra 
studenters texter.41 Föreläsningen kompletteras av en nätföreläsning som 
både lärare och studenter kan ta del av. 
 
b) Diskursiv text (argumenterande och utredande) 
Läsning, analys och produktion av kortare diskursiva texter med relevans 
för läraruppdraget. Förmågan att analysera och problematisera övas ge-
nom eget skrivande och responsarbete.  
 
c) En uppsats med samma formella krav som examensarbetet, men med 
mindre omfattande krav på den empiriska delen. Återkoppling ges på 
innehåll, diskursivt skrivande, språkbruk och akribi. Samma studiehand-
ledning som i AU 3 används för att skapa enlighet i normerna för det 
vetenskapliga skrivandet. 
 

AU 3 
AU 3 bygger på studentens förmåga att själv producera vetenskaplig text, 
men nu med en förtrogenhet som medger ökad självständighet och ökat 
kritiskt tänkande samt en säkrare behandling av formalia och språk. 
 
Skrivutvecklingsmoment: 
Vetenskapligt skrivande i form av ett examensarbete, med följande mål: 
a) att studenten kritiskt kan analysera vetenskaplig text och själv produ-
cera diskursiv text. 
b) att studenten kan identifiera det viktigaste i en text och själv formulera 
sig kort och kärnfullt. 
c) att studenten kan förhålla sig sakligt till ett innehåll och använda ett 
språkbruk som inte är normativt eller personligt. 
 
Inriktningar och specialiseringar 
Skrivprogressionen i inriktningar och specialiseringar utformas dels i 
relation till AU-terminerna, dels i relation till arbete med ämnesspecifika, 
vetenskapliga texter samt texter i andra genrer. Av kursplanerna bör föl-
jande framgå när det gäller själva skrivandet:  

a) på vilket sätt arbetet med studentens skriftspråkliga kompetens 
konkret gestaltas 

b) hur man söker uppnå en tydlig progression vad gäller studentens 
skriftspråkliga kompetens. 

                                                             
41 Se Ingegerd Sandström-Madsén: Skriva för att lära, Högskolan Kristianstad 
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Vikten av att studenten får språklig och innehållslig återkoppling och ges 
möjligheter till responsarbete betonas även i detta sammanhang. 

 
Förutsättningar 
För att alla studenter vid Högskolan Kristianstad skall kunna gå ut i sitt 
kommande yrkesliv förberedda på de krav och förväntningar som ställs 
på en lärare i fråga om att använda skriftspråket på ett sådant sätt som 
läroplaner och kursplaner för förskola, förskoleklass, fritidshem, grund-
skola och gymnasieskola föreskriver, och för att skrivprogressionsplanen 
skall kunna bära frukt bör Högskolan erbjuda olika typer av läs- och 
skrivstöd till en större andel studenter än vad som i dag söker hjälp hos 
Scriptum. Lärarutbildarna behöver också få kompetenshöjning i svenska 
språket och i att ge återkoppling på studentens skrivande. 
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I Yrke, ämne, forskning – en lärarutbildning på tre ben diskuteras forskningsan-

knytning och forskarförberedande inslag i utbildningen av förskollärare, 

fritidspedagoger och lärare för grundskola och gymnasium. Under två år har 

lärarutbildarna vid högskolan Kristianstad analyserat och diskuterat utbild-

ningsplaner, kursplaner och det konkreta arbetet i olika kurser. Två frågor har 

stått i fokus: Vad främjar lärarstudenters lärande? Vad behöver lärarutbildare?

Studenternas starka engagement i frågor som rör förskola, fritidshem och 

skola är en viktig kraft i lärarutbildningen. Men studenterna måste också få 

möta lärare, forskare, mentorer och handledare som kan hjälpa dem att koppla 

engagementet till verksamheternas innehåll och frågor. 

Del 1 av rapporten är en genomgång av begrepp och teorier som kan utgöra 

plattformen för en lärarutbildning där yrke, ämne och forskning är de bärande 

perspektiven. I del 2 presenteras konkreta förslag till hur utbildningen kan 

organiseras så att den kvalificerar sig såväl för verksamheten i förskola, 

fritidshem och skola som för forskning om verksamheten.

Utgångspunkten är att lärarutbildningen ska utgöra en inspirerande kultur 

genomsyrad av ett kritiskt förhållningssätt. I rapporten diskuteras bland annat 

hur ett kunskapsinnehåll kan väljas och hur läroprocesser kan gestaltas i olika 

språkliga former – vardagligt, vetenskapligt och estetiskt. Diskussionen gäller 

också hur dokumentation och analysmetoder kan kvalificeras för en kritisk 

diskussion av innehållet i förskolans, fritidshemmets och skolans verksamheter 

och om hur samverkan mellan fältets respektive högskolans lärarutbildare kan 

utvecklas.

I rapporten diskuteras slutligen hur lärarstudenternas skrivande, läsning och 

samtal kan bidra till att studenterna kommer på djupet i yrkets frågor och 

samtidigt utvecklar ett akademiskt skrivande.

Kerstin Bergöö är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Högskolan 

Kristianstad. Rapporten bygger på hennes arbete som utbildningsledare med 

ansvar för forskningsanknytningen av lärarutbildningen.




