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Sammanfattning 
Examensarbetet inom lärarutbildningen har sedan införandet utstått kritik i diverse 

granskningar och studier gällande dess allmänt bristande kvalitet och låga 

forskningsanknytning. Lärarutbildningen har reviderats två gånger under 2000-talet men 

problematiken kvarstår. Lärarstudenter producerar kvalitetsmässigt sämre examensarbeten 

jämfört med övriga akademiska utbildningar och forskningsbaseringen är, sett till hela 

utbildningen, svag. Även yrkesverksamma lärare uppvisar en svårighet att kunna beskriva hur 

deras undervisning grundar sig i forskning.  

 
Syfte 
Denna studie ämnar söka svar på hur det kommer sig att lärarstudenter brister i sin 

forskningsanknytning under sina examensarbeten och hur denna brist eventuellt påverkar deras 

framtida praktik. Då statliga granskningar pekar på svagheter gällande referenser till 

vetenskapligt granskade artiklar i examensarbetena syftar studien även till att förmedla vad som 

kännetecknar lärarutbildares tankar kring vad som kan räknas som vetenskaplig grund och hur 

det eventuellt kan bli problematiskt med dessa krav i en yrkesutbildning. Utifrån den insamlade 

empirin kopplat till tidigare forskning syftar studien slutgiltigt till att ge förslag på åtgärder för 

att stärka den vetenskapliga grunden i lärarutbildningen.  

 
Metod 
Metoden för insamlandet av empirin utgörs av fokuserade intervjuer med ett strategiskt urval. 

Två lärarutbildare, två lärarstudenter som arbetar med sina examensarbeten samt två 

yrkesverksamma lärare intervjuas utifrån studiens syfte. Empirin analyseras utifrån en 

beskrivande och förklarande metodik som ämnar både beskriva hur något fungerar men även 

att söka orsakssamband. Slutligen genomförs en granskning av 21 examensarbeten inom 

ämnena matematik och svenska gällande dess referenser till tidigare forskning. 

 
Resultat 
Resultatet uppvisar en komplex bild av problematiken där lärarstudenter inte anser sig besitta 

tillräckligt med kunskap gällande att tolka forskning samt hur de överlag kan beskrivas som 

ointresserade av forskning. Samtidigt uppvisar de båda lärarutbildarna relativt olika åsikter och 

tankebanor om vad som bör prägla en yrkesutbildning på vetenskaplig grund. De båda 

yrkesverksamma lärarna beskriver i sin tur hur examensarbetet, och lärarutbildningen överlag, 

inte bidragit med vetenskaplighet i någon högre grad.  

 

 

 

 

 



 

Prolog 
 

"If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?" - Albert 

Einstein (1879-1955) 

 

Citatet skulle kunna liknas vid denna studies arbetsgång där jag mer än en gång, likt Dr 

Frankenstein, varit nära att skapa ett monster. Ett inledande tack skulle jag vilja framföra till 

min handledare Richard Baldwin som trodde på min idé och gav mig fria händer att undersöka 

ett problematiskt område inom skolväsendet. Tack även för att du stoppade mig när min 

entusiasm fick övertag. Jag vill även rikta ett stort tack till de informanter som ställt upp på 

intervjuer. Utan dem hade denna studie inte blivit till. Att skriva ett examensarbete är inte alltid 

enkelt och stundtals kan det liknas vid ett sisyfosarbete. Det är dock min förhoppning att denna 

studie kan bidra med nya infallsvinklar och inspiration till läsare och att den kan så frö till 

förändring för framtida lärarstudenter.  

 
 

Christoffer Mossberg 

 

Borås 2018 
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1. INLEDNING 
Varför behövs en studie om examensarbetet och dess vetenskapliga grund inom 

lärarutbildningen och hur kommer det sig att en student paradoxalt nog väljer att skriva sitt 

examensarbete om just examensarbete? Under åren som student på lärarutbildningen har 

önskemål om att examensarbetena måste visa högre kvalitet uppmärksammats. Diverse 

skolchefer och lärarutbildare har argumenterat för hur studenter inte väljer ”roliga” ämnen att 

skriva om samt hur den övergripande kvaliteten är för låg. En fråga som dock aldrig gavs något 

svar på var varför? Denna reflektion kring anledningen till den återkommande problematiken 

med lärarstudenters examensarbeten ligger som grund till denna studie. Tidigare forskning och 

statliga utredningar pekar på liknande problematik där examensarbeten på lärarutbildningar 

beskrivs hålla en låg vetenskaplig kvalitet överlag. Dock är det ingen enkel uppgift att i dessa 

utredningar hitta en klar orsak till problematiken. Just forskning på varför något år efter år 

uppvisar samma svårighet kan tyckas vara en självklarhet. Speciellt när problemet kvarstår efter 

att lärarutbildningen reviderats. Hallsén (2013) för fram hur forskningsfältet inom 

lärarutbildningen kännetecknas av en avsaknad av just forskning om utbildningen. Ligger då 

problematiken hos enskilda lärarstudenter, enskilda lärarutbildare eller är det ett systemfel? För 

att skapa en djupare förståelse för problematiken och för att få en förförståelse genomsöktes 

fältet efter tidigare forskning och utredningar. Syftet var att finna en röd tråd i tidigare forskning 

som eventuellt kunde besvara varför lärarstudenter producerar svaga examensarbeten och hur 

det kommer sig att den vetenskapliga grunden inte anses vara framträdande i utbildningen. När 

således forskningsfältet genomsökts visade det sig att svaret på varför var komplext. En del 

skulle kunna härledas till det faktum att det är en yrkesutbildning som samtidigt ska vila på en 

vetenskaplig grund. Detta i sin tur genererar en lärarkår som är uppblandad i praktiker och 

akademiker där tidigare forskning argumenterar för att den akademiska falangen är den 

starkaste av de två. Men vad innebär detta för lärarstudenters kommande yrkesroll och påverkar 

detta examensarbetens kvalitet? En genomgående kritik som framförts i utredningar kan 

kopplas till de referenser som använts av studenter. Dessa utgörs i hög grad av kurslitteratur 

och inte vetenskapligt granskade studier. För att undersöka om detta fortfarande var fallet 

genomfördes en granskning av publicerade examensarbeten från år 2017 med fokus på ämnena 

matematik och svenska. Denna granskning bekräftade tidigare forskningsresultat gällande den 

svaga kopplingen till forskning. Frågan kring varför kvarstod således. Detta bidrog till 

utgångspunkten för denna studie vars upplägg utgår ifrån att genom fokuserade intervjuer med 

lärarutbildare, lärarstudenter och yrkesverksamma lärare försöka skapa en möjlig ingångspunkt 

till problematiken där resultatet kopplas till Weicks (1976) organisationsteori om loosely 

coupled systems vilket kommer att beskrivas utförligare under denna studies teoridel. 

1.1 Disposition 

Studien är indelad under fyra huvudrubriker. Under inledning beskrivs studiens relevans och 

syfte. Vidare ges en introduktion till tidigare forskning kring fältet samt det teoretiska ramverk 

som denna studie grundar sig på. Under metod beskrivs vilken metod som använts för 

insamlandet av empiri samt tillvägagångssätt. Vidare beskrivs studiens forskningsetiska 

förhållningssätt samt olika kvalitetsindikationer. Under resultat och analys beskrivs 

tidsrelevanta examensarbetens vetenskapliga grund i form av granskade artiklar. Vidare 

analyseras intervjusvaren utifrån frågeställningarna. Lärarutbildarna och lärarstudenternas svar 

analyseras ihop då de besvarat samma frågor medan de yrkesverksamma lärarnas svar 

analyseras enskilt. Under diskussion presenteras en reflektion kring den analyserade empirin 

där den sätts in i ett större sammanhang mot tidigare forskning och den teoretiska ram som 

denna studie vilar på. Vidare diskuteras här didaktiska implikationer utifrån resultatet samt en 
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metoddiskussion kring studiens styrkor och svagheter. Studien avslutas med förslag på vidare 

forskning inom området.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Det grundläggande syftet med studien är att söka en ingångspunkt till varför lärarstudenters 

examensarbeten uppvisar en bristande kvalitet utifrån olika granskningar. Utifrån detta 

skapades fyra frågeställningar: 

 

- Vad kännetecknar lärarutbildares och lärarstudenters tankar kring vetenskaplig 

grund i lärarutbildningen med fokus på examensarbetet? 

 

- Vilken betydelse har den vetenskapliga grunden och examensarbetet i 

lärarutbildningen haft för yrkesverksamma lärare och hur påverkar den deras 

nuvarande yrkesutövning med fokus på ämnena matematik och svenska? 

 

- Är det möjligt att härleda en del av problematiken kring varför lärarstudenter 

producerar svaga examensarbeten genom teorin loosely coupled systems? 

 

- Vilka förslag på åtgärder skulle kunna framställas för att öka lärarstudenters 

forskningsanknytning och kvalitet gentemot examensarbeten utifrån det insamlade 

underlaget och tidigare forskning? 

1.3 Bakgrund och tidigare forskning 

Bakgrundsdelen nedtill ger en introduktion till hur lärarutbildningens vetenskapliga grund 

framställts i utredningar och rapporter samt reformer som skett i utbildningen. Vidare 

presenteras en bakgrund till examensarbetet med resultat av tidigare granskningar. Dessa 

kompletteras sedan med en egen granskning av examensarbeten i ämnena svenska och 

matematik med fokus på vetenskapligt granskade artiklar i studiernas referenslistor för en 

tidsrelevant översyn under resultatdelen i studien (se tabell 1 och 2).  

 

2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på 

vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 2. forskning 

och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. (Högskolelagen 

1992:1434) 

5 § Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.                    

(Skollag 2010:800) 

Som citaten ovanför visar ska utbildningsväsendet i Sverige vila på en vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Vad detta innebär är inte alltid helt enkelt att förstå. Skolverket beskriver 

vetenskaplig grund som ett sätt att ” kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i 

ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant 

forskning”. Adamsson (2017) belyser hur den beprövade erfarenheten som utbildningen ska 

vila på inte definieras i skollagen och på Skolverkets hemsida beskrivs begreppet som en 

”kunskap som är genererad vid upprepade tillfällen över tid, som är dokumenterad och 

kvalitetssäkrad”. Yrkesverksamma lärare har följaktligen ett krav på sig att grunda sin 

undervisning på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det skulle kunna göra sig 

gällande att det är under sin utbildning till lärare som lärarstudenter bör tillskansa sig kunskap 
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om dessa begrepp som ska ligga till grund för deras framtida undervisning. Men har 

”vetenskaplig grund” någon betydelse för lärares yrkesutövning överhuvudtaget? Och i vilken 

grad bidrar examensarbetet till vetenskaplighet i lärarutbildningen?  

1.4 Lärarutbildningens vetenskapliga grund 

Högskoleverket1 granskade den då nya lärarutbildningen som sjösattes år 2001 vilket 

utmynnade i rapporten Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och 

högskolor. Gabrielsson (2005) argumenterar där för hur en yrkesutbildning kräver en tydlig 

närhet till den framtida professionen. Detta nås genom praktik där studenter ges tillfällen till 

reflektion samt att de lärarutbildare som undervisar själva är professionsanknutna. Utöver detta 

finns kravet där all akademisk utbildning ska vara forskningsanknuten. Detta i sin tur kräver att 

undervisning och examinationer är grundade i aktuell forskning där lärarutbildare helst själva 

bör vara aktiva forskare och insatta i fältet. Trots detta beskrivs det hur lärarstudenter i liten 

utsträckning kommer i kontakt med aktuell forskning och den kunskap som detta frambringar. 

Rapportens bedömningsgrupp beskriver även hur förberedelserna för examensarbetena i hög 

grad utgår från metod istället för kunskapsteoretisk grund. Detta förklaras med att en stor del 

av verksamma lärarutbildare besitter en begränsad erfarenhet av forskning. Gabrielsson betonar 

vidare hur själva begreppet ”forskningsanknytning” getts varierande innebörder över tid i olika 

insatser och åtgärder. Dels kan det innebära att kurslitteratur ska utgå från en vetenskaplig bas 

men även att studenter under teoretiska och praktiska moment ska inneha ett kritiskt 

vetenskapligt förhållningssätt. Vidare kan det kopplas till examensarbetet, där studenter 

självständigt ska producera ett forskningsmässigt arbete, men även att lärarutbildningen som 

helhet ska bygga en grund för eventuell vidare forskning. Bedömningsgruppen beskriver hur 

lärarutbildningar i hög grad, för att stärka den vetenskapliga grunden, introducerar övningar i 

vetenskapliga metoder som exempelvis enkätframställning eller intervjuteknik. Det bidrar till 

att studenter får en uppfattning om att vetenskaplighet är synonymt med bestämda metoder där 

forskningsanknytningen blir instrumentell. Detta resulterar i sin tur att övning i 

forskningsmetoder och att genomföra undersökningar väger tyngre än förmågan att själv 

formulera och reflektera över vetenskapliga problemställningar.  

 

År 2007 tillsatte dåvarande regering en utredning, En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109), 

som skulle ligga som grund för ännu en ny lärarutbildning (den nuvarande). I utredningen 

beskrivs det hur lärarutbildningen har en svagare vetenskaplig grund jämfört med andra 

akademiska utbildningar i form av andelen lärarutbildare med forskningsutbildning samt hur 

även den beprövade erfarenheten har brister. Här ges förslag på utökad verksamhetsförlagd 

undervisning som ett eget moment i utbildningen. Vidare beskrivs det hur utvärderingar visar 

att lärarutbildningen inte lever upp till de krav som ställs på en akademisk utbildning och då i 

synnerhet gällande den vetenskapliga grunden vilket den ska vila på. Det beskrivs hur 

lärarutbildningen i hög grad är bärare av en normativ (hur något bör var) tradition med få 

forskarutbildade lärare. Franck (2002) för fram hur en utbildnings forskningsbasering har ett 

nära samband med andelen forskarutbildade lärare och inte bara i vilken utsträckning ett möte 

med vetenskaplig litteratur sker.  

År 2013, på uppdrag av regeringen, genomförde Vetenskapsrådet en kartläggning av 

forskningsresultat med relevans för det svenska skolväsendet. Kartläggningen kom att 

benämnas SKOLFORSK och innehåller sexton delprojekt fördelat på 40 forskare. Ett av dessa 

delprojekt är Forskningsbasering av lärarutbildningen som genomförde en analys kring 

faktorer som har betydelse för den vetenskapliga grund som lärarutbildningen ska vila på. 

Vidare syftade studien till att kartlägga forskningsbaseringen hos lärarutbildningar och ge en 

                                                 
1 Ombildades år 2013 till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR). 
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översiktsbild över viktiga faktorer som spelar in för att en utbildning ska kunna anses vara 

forskningsbaserad. Wahlström och Alvunger (2015) beskriver hur studien Forskningsbasering 

av lärarutbildningen visar hur en dominerande genre inom kurslitteraturen på lärarutbildningar 

består av tolkande forskning. Den kan beskrivas som ett sätt att undersöka lärande utifrån 

”inifrånperspektiv” och sociokulturella processer. Forskningen hämtar inspiration från 

exempelvis språkforskning, psykologi, sociologi och filosofi. Det mest väsentliga består av att 

forskningen ofta inriktar sig på enskilda händelser istället för mönster. Två forskningsgenrer 

som framträder väldigt sällan i lärarutbildningar är praktiknära forskning och designforskning. 

Dessa kan beskrivas som inriktningar där den första fokuserar på lärarens roll i forskning om 

den egna praktiken och där den andra fokuserar på hur praktiken kan påverkas genom 

interventionistiska inslag som exempelvis studier om kollegialt lärande. Sammanfattningsvis 

visar undersökningen hur kurslitteratur till stor del består av forskning för lärarstudenter och 

som följer en forskartrend om livslångt lärande utifrån sociokulturella och kognitiva teorier. 

Även globalisering och migration återfinns i utbildningen med forskning kring exempelvis 

flerspråkighet, inkludering och identitet. Finns det då en problematik med den valda 

kurslitteraturen på lärarutbildningar? Wahlström och Alvunger belyser hur litteraturen är 

skriven direkt till lärarstudenter som målgrupp vilket medför att de är utformade att passa 

utbildningen. Fördelar med detta kan exempelvis bestå i att ett urval redan skett utifrån 

utbildningens olika teman samt att texterna ofta på ett lättöverskådligt vis introducerar ett 

forskningsområde. Till nackdelarna kan det nämnas att studenter inte vet vad som valts bort av 

författarna. Det ligger även ett stort fokus på resultat och inte på forskningsmetoder vilket 

medför att studenter inte får en inblick i forskningsprocessen bakom resultatet. En lösning som 

presenteras gör gällande att lärarstudenter bör möta och ta del av varierande texttyper under 

hela sin utbildning.  

 

Sammanfattningsvis kan det, utifrån de rapporter och utredningar som genomförts, fastställas 

att lärarutbildningen över lag kämpar med samma problematik oavsett reformer. Den 

vetenskapliga grunden beskrivs som förhållandevis låg och svårigheten med att sammankoppla 

en yrkesutbildning med vetenskapliga krav verkar bestå sig över tid.  

1.5 Examensarbetet i lärarutbildningen 

Bergqvist (2000) för fram hur examensarbetet introducerades i högskolereformen (SFS 1993) 

som en åtgärd för att försöka göra lärarutbildningen mer vetenskapsorienterad. Det är ett 

slutarbete på utbildningen som förväntas inneha en vetenskaplig karaktär där studenter får 

tillfälle att träna på att formulera problemställningar som anknyter till professionen. Jämfört 

med tidigare inlämningsuppgifter med fokus på lärarstyrning där studenter ges få tillfälle till 

personligt lärande står examensarbetet i stark kontrast. Denna frihet kan skapa oro hos studenter 

då tidigare kurser varit mer styrda efter ”rätt och fel”. Linnér och Lundin (2011) beskriver hur 

examensarbetet består av fyra aktörer som var för sig har olika synpunkter på de svårigheter 

som kan uppkomma i arbetet. Den första är studenter som i många fall upplever examensarbetet 

som en övermäktig uppgift som de saknar kompetens för. De lärarutbildare som fungerar som 

handledare och examinatorer är även de i hög grad involverade i arbetets gång. Det beskrivs 

här hur det pågår en ständig diskussion kring studenters examensarbeten och hur de organiseras. 

En annan problematik som lyfts är de eventuellt divergerande synsätt som kan finnas mellan en 

handledare och examinator med fokus på examensarbetens kvalitet. Slutligen finner vi 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som har i uppgift att övervaka kvaliteten i högre 

utbildningar. Missnöje från detta håll landar både på studenter som inte lyckats producera 

examensarbeten som lever upp till uppsatta krav men även lärarutbildningar som inte lyckats 

producera studenter som lever upp till förväntningarna efter flera års utbildning.  
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Gustafsson och Hallström (2005) genomförde år 2004 en studie där kvaliteten på 30 

examensarbeten i lärarutbildningen granskades. Där beskrivs det hur majoriteten av arbetena 

inte kunde leva upp till de krav om vetenskaplighet som högskoleverket fastställt samt hur teori- 

och metodavsnitten var sparsamt utvecklade. Som referenser användes kurslitteratur i högre 

grad än vetenskapligt material i form av granskade artiklar och avhandlingar. Bara ett fåtal 

arbeten i studien kunde visa prov på ny kunskap som eventuellt skulle kunna fungera som 

underlag för vidare forskning inom fältet. Detta i sin tur väcker frågan om studenter tillskansat 

sig ny kunskap genom examensarbetet. Det beskrivs som att studenterna saknade nyfikenheten 

att ta reda på något nytt och istället enbart ämnade bevisa något som redan var känt. Kommuner 

i studien hade sammanställt listor med förslag på forskning och ämnen som de önskade att 

studenter kunde forska om men istället valdes förhållandevis små och ofta privata problem från 

studenternas sida att skriva om. Denna privata karaktär manifesterade sig genom studenters 

oförmåga att kommunicera med en eventuell läsare. Avslutningsvis beskriver forskarna hur 

examensarbetena i deras studie inte lyckats fylla rollen som ett avslut på lärarutbildningen 

utifrån dess övergripande mål.  

 

Råde (2014) argumenterar för hur lärarstudenters examensarbeten kan granskas utifrån två 

infallsvinklar. Den yrkesorienterade och den akademiskt orienterade där den senare innehar den 

starkaste ställningen inom utbildningen med fokus på vetenskap. Dessa två orienteringar skapar 

en krock när en yrkesutbildning möter vetenskapliga krav. Forskaren genomförde en studie med 

syfte att granska hur yrkesorienterade examensarbeten förhöll sig mot vetenskapliga krav. 84 

publicerade arbeten mellan år 2000-2010 granskades utifrån sex olika kriterier utifrån dess 

vetenskaplighet: Forskningsanknytning med fokus på referenser till primärforskning, 

Problemformulering med fokus på syftesformulering, Teoretisk medvetenhet med fokus på 

begrepp och teorier, Metod med fokus på referenser till forskningsmetodik, Genomförande med 

fokus på syfte och resultat samt språklig utformning. Resultatet visar att det finns brister i 

examensarbetena där forskningsanknytningen och genomförandet sticker ut. 39 procent av de 

granskade arbetena uppvisade brister gällande överensstämmande syfte och resultat och 42 

procent saknade referenser till primärkällor som exempelvis vetenskapligt granskade artiklar 

eller doktorsavhandlingar.  

 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas hur även examensarbetet, likt lärarutbildningen över lag, 

brottas med samma problematik med bristande vetenskaplighet. Då examensarbetet är det som 

sätter den akademiska prägeln på en utbildning finns det en nära koppling till utbildningen som 

helhet. Det är i examensarbetet som studenter förväntas visa upp de samlade kunskaper som de 

tillskansat sig under sina år på en högre utbildning. De studier som presenterats belyser i 

samklang en problematik med att sammankoppla en yrkesinriktad utbildning med 

vetenskapliga krav och hur detta har en negativ inverkan på examensarbetens kvalitet.  

1.6 Den autonoma komplexiteten  

 

I propositionen lämnar regeringen förslag och gör bedömningar som syftar till att 

öka friheten för statliga universitet och högskolor inom ramen för den nuvarande 

myndighetsformen. Skälen är bl.a. universitets och högskolors grundläggande 

uppgift att vara en självständig och kritiskt reflekterande kraft i 

samhällsutvecklingen samt regeringens bedömning att lärosätenas frihet och 

självbestämmande behöver öka för att Sverige ska kunna bedriva utbildning och 

forskning av internationellt konkurrenskraftig kvalitet. 

         (En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor Prop. 2009/10:149) 
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Som citatet ovanför belyser åtnjuter universitet och högskolor en autonomi gällande utbildning 

och forskning. Lärarutbildningskommittén (1999) beskriver hur det grundläggande målet med 

utbildningen är att lägga en grund till studenters yrkeskompetens. Dock ska denna kompetens 

inkludera ett vetenskapligt förhållningssätt där Kroksmark (2010) argumenterar för att lärare 

innehar det svagaste intresset för vetenskaplig grund jämfört med övriga akademiker. Carlgren 

(2010) betonar hur de resultat som framkommer av pedagogisk forskning ofta är åtskilda från 

den dagliga praktik som lärare befinner sig i. Detta i sin tur skulle kunna vara en anledning till 

varför intresset för forskning inte är högre i lärarkåren. Även grundskolor kan beskrivas som 

autonoma enligt OECD, Improving schools in Sweden (2015), där det betonas hur 

decentraliseringen på 1990-talet förändrade den svenska skolan från en av världens mest 

centraliserade skolor till en av de mest decentraliserade. Detta ledde till en hög grad av lokalt 

självbestämmande men en stark styrning från statligt håll gällande läroplan och nationella prov. 

Carlgren (2009) belyser hur denna lokala självständighet manifesterar sig i exempelvis en 

bestämmelse över såväl innehåll som form på undervisningen samt användning av arbetstiden. 

I denna autonoma miljö ska således studenter på lärarutbildningen fostras in i ett kritiskt 

förhållningssätt som de sedan kan grunda sin undervisning på i sin framtida praktik. Björklund 

(2002) beskriver dock hur det kan vara problematiskt att skapa dessa attityder hos studenter. 

Om det saknas en nyfikenhet och forskning istället bara blir en del av det som måste göras leder 

det inte till några framsteg. Säljö och Södling (2006) beskriver även hur själva begreppet 

”vetenskaplig grund” kan vara oklar för studenter. Förbindelsen mellan praktik och forskning 

är inte alltid synlig. Det beskrivs vidare hur studenter efterfrågar ”riktiga kunskaper” som de 

har nytta av i sitt yrkesliv. Just att det är en praktisk yrkesutbildning som samtidigt ska följa de 

akademiska kraven visar på en problematik där forskningsanknytningen blir lidande och där det 

råder en relativt stor frihet i hur undervisningen utformas. Den autonoma komplexiteten 

kommer att diskuteras utförligare under denna studies resultatdiskussion där den kopplas ihop 

med insamlad empiri.  

1.7 Teoretiskt ramverk 

För att kunna placera det teoretiska ramverket i denna studie i sitt sammanhang krävs en 

inledande förståelse för skolan både som institution och organisation. Berg (2003) poängterar 

hur skolan utifrån ett institutionellt synsätt kan beskrivas som en statlig och samhällelig 

inrättning med en stor komplexitet. Å ena sidan ska skolan utbilda elever mot näringslivets krav 

och å andra sidan ska de fostras till demokratiska medborgare. Komplexiteten ligger i att skolan 

samtidigt ska agera förvarsutrymme där elever ska sorteras. Skolan som institution av staten är 

ålagd att utföra givna uppdrag medan samhället har andra implicita förväntningar vilka inte är 

sammankopplade med varandra. Decentraliseringen på 1990-talet med en kommunalisering av 

skolan bidrog till att skolors arbetssätt kan variera stort samtidigt som de ligger i linje med deras 

uppdrag som institutioner. Berg beskriver detta som ett frirum där individualistiska och 

kollegiala arbetssätt möjliggör att se skolor som organisationer, det vill säga ett instrument för 

att få något gjort. Läraryrket kan således delas upp i två kategorier. Å ena sidan kännetecknas 

yrket av den autonomi som lärare besitter i form av egna val av exempelvis arbetssätt och 

läromedel. Å andra sidan finns den kollektiva självständigheten som kan sammankopplas med 

skolan som en institution där lärare arbetar och tar till vara på de frirum som existerar inom 

ramen för det statliga uppdragen.  

 

Persson (2008) beskriver hur decentraliseringen av skolan bidrog till ett utbildningssystem som 

kännetecknas av differentiering där en beroenderelation existerar mellan olika 

utbildningsagenter, samt en specialisering för att kunna svara upp till de olika 

utbildningsönskemålen, vilket skapade en mångfald av skolformer. Dels lämnade staten över 

ansvar över utbildningen till kommuner med tanke att de skulle forma en självständig utbildning 
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men även privata aktörer fick förutsättningar att verka inom fältet. Staten släppte dock inte ifrån 

sig all makt över utbildningsväsendet utan innehar fortfarande en stark centraliserad roll med 

kontroll över exempelvis formuleringar av utbildningsmål och läroplaner samt hur dessa 

efterlevs. Konsekvensen för lärare bestod i en ökad autonomi men för skolan över lag en ökad 

segregering i och med större möjlighet att välja skola.  

 

 

 
 

Figur 1. Skolans decentraliserade styrning utifrån teoretiskt ramverk 

 

Figuren ovanför visar, på ett förenklat sätt, komplexiteten med skolans styrning utifrån statligt 

förankrade krav till en decentraliserad skola som både kan ses som en institution och 

organisation som tidigare belysts. Utifrån detta synsätt kommer denna studie att grunda sig i 

Weicks (1976) teori om loosely coupled systems. Teorin grundar sig i organisationsteori där det 

beskrivs hur organisationer kan vara nära sammankopplade eller löst sammankopplade. Den 

förstnämnda kännetecknas av en stark top-down styrning där beslutsfattare har full kontroll över 

anställda och kan samordna arbetet utifrån en central strategi. Som ett exempel kan de globala 

hamburgerkedjorna nämnas där hamburgare ska se ut på exakt samma sätt oavsett vilket land 

det gäller. I en löst sammankopplad organisation finns mer frihet och arbetet kan fortgå även 

utan en direkt styrning. Teorin grundar sig i att skolor består av löst sammanlänkade system där 

undervisning, trots statliga riktlinjer, skiljer sig i undervisningssätt. Till fördelarna med en löst 

sammanhängande organisation kan det exempelvis nämnas en hög grad av flexibilitet där 

undervisning kan specialiseras utifrån elevers behov men det blir samtidigt svårare att införa 

nya metoder och direktiv som ska gälla alla skolor. Weick beskriver hur det inte enbart gör 

gällande mellan exempelvis stat-skola utan hur det kan förekomma att relationen mellan rektor 

och anställda kan ses som ett löst sammanlänkat system och även hur olika lärare väljer sina 

egna läromedel eller undervisningssätt där en central styrning saknas.  

 

I denna studie kommer teorin fungera som underlag gällande de krav på vetenskaplig grund 

som undervisning ska förhålla sig till samt kravet på ett examensarbete i en akademisk 

yrkesutbildning och hur detta eventuellt kan blir problematiskt i en löst sammankopplad 

organisation. Som tidigare forskning och utredningar gör gällande åtnjuter både skola och högre 

utbildning en relativt stark autonomi där sättet att lägga upp sin undervisning på är 

tolkningsbart. Olika lärarutbildningar kan tolka givna kriterier och styrningar olika och på 

individnivå kan lärarutbildare välja egna strategier för sin undervisning. Detsamma gäller 

yrkesverksamma grundskollärare som har en stor frihet i sitt sätt att undervisa. Det finns en 

statlig styrning som manifesteras genom läroplanen. Dock är den utformad på ett sätt som kan 

Stat

• Skollag

• Läroplan

Kommun

• Resurser

• Placering

Skola

• Instutition
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bidra till egen tolkning. Detta medför eventuellt att lärare tolkar och genomför undervisning på 

ett visst sätt utifrån den rådande skolkulturen på den aktuella skolan. Vilka konsekvenser detta 

har för den vetenskapliga grunden kommer att diskuteras under diskussionsavsnittet i denna 

studie.  
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2. METOD 
Metodavsnittet nedtill utgörs av en beskrivning av den metod och metodik som användes för 

insamlandet av empirisk data till denna studie. Det kommer vidare att redogöras för urvalet och 

hur genomförandet gick till. Slutligen kommer studiens forskningsetiska förhållningssätt samt 

dess kvalitetsindikationer att presenteras.  

2.1 Metodik 

Studien grundar sig i en beskrivande och förklarande metodik utifrån dess frågeställningar. 

Höst, Regnell och Runesson (2006) beskriver hur metodik är det ramverk som styr arbetet och 

som sätter upp ramarna utifrån studiens syfte. En beskrivande studie ämnar ta reda på och 

beskriva hur något fungerar medan en förklarande studie syftar till att söka orsakssamband till 

hur något fungerar. Då denna studies utgångspunkt ligger i att dels beskriva och förstå 

informanters tankar men även i att söka orsakssamband kombineras de båda.  

2.2 Kvalitativ ansats 

Empirin till denna studie insamlades med hjälp av fokuserade personliga intervjuer. Tjora 

(2012) betonar hur det är en outtalad norm i forskningssammanhang att intervjuer bör vara i en 

timme eller mer. Det är därför upp till varje enskild forskare att reflektera kring nödvändigheten 

av så långa intervjuer. Vid ett avgränsat område att undersöka kan det istället vara fördelaktigt 

att använda sig av fokuserade intervjuer med specifika frågor kring ett visst fenomen vilket 

denna studie kan ses som ett exempel på. Vidare belyser Denscombe (2016) hur den personliga 

intervjun där forskare möter en informant är den populäraste metoden på grund av sin lätthet 

att arrangera. En fördel med personliga intervjuer är att de tankar och idéer som framkommer 

är informantens egna samt hur forskare enklare kan ledsaga informanten genom intervjun. Då 

denna studie ämnar beskriva vad som kännetecknar olika informanters tankar kring ett specifikt 

fenomen krävs en avskildhet där enskilda tankegångar insamlas vid olika tillfällen för att skapa 

ett underlag som utgår från enskilda individers subjektivitet. Frågorna till lärarutbildarna och 

lärarstudenterna var desamma medan de två yrkesverksamma lärarna besvarade 

frågeställningar, som till viss del var ändrade, men som befann sig inom samma fält men med 

fokus på deras yrkesliv (se bilaga 3). Genom att låta lärarstudenter och lärarutbildare besvara 

samma frågor skapades ett underlag som kunde svara på hur insatta studenterna själva var i sin 

utbildning och hur de resonerar jämfört med lärarutbildare.  

2.3 Urval  

Informanterna valdes ut genom ett strategiska urval. Tjora (2012) beskriver hur det då är av stor 

vikt att de informanter som valts ut till studien är insatta i forskningstemat. Det betyder att 

urvalet inte är slumpmässigt utvalt med målet att de ska kunna representera en population utan 

hur de istället, utifrån kunskap inom fältet, kan uttala sig reflekterat inom det specifika och 

avgränsade ämnet. Avgränsningen i denna studie krävde ett strategiskt urval då temat kring 

examensarbete inte kunde genomföras med gemene man. De två lärarutbildarna som valdes ut 

har båda arbetat en längre tid inom lärarutbildningen och är väl insatta i examensarbeten och 

har erfarenhet av handledning och examinationer. De två lärarstudenterna som valdes ut 

arbetade med sina egna examensarbeten med inriktning på grundskolans år 4-6 vilket eventuellt 

medförde förståelse för denna studies frågeställningar. De studerade även på sin sista termin 

vilket eventuellt medförde större förståelse för utbildningen överlag jämfört med en student 

som befinner sig i början av sin utbildning. De två yrkesverksamma lärarna arbetar som kolleger 

på samma skola och valdes ut då de tagit kandidatexamen inom den senaste lärarutbildningen 

och skrev sina egna examensarbeten inom de ramarna. Genom valet att intervjua två 
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lärarutbildare, två lärarstudenter samt två yrkesverksamma lärare skapades ett strategiskt urval 

som ämnar besvara denna studies frågeställningar.  

2.4 Genomförande 

Tjora (2012) beskriver hur val av plats att genomföra intervjuer på kan spela en stor roll 

gällande informantens möjlighet att känna sig avslappnad. Således är det fördelaktigt att 

genomföra intervjuer där informanten själv känner sig trygg. Intervjuerna med de båda 

lärarutbildarna genomfördes på deras respektive kontor och de två yrkesverksamma lärarna 

intervjuades i deras egna klassrum för att närmiljön skulle vara avslappnad och naturlig. Dock 

blev det nödvändigt att genomföra telefonintervju med en av lärarstudenterna på grund av en 

svårighet att tidsmässigt lyckas träffas personligen. Den andra lärarstudenten intervjuades i ett 

grupprum på den berörda högskolan. Intervjuerna, som alla genomfördes enskilt, började med 

en genomgång av studiens syfte samt en redogörelse av de forskningsetiska principerna (se 

bilaga 1). Genom att berätta om tanken bakom studien skapades eventuellt en förståelse hos 

informanten som fungerade som en uppvärmning innan intervjufrågorna. När intervjun var 

genomförd normaliserades situationen med efterprat kring exempelvis forskningsfältet.  

2.5 Etik 

Denna studie vilar på de fyra forskningsetiska huvudkraven beskrivna av Vetenskapsrådet 

(2002): 

 

 Informationskravet: Detta skedde både vid förfrågan om intresse av att bli 

intervjuad samt innan själva intervjun.  

 

 Samtyckeskravet: Detta tydliggjordes explicit innan intervjun samt beskrevs i 

informationsbrevet (se bilaga 1).  

 

 Konfidentialitetskravet: Namnen på informanterna kommer att vara figurerade 

i denna studie och även uppgifter som ålder, kön och arbetsplats kommer att 

utelämnas för att skydda informanternas anonymitet. 

 

 Nyttjandekravet: Intervjuerna kommer enbart att publiceras i denna studie och 

alla inspelningar kommer att raderas efter transkription.  

2.6 Kvalitetsindikationer 

Denscombe (2016) lyfter fram hur det är problematiskt att bedöma kvalitativ forsknings 

trovärdighet baserat på de kriterier som kvantitativa ansatser använder. Exempelvis kan det 

uppstå svårigheter att upprepa forskningen då intervjuer är starkt subjektiva och det är snudd 

på omöjligt att upprepa den sociala inramningen i en kvalitativ studie. Tjora (2012) belyser hur 

kvalitativa studier istället kan bedömas utifrån tillförlitlighet, giltighet, generaliserbarhet, 

transparens och reflexivitet. Idealet för forskning utifrån en positivistisk tradition utgår från 

neutralitet och objektivitet där forskarens egna engagemang ses som en problematik. I kvalitativ 

forskning lyfts det dock hur en absolut neutralitet inte är möjlig utan hur forskarens engagemang 

å ena sidan kan vara en störning men å andra sidan en resurs för studien. Tillförlitligheten i en 

studie kan då stärkas av en redogörelse och tydlighet med vad som är forskarens egna åsikter 

och vad som är insamlad empirisk data. Användningen av inspelningsmaterial vid intervjuer 

möjliggör även ordagranna citat vilket förstärker trovärdigheten. I denna studie har en diktafon 

använts vid intervjuer och de har transkriberats ordagrant inför analys. Under rubriken 

genomförande på föregående sida beskrivs tillvägagångssättet utförligt till den grad det är 
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möjligt utan att riskera bryta mot konfidentialitetskravet. Studiens frågeställningar finns 

beskrivna (se bilaga 2-3) och resultatet hade eventuellt blivit detsamma om en annan forskare 

genomfört intervjuerna med samma informanter.  

 

Tjora (2012) beskriver hur giltighet, i kvantitativa sammanhang benämnt validitet, i 

forskarsammanhang bedömer om de svar som ges av informanter är svar på de frågor som 

faktiskt ställts. Giltigheten stärks även om forskningen grundar sig i tidigare forskning där 

samma metoder används. För att stärka giltigheten i en studie krävs en öppenhet kring metoder 

och hur forskningen bedrivits för att en jämförelse ska kunna ske med befintlig data och resultat. 

Då denna studie är en beskrivande och förklarande är de svar som ges på frågorna subjektiva 

åsikter och tankegångar av informanterna. Vid tveksamheter av innebörden av frågor under 

intervjun förklarades dessa utförligt så inga feltolkningar skulle besvaras. Som tidigare nämnts 

består bakgrunden till denna studie till stor del av statliga utredningar, granskningar och 

rapporter. En till viss del avsaknad av tidigare forskningsstudier av samma slag har en negativ 

påverkan på denna studies giltighet. Dock genomsyras studien av en öppenhet kring 

tillvägagångssätt och metoder vilket stärker giltigheten på den fronten.  

 

Generaliserbarhet inom kvalitativ forskning kan inte ske på samma grunder som i kvantitativ 

forskning menar Tjora (2012). Kvantitativ forskning ämnar generalisera ett resultat från urvalet 

som kan beskriva en hel population. Den kvalitativa ansatsen, som i denna studie är intervjuer, 

är mer problematiskt att generalisera då subjektiva och högst personliga åsikter framförs. Kvale 

och Brinkmann (2009) poängterar hur generalisering av intervjuresultat inte ska ses i ljuset av 

en beskrivning av en population utan av en specifik kunskap som kan överföras till andra 

situationer. Den naturalistiska generaliseringen, som vilar på personliga erfarenheter, kan ses 

som ett sätt att förvandla tyst kunskap till påståendekunskap. Denna studie bygger på de 

personliga erfarenheter som informanterna besitter och utifrån urval, tidigare forskning och 

granskningar kan ett visst mått av generalisering ske.  

 

Tjora (2012) belyser hur transparens inom forskning ämnar beskriva tillvägagångssätt och hur 

studien kom till. Syftet är att ge läsare av studien en inblick i processen så ett ställningstagande 

gällande forskningens kvalitet kan ske. Med respekt för de forskningsetiska huvudkraven visar 

denna studie på en genomskinlighet gällande arbetssätt, urval och metod. Vidare reflekteras 

metodval samt styrkor och svagheter i studien under rubriken metoddiskussion (se sidan 33). 

Slutligen kan en studies trovärdighet öka genom att en reflexion kring hur resultatet kan vara 

en förenklad spegling av världen. Tolkningar av forskare kan formas av olika bakgrundsfaktorer 

som exempelvis kognitiva, kulturella och teoretiska omgivningar. Det är därför av stor vikt att 

forskaren själv arbetar reflexivt och att detta beskrivs i studien. Detta arbete är producerat med 

utgångspunkten att det ska genomsyras av en reflexivitet och kritisk reflektion gällande 

samtliga delar av studien.  
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3. RESULTAT OCH ANALYS 
För att skapa ett underlag till denna studie och undersöka hur tidsrelevanta examensarbeten 

inom lärarutbildningen förhöll sig gentemot tidigare studiers fokus på forskningsanknytning 

granskades 21 examensarbeten inom ämnena svenska och matematik. Arbetena hämtades från 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) på Internet. Urvalskriterier i sökningen bestod av 

samtliga arbeten som publicerats under år 2017 och som låg under ämneskategorin 

”pedagogiskt arbete”. Totalt gav sökningen 134 träffar på examensarbeten som fanns 

publicerade i fulltext.  Efter en genomgång av dessa kunde det skönjas ett fokus på fem olika 

inriktningar som studenterna valt att skriva om: IKT, genus, matematik, svenska/svenska som 

andraspråk samt utomhuspedagogik. Detta skulle eventuellt kunna härledas till tidigare 

forskning inom fältet där det beskrivits hur studenter väljer att forska om privata problem de 

stött på under sin utbildning.  

 

Av de 134 examensarbetena valdes de arbeten ut som fokuserade på svenska och matematik. 

Totalt samlades 21 arbeten in från fyra olika lärarutbildningar. Utifrån Rådes (2014) studie där 

examensarbeten granskades genom sex olika kriterier valdes här endast forskningsanknytning 

ut. Detta berodde till stor del på att den tid det skulle ta i anspråk att granska examensarbetena 

utifrån dessa kriterier inte fanns men även på tillkortakommanden gällande kompetens att 

granska arbeten utifrån samtliga kriterier. De studier som valdes ut granskades utifrån sin 

forskningsanknytning gällande referenser till vetenskapligt granskade studier. Sökning på 

studier som använts som referenser genomfördes i databaserna Primo och ERIC. Även 

Ulrichsweb, en databas som fastställer om en tidskrift är granskad, användes för att fastställa 

vetenskaplig granskning. Det visade sig att det fanns en stor variation mellan hur många 

referenser till vetenskapliga studier som använts. Precis som föregående studier beskrivit bestod 

referenser i hög grad av kurslitteratur. I tabellerna nedtill används samlingsnamnet litteratur för 

alla referenser som inte var vetenskapligt granskade studier. Dessa kunde exempelvis bestå av 

kurslitteratur, läroplaner eller referenser till skolverket.  

 

Tabell 1. Examensarbeten inom ämnet svenska 

 
Arbeten kring  
svenska 

Referenser 
totalt 

litteratur Granskade 
artiklar 

Granskade 
artiklar i 
procent 

Medelvärdet av 
granskade artiklar 

1 27 19 8 30 %  
2 28 21 7 25 %  
3 24 20 4 17 %  
4 29 22 7 24 %  
5 29 22 7 24 %  
6 26 24 2 7 %  
7 43 17 26 60 %  
8 24 23 1 4 %  
9 24 21 3 12 %  
10 20 18 2 10 %  
11 13 10 3 23 %  
12 43 28 15 35 %  
13 32 30 2 6 %  
Totalt 362 275 87 24 % 6,7 

 

Tabellen ovanför visar hur stor spridning det är på de olika examensarbetena med inriktning på 

ämnet svenska som ingått i urvalet. Tillsammans bildar de ett snitt på 24 procent med referenser 
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till vetenskapligt granskade studier med ett medelvärde på 6,7 studier i varje arbete. 

Examensarbete nummer sju i tabellen är markerad då den särskiljer sig med sin stora mängd 

granskade referenser. Tas den bort ur beräkningarna finner vi ett medelvärde på 5,2 och hur 19 

procent av referenserna kan kopplas till granskat material. Då urvalet av arbeten i denna 

granskning är förhållandevis litet är det svårt att generalisera resultatet. Dock ligger det i linje 

med tidigare mätningar som genomförts där kurslitteratur och tredjehandskällor i hög grad 

använts som referenser i lärarstudenters examensarbeten.  

 

Tabell 2. Examensarbeten inom ämnet matematik 

 

Arbeten kring 
matematik 

Referenser 
totalt 

litteratur Granskade 
artiklar 

Granskade 
artiklar i 
procent 

Medelvärdet av 
granskade artiklar 

1 34 26 8 23 %  
2 34 30 4 12 %  
3 26 25 1 4 %  
4 25 22 3 12 %  
5 36 20 16 44 %  
6 24 20 4 16 %  
7 20 18 2 10 %  
8 44 38 6 13 %  
Totalt 243 199 44 18 % 5,5 

 
Tabellen ovanför visar spridningen av referenser i examensarbeten med inriktning på ämnet 

matematik. Även här särskiljer sig ett arbete från de övriga gällande referenser till granskade 

artiklar och studier. Tas arbete nummer fem i tabellen bort hamnar medelvärdet på 4 och 

granskade artiklar i procent blir 12,5. Jämfört med de arbeten som hade en inriktning på ämnet 

svenska i tidigare tabell visar examensarbeten som inriktar sig på matematik upp en svagare 

forskningsanknytning i form av referenser till granskade studier. Det är svårt att peka ut någon 

eventuell anledning till detta då båda är ”stora” ämnen inom skolan. Genom denna granskning 

av examensarbeten inom ämnena svenska och matematik skapas en bild av att problematiken 

med forskningsanknytningen i form av granskade referenser i examensarbeten fortfarande är 

en realitet inom lärarutbildningen.  

3.1 Intervjuanalys 

Intervjuerna analyseras i detta avsnitt utifrån intervjufrågorna med egna rubriker. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant för att inte gå miste om informanternas tankar men kommer i denna 

studie skrivas ut som skriftspråk. Någon särskild analys för att särskilja enskilda begrepp och 

dylikt genomfördes inte då syftet med denna studie är att jämföra informanternas svar för att 

eventuellt kunna besvara studiens frågeställningar samt att underlaget inte är stort nog för att 

behandlas i ett dataprogram. Dock har vissa nyckelord plockats ur texten för en snabb överblick 

kring informanters ställningstagande. En figur kommer att presenteras till varje fråga där 

nyckelord från svaren tydliggörs genom meningskoncentrering vilket Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver som ett sätt att plocka ut huvudinnebörden ur yttringar och presentera dem 

med enstaka ord. Dessa nyckelord kan ses som direkt kopplade till frågeställningen och för en 

överblick över eventuella skillnader och likheter i svaren. Lärarhandledarna och 

lärarstudenternas svar analyseras inledningsvis följt av en analys av de yrkesverksamma 

lärarnas svar. Detta beroende på att de besvarat olika frågor och en uppdelning bidrar eventuellt 

till enklare överblick. I analysen kommer lärarutbildarna beskrivas som LU1 och LU2, 

lärarstudenterna som LS1 och LS2 samt de yrkesverksamma lärarna som YL1 och YL2. Citaten 



 

14 

 

är utplockade för att direkt besvara frågeställningarna. Slutligen poängterar Kvale och 

Brinkmann (2009) hur citat bör tolkas där forskaren bidrar med ett perspektiv på den 

presenterade empirin. Detta görs utifrån rådande bakgrundskunskaper och personlig 

referensram.  

 

 Vad bör prägla en akademisk yrkesutbildning på vetenskaplig grund? 

 
Figur 2. Nyckelord kring vetenskaplig grund 

 

Som figuren ovanför visar skiljer sig tankarna kring vad som bör prägla en yrkesutbildning på 

vetenskaplig grund. De båda lärarutbildarna framhåller vikten av ett kritiskt förhållningssätt 

och ett analyserande tänk gällande vad som bör prägla en vetenskaplig grund och hur den 

vetenskapliga grunden ska bidra till en kritiskt tänkande professionell lärare. LU2 lyfter 

beprövad erfarenhet som något som krävs i en yrkesutbildning och som inte kan sägas 

underordna sig de traditionella vetenskapliga kraven. Dock beskrivs det hur även den beprövade 

erfarenheten har krav på sig från Skolverket där den ska vara dokumenterad genom systematik 

och reflektion. Informanten beskriver hur den vetenskapliga grunden och den beprövade 

erfarenheten har gemensamt att de är dokumenterade och går således att kritiskt granska. Den 

består inte enbart i att någon berättar anekdoter från sitt yrkesliv eller skriver sina memoarer. 

Även utbildningens kurslitteratur lyfts fram som exempel och beskrivs som en blandning av 

forskning och beprövad erfarenhet. 

 

[…] Den vetenskapliga grunden ska ge förutsättningar för att utföra egna och självständiga 

handlingar i sitt arbete i och med att man har övat sig i kritiskt analyserande tänk. 

 

(LU1) 

 

[…] Då tänker jag så här att en yrkesutbildning behöver ha en vetenskaplig grund men även 

beprövad erfarenhet just för att det är en yrkesutbildning. Så allt det ni lär om läraryrket är 

inte grundat i vetenskaplighet med de krav som finns på att det då är producerat och granskat 

av ett vetenskapssamhälle för alla delar som ingår i en yrkesidentitet hos er finns ju inte 

forskning på.   

(LU2) 

 

En av lärarstudenterna betonar vikten av objektivitet hos lärarutbildare. Svaret skulle kunna 

tolkas som att det finns en uppfattad problematik hos lärarutbildare där de undervisar utifrån 

sin egen tolkning av forskning. Båda lärarstudenterna beskriver hur utbildningen bör uppvisa 

forskningsanknytning till ämnen. Utifrån svaren kan det skönjas en likhet mellan studenters och 

lärares tankar sinsemellan men en olikhet mellan dem. Lärarstudenterna anser att objektiv 

forskning kring ämnen och lärande bör prägla en yrkesutbildning på vetenskaplig grund medan 

lärarutbildarna lyfter fram ett kritiskt tänkande som avgörande för den vetenskapliga grunden. 

Även den beprövade erfarenheten ges stor betydelse då en yrkesutbildning inte kan koppla all 

undervisning till vetenskapliga krav. 

• Kritiskt analyserande tänk

• Beprövad erfarenhet
Lärarutbildare

• Forskningsanknytning

• Objektivitet
Lärarstudenter
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[…] Forskning kring lärande i de olika ämnena och forskning överhuvudtaget om lärande. 

 

(LS1) 

 

[…] Det är viktigt att lektorerna förhåller sig objektivt till forskning och att det subjektiva 

medvetandet utelämnas vid vissa moment i utbildningen när kunskap ska överföras till 

studenterna. 

(LS2) 

 

 Vilka eventuella möjligheter/svårigheter finns det när en utbildning ska 

sammankoppla yrkeskunskap med vetenskapliga krav och vad väger tyngst? 

 

 
Figur 3. Nyckelord kring sammankoppling av yrkeskunskap med vetenskapliga krav 

 

LU1 beskriver hur det finns en kollision mellan yrkespraktiken och lärarutbildningen där 

yrkesverksamma lärare inte har en direkt koppling till forskning utan det är det som sitter ”i 

väggarna” som i hög grad styr undervisningen. De lokala kulturerna och synsättet på det som 

är etablerat är det som undervisningen grundar sig i. Det beskrivs som att kraften i det, vilket 

också eventuellt är det mest bekväma, är starkare än att man ska ha evidens för ens beslut. LU2 

inriktar sig mer mot lärarutbildningen och beskriver hur det är av stor vikt att lärarkåren 

innefattar individer med erfarenhet av läraryrket men även de med forskarbakgrund. Det 

beskrivs hur ett ultimat förhållande innefattar en erfaren lärare som på senare år genomgått en 

forskningsutbildning för att sedan undervisa lärarstudenter på halvtid. Informanten lyfter även 

problematiken med lärarutbildare som inte varit verksamma som lärare inom grundskolan på 

många år, och hur den erfarenhet och tidigare utbildning de har, inte är mycket värd i dagens 

läge. Lärarstudenterna var mer inriktade på sin förståelse och vad de ansåg att de inte fått under 

utbildningen medan lärarutbildarna reflekterade kring en kollision mellan praktik och teori samt 

vikten av en heterogen lärarkår inom högre utbildningar.  

 

[…] Det är ju så att det finns en kollision mellan den så kallade praktiken och utbildningen 

där man i vardagsarbetet inte känner att man har den direkta kopplingen till att allt ska vila 

på en medveten vetenskaplig grund utan det är de lokala förutsättningar och mötet med 

kolleger just då… kraften i det är ju starkare än att man liksom lutar sig mot att det ska finnas 

någon evidens i det man just gör. 

(LU1) 

 

[…] Utbildningskvalitet är ju helt beroende av att vi har, inte bara personer med som har sitt 

intresse i forskning, utan att vi också har personer som har intresse av att följa och ha en lång 

personlig erfarenhet av en yrkesutbildning. 

(LU2) 

 

• Kollision mellan praktik och undervisning  

• Vikten av blandade erfarenheter
Lärarutbildare

• Bristande kunskap kring forskning

• Vinklad utbildning
Lärarstudenter
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Denna fråga gav upphov till skiftande svar från lärarutbildarna medan studenterna svarade mer 

utifrån sina kunskaper gällande sin egen utbildning ur studentperspektiv. Mer aspekter på de 

svårigheter som finns uppgavs jämfört med eventuella möjligheter. En av studenterna kopplade 

åter in subjektiviteten som sägs återfinnas hos lärarutbildare i sitt svar och hur det kan bli 

problematiskt för studenter som eventuellt tillskansar sig en vinklad världsbild. Den andra 

studenten beskriver ett eget tillkortakommande gällande sina kunskaper i hur forskning kan 

tolkas. Vidare beskrivs det hur det finns en önskan att få ta del av forskning för att sedan pröva 

den under sin praktik så en sammankoppling mellan dem kan ske. Istället reflekterar studenten 

kring hur uppdelat det nu är under utbildningen där forskning och praktik ställs som två 

motpoler. Studenter har på grund av detta en svårighet att förstå dess sammanhållning.  

 

[…] Svårigheten är just att tillämpa sig en objektiv syn när de flesta lektorer är inriktade på 

vissa aspekter som de håller högt. 

(LS1) 

 

[…] Som det ser ut nu så har vi för lite kunskap om hur man tolkar forskning överhuvudtaget 

tycker jag. Kanske mer forskning och sedan få utöva det på praktiken på VFU. Det är för lite 

där man kopplar samman praktik och teori… Det är lite uppdelat nu där man har forskning på 

ena sidan och sedan har man praktisk kunskap på andra sidan. 

(LS2) 

 

 I vilken grad bör examensarbete grunda sig i tidigare forskning med exempelvis 

referenser till granskade studier för att kunna sägas vila på en vetenskaplig 

grund? 

 

 
Figur 4. Nyckelord kring examensarbetets vetenskapliga grund 

 

Lärarutbildarna reflekterade även olika på denna fråga. LU1 menar att definitionen för 

vetenskaplig grund är just vetenskapliga studier och avhandlingar där det ligger stor vikt på att 

gå direkt till originalkällor. Men det beskrivs även hur andra medier kan användas som 

exempelvis dagstidningar och pedagogiska magasin om syftet med referensen anges tydligt. 

LU2 menar å andra sidan att det blir problematiskt när lärarstudenter helt plötsligt måste grunda 

allt de skriver i forskning när de tidigare under utbildningen i hög grad refererat till 

kurslitteratur. Examensarbetet beskrivs som en del av professionen och hur den kunskapen som 

finns där inte alltid är dokumenterad i vetenskapliga artiklar. Studentlitteratur i sin tur kan vara 

skriven av någon med stor kunskap av fältet där exempelvis en avhandling görs om till en 

populärvetenskaplig bok. Här finner vi två läger där de båda studenterna samt LU1 beskriver 

vikten av forskningsanknytning i form av vetenskapligt granskade studier. LU2 anser istället 

att det finns en orimlighet i att kräva att studenter, som i hög grad saknar kompetens, ska grunda 

sina arbeten till största del i tidigare forskning. Kurslitteratur beskrivs som en mindre lämpad 

referens då det blir en tredjehandstolkning. LU2 beskriver hur lärarstudenter inte kan anses vara 

forskare och hur utbildningens krav inte heller då kan utformas utifrån det.  

• Studenter är inte forskare

• Angivelse av syfte
Lärarutbildare

• Forskning stärker kvaliteten

• Vikten av primärkällor
Lärarstudenter
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[…] Ja det är väl själva definitionen för att det ska vara vetenskaplig grund att det är forskning 

som anses vara forskning. Det är ju då främst vetenskapliga studier och avhandlingar och 

artiklar från etablerade tidskrifter som det handlar om. Att man går till originalkällorna istället 

för sekundärkällor och sådana saker. 

(LU1) 

 

[…] Jag tycker inte egentligen att examensarbeten skulle skilja sig så mycket från andra 

inlämningsuppgifter som ni gör. Det blir ju märkligt om examensarbetet helt plötsligt bara 

ska vara, och det här är kontroversiellt, men jag säger så här att vi kan ju inte ha ett 

examensarbete som bara grundar sig i vetenskapliga artiklar helt plötsligt… Ni går ju inte ut 

som forskare. Det kan vi inte kräva av er heller. 

(LU2) 

 

Lärarstudenterna resonerade på samma sätt angående examensarbetens vetenskapliga grund 

med referenser till granskade artiklar. Hur mycket av litteraturen på lärarutbildningen består av 

tolkningar av forskning vilket medför en tredjehandstolkning av studenter. Samtidigt beskrivs 

det som en svårighet att finna relevant forskning kring valt ämnesområde.   

 

[…] Ju mer man refererar desto pålitligare blir kunskapen som framställs. Allt som man påstår 

ska kunna styrkas med någon typ av forskning. 

(LS1) 

 

[…] Ju mer forskning desto bättre är det. Det är ju ganska irrelevant att läsa om vad någon 

annan har tolkat. 

(LS2) 

 

 Vilka är era tankar kring en examinationsform som använder sig av 

handledare/examinator i en yrkesutbildning med fokus på lärares eventuellt 

olika synsätt på vad som väger tyngst i ett examensarbete? 

 

 
Figur 5. Nyckelord kring handledare och examinatorer.  

 

Lärarutbildarna gav två olika aspekter av problematiken med lärares eventuella olika synsätt på 

vad som bör väga tyngst i ett examensarbete. LU1 resonerar kring de olika rollerna och hur de 

skiljer sig åt. Handledningsprocessen ska då utgöras av väsentligheter som driver arbetet framåt 

som exempelvis ett utvecklat språk. Examinatorer har istället som uppdrag att bedöma arbetet 

utifrån givna kriterier. Då kan fokus hamna på saker i arbetet som inte handledare nämnt. Det 

nämns även hur handledare bör ha ett speciellt forum där handledningsprocessen diskuteras 

med erfarna kolleger genom grupphandledning. Detta är något som LU1 beskriver som 

fungerande på den lärarutbildning där denne arbetar. Jämfört med föregående resonemang 

beskriver LU2 tvärtemot en problematik gällande gemensamma krav på lärarutbildningen. En 

fullständig överenskommelse beskrivs som omöjligt men hur det i perioder av krafttag kring 

• Olika arbetsuppgifter

• Problematisk sambedömning
Lärarutbildare

• Samordnade diskussioner

• Orättvis examinationsform
Lärarstudenter
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bedömningen blivit bättre. En möjlig orsak till problemet beskrivs utifrån många nyanställda 

på utbildningen där man misslyckats med att diskutera ihop sig för att minska gapet mellan de 

olika bedömningarna. Istället har de nyanställda sina egna erfarenheter som de utgår från när 

de bedömer. LU2 beskriver hur det är väsentligt att examinatorer och handledare får råd och 

anvisningar för de gällande kriterierna. Dessa är skrivna utifrån ett bedömningsperspektiv 

medan studenters anvisningar är skrivna utifrån att de ska kunna producera ett arbete. Intressant 

utifrån de båda lärarutbildarnas svar är att LU1 menar på att det finns ett fungerande forum för 

diskussion kring handledning medan LU2 beskriver hur lärargruppen har mycket att förbättra 

på den fronten.  

 

[…] Det är ju så att handledare är en arbetsuppgift och att vara examinator är en annan. 

Handledaren ska vara med och vara lite formativ medan examinator ägnar sig åt en slutlig 

summativ bedömning… Studenter tycker ju att handledare säger så olika saker men det beror 

ju på vilka frågor som ställs av studenten och hur den uppfattar det. 

(LU1) 

 

[…] Jag tror att där har vi väldigt mycket att göra i lärargruppen. Det handlar om att ha 

gemensamma krav på de här uppsatserna… vi kan aldrig komma till en total överensstämmelse 

utan studenter kommer alltid att råka i kläm i bedömningen… det handlar om så konkreta grejer 

som till exempel hur stor omfattning ska det vara? Till exempel bakgrund och hur noga ska det 

vara med metodbeskrivning och så vidare. 

(LU2) 

 

Lärarstudenterna beskrev samstämmigt hur de anser att examinationsformen är orättvis och hur 

den inte bidrar till en rättssäker bedömning. De efterfrågar mer underlag för en likvärdig 

bedömning och en närmre kontakt mellan handledare och examinator. Det beskrivs hur 

studenter förlitar sig på sina handledare och räknar med att sina arbeten ska bli godkända när 

de examineras.   

 

[…] Jag tycker att alla examinatorer och handledare ha samma utgångspunkt i sin bedömning 

för att öka rättvisan och likvärdigheten. 

(LS1) 

 

[…] Sedan tycker jag väl att det är ett litet lotteri på vem som examinerar eller inte. Det är 

olika krav beroende på vem man får… Lite mer diskussioner mellan handledare och examinator 

och att alla examinatorer är överens om hur det ska examineras. 

(LS2) 

 

 Lärarutbildningen har enligt En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) i 

jämförelse med andra akademiska utbildningar, en svagare vetenskaplig grund, 

dels vad gäller andelen forskarutbildade lärare, dels vad gäller anslagen till 

utbildningsvetenskaplig forskning. Vad tror ni det beror på? 

 

 

• Statens ansvar

• Lärarutbildningens omfattning
Lärarutbildare

• Mindre betydelsefull

• Svårighet med forskning
Lärarstudenter
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Figur 6. Nyckelord kring lärarutbildningen som svag akademisk utbildning 

 

LU1 beskriver hur det är en politisk fråga och hur lärarutbildningar inte kan skuldbeläggas för 

bristande vetenskaplighet och hur utredningen innehåller många teoretiska antaganden som 

man kan se mellan fingrarna med. LU2 reflekterar istället kring hur det kan bero på 

lärarutbildningens omfattning och hur den gör det problematiskt att kunna täcka upp med lärare 

som är forskarutbildade. Då det är en yrkesutbildning beskrivs det också som icke önskvärt då 

studenter behöver båda läger i sin utbildning. Även den relativa enkelheten för utbildade lärare 

att få arbete efter avlagd examen beskrivs som en orsak då de flesta försvinner ut från systemet 

och få går vidare med forskning för att senare själva utbilda lärarstudenter. LU2 beskriver ett 

skifte inom den pedagogiska forskningen som bidragande faktor till en del av de problem vi ser 

idag. På 70- och 80-talet beskrivs det hur forskning bedrevs på bred front, speciellt inför 

läroplansreformer, där stora barngrupper ingick. Dessa omfattande kvantitativa studier har på 

senare tid övergått till mindre kvalitativa studier som inte i samma grad berättar vad som är 

gångbart eller inte. Olika metoder och undervisningssätt är inte undersökta i den grad i 

dagsläget att det går att försvara dem. Utifrån svaren kan åter igen en krock skönjas mellan 

vetenskapliga krav från statligt håll och lärarutbildningens yrkesorientering.  

 

[…] Att inte staten ger vederbörligt stöd till det här vilar ju på staten. Det är inte 

lärarutbildningen i sig som ska klandras för det om det nu är så. 

(LU1) 

 

[…] Man satsar jättemycket pengar på undervisningssektorn men de har inte fattat att man 

skulle kunna spara mycket pengar också om man satsar på forskning där man kollar av vad 

som är gångbart eller inte. 

(LU2) 

 

LS1 reflekterar kring om den pedagogiska forskningen eventuellt anses vara av mindre vikt än 

annan forskning medan LS2 glider in på sin utbildning samt beskriver hur det inte borde vara 

en svagare vetenskaplig grund i lärarutbildningen då yrket vilar på aktuell forskning.  

 

[…] Kan bero på att man ser den pedagogiska forskningen som mindre betydelsefull och att 

det kan vara svårt få fram pengar till att genomföra studier. 

(LS1) 

 

[…] Jag tycker vi ska ta del av aktuell forskning i den bemärkelsen vi gjort men däremot 

tycker jag det är lite tråkigt när vi i den sista delen av vår utbildning ska gå upp i nivå och 

prestera något vi inte presterat innan. 

(LS2) 

 

 Har ni några tankar kring hur examensarbeten på lärarutbildningen skulle 

kunna genomföras annorlunda med fokus på den övergripande kvaliteten?  

 



 

20 

 

 
Figur 7. Nyckelord kring förbättring av examensarbeten 

 

LU1 föreslår hur lärarutbildare redan tidigt i utbildningen ska förbereda studenter inför sina 

examensarbeten så det inte blir en chock för dem. Det har därför införts en loggbok på 

utbildningen där studenter under sin verksamhetsförlagda undervisning ska skriva ned saker de 

fastnat för och som de senare eventuellt kan fördjupa sig i. Själva kriterierna för examensarbetet 

beskrivs även som problematiskt gällande kravet på att det måste kopplas till ett ämne. Istället 

föreslår LU1 att det borde kopplas till den framtida yrkesrollen. Ämneskopplingen bidrar till en 

svårighet att skriva om något som är av intresse. Lärarutbildaren beskriver hur det är 

problematiskt med den sena nivåökningen där studenter känner en osäkerhet kring forskning 

generellt och hur detta bidrar till svaga examensarbeten. LU2 beskriver vidare hur 

utvecklingsarbeten hade varit att föredra istället för traditionella examensarbeten. Studenterna 

kunde då genomföra en serie med lektioner med för- och eftertester följt av en reflektion och 

dokumentation. Det beskrivs som att observationer av barn under dessa lektioner kunde bidra 

med mer kunskap jämfört med intervjuer med en handfull lärare. Vidare beskriver LU2 hur 

utbildningars egna forskningsprojekt skulle kunna ta hjälp av studenter genom att involvera 

dem. De skulle kunna skriva sina examensarbeten om en liten aspekt av den forskningen för att 

känna en delaktighet och en meningsfullhet med arbetet. Dock reflekterar lärarutbildaren att det 

kan kännas tråkigt för studenter att aldrig själva få välja ämne att fördjupa sig i och hur 

lärarutbildare försöker undgå att styra studenter i den mån det går.  

 

[…] Nu är det väldigt mycket knutet till att man prövar redskap som intervjuer och sådant 

där, men man skulle egentligen pröva problem, alltså på sin VFU gå ut och titta på vad det nu 

är som verkar intressant i relation till att jag ska bli lärare sen… och då blir det så här att 

man skriver mer så att form är viktigare än innehåll. Det tror jag är ett problem. Innehållet 

skulle vara mer i fokus.  

(LU1) 

 

[…] Jag är ju förespråkare av det här med utvecklingsarbeten. Istället för att gå ut och fråga 

ett gäng lärare hur är det att undervisa engelska eller någon del i matte så tänker jag att ni 

får ju många idéer här på hur man kan förändra och förbättra undervisningen och testa det. 

 

(LU2) 

 

Studenternas tankar kring hur examensarbetens övergripliga kvalitet kan öka bestod av en 

önskan av mer kommunikation mellan handledare och examinatorer samt tydligare ramar för 

studenterna. Det beskrivs som en svårighet att öka i nivå gällande kriterierna för examensarbetet 

jämfört med övriga inlämningar som de tidigare haft under sin utbildning. LS2 resonerar hur 

lärarutbildare redan från början av utbildningen borde välja nivå så den befinner sig jämn 

genom hela studietiden.  

 

[…] Mer en röd tråd från dag ett. Att man kanske behöver ligga högre redan från början så 

den vetenskapliga delen också genomsyras från dag ett. Mycket kommer på slutet. 

•Problematiska kriterier

•UtvecklingsarbetenLärarutbildare

•Ökad kommunikation

•Röd tråd från första dagenLärarstudenter
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(LS2) 

 

 Övrigt? 

 

Efter intervjuerna tillfrågades informanterna om de ville tillägga något utifrån frågorna och 

ämnesområdet. LU1 reflekterade kring vad som kännetecknar läraryrket över lag. Här läggs 

stor vikt vid kritiskt analyserande där slutsatser vilar på att de har stöd någonstans. LU2 

beskriver hur den berörda lärarutbildningen nyligen omorganiserat rutinerna kring 

examensarbeten och hur de istället för två arbeten först låter studenter genomföra en 

kunskapsöversikt där tanken är att den ska fungera som underlag för nästkommande arbete. 

Detta ska bidra till en ökad inspiration hos studenter samt ett djupare innehåll i arbetena. Det 

beskrivs dock hur en utvärdering kring hur utfallet blev krävs innan det med säkerhet kan dras 

några slutsatser kring ändringen. 

 

[…] Ytterst handlar det om ifall läraryrket anses vara professionellt yrke. Då gäller det att 

träna på att utveckla sitt omdöme vilket innefattar teori och praktik. Omdömet är det som 

skiljer ett professionellt yrke från andra. 

(LU1) 

 

[…] Vi upplevde problem med att studenter skulle skriva två uppsatser ganska tätt inpå 

varandra och man var rätt less, om jag får uttrycka mig så, när man skulle starta sin nästa 

och göra hela den resan en gång till. Ofta blev första mot svenska och andra mot matte och 

man hade inte haft tid att tänka ut något nytt. 

(LU2) 

 

LS1 beskriver hur examensarbetet är ett irrelevant inslag i utbildningen då det inte har med 

skola att göra medan LS2 istället som tidigare frågor kopplar samman frågorna med sin 

nuvarande studiesituation.  

 

[…] Jag tycker det här med handledningen har ju visat sig i två arbeten att den är väldigt 

olika beroende på vem du får som handledare. Både avseende stöttning, respons och tiden 

som handledaren lägger är väldigt ojämn vilket gör det väldigt… det blir inte den 

likabehandlingen som det skulle vara. Alla har olika förutsättningar för att klara sina 

uppgifter. Det behöver verkligen ses över.  

(LS2) 

3.2 Analys av yrkesverksamma lärares intervjusvar 

De yrkesverksamma lärarna besvarade frågor som var utformade för att passa dem utifrån deras 

profession samt för att ta reda på vad de har nytta av från lärarutbildningen men även hur de 

arbetar utefter vetenskaplig grund i sin profession. Detta för att koppla ihop deras profession 

med tidigare studier på lärarutbildningen samt examensarbetet.  

 

1. Vad anser ni bör prägla en utbildning på vetenskaplig grund? 

 

 
Figur 8. Nyckelord kring utbildning på vetenskaplig grund 

• Information uppifrån

• Beprövad erfarenhet
Yrkesverksamma 
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De båda yrkesverksamma lärarna beskrev frågan som svår. YL1 beskrev hur det betyder att 

lärare får ta del av vetenskaplig forskning och det senaste inom utbildning. YL2 beskrev i sin 

tur att det handlar om att utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Detta beskrevs som en 

brist hos informanten då denne inte har så många yrkesverksamma år. Som följdfråga till YL1 

frågades det om den berörda skolan ingår i olika ”lyft”. Det beskrivs som att de för tillfället valt 

bort detta för att istället anordna en fortbildning i planeringsarbete. Dock beskriver YL1 hur en 

bekantskap med Matematiklyftet stiftats under sin praktik på lärarutbildningen och hur man där 

tillskansar sig den senaste forskningen kring matematikdidaktik.  

 

[…] Att man vet vad som är nytt och att man får ta del av det av till exempel rektorn med 

information på olika träffar eller olika lyft som man har så man är uppdaterad helt enkelt. 

 

(YL1) 

 

[…] Inte för att jag har så mycket beprövad erfarenhet men jag får ju ta från andra som har 

mer erfarenhet så att säga. 

(YL2) 

 

2. I vilken grad har lärarutbildningen, med fokus på examensarbetet, skapat en 

vetenskaplig grund som ni nu har användning för i ert yrkesliv? 

 

 
Figur 9. Nyckelord kring skapandet av en vetenskaplig grund genom lärarutbildningen 

 

Frågeställningen huruvida examensarbetet bidragit till en vetenskaplig grund i lärarnas yrkesliv 

fick varierande svar. YL1 beskrev, som citatet belyser, hur den tidigare forskning som framkom 

under examensarbetet kommer till nytta i undervisningen på en daglig basis. YL2 beskriver å 

andra sidan hur examensarbetet inte haft någon påverkan på yrkeslivet och hur det istället bara 

var ”en pina”.  

 

[…] Om man kopplar det till sitt eget examensarbete då så har jag haft nytta av det i klassen. 

Jag skrev ju om högläsning och det är ju viktigt just för lågstadiet. Just för den tidiga 

läsförståelsen och då fick jag tidigare forskning som jag tog del av och använder i 

klassrummet varje dag nästan… det beror nog på vilket ämne man väljer att skriva om. 

(YL1) 

 

[…] Nej alltså examensarbetet det kan jag inte säga jag har tagit med mig speciellt mycket 

från egentligen. Inte så att jag tänkt att det varit extra nyttigt eller liksom att man har samlat 

ihop allt vad man lärt sig liksom. Det tycker jag inte. Det var bara en pina.  

(YL2) 

 

3. Vad har ni mest nytta av från lärarutbildningen som ni nu använder er av i ert 

yrkesliv? 

 

• Dagligen

• En pina
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Figur 10. Nyckelord kring mest nytta av lärarutbildningen 

 

Båda lärarna svarar samstämmigt hur de didaktiska kurserna och praktiska tips är det som de 

anser sig ha nytta av från lärarutbildningen i sitt nuvarande yrkesliv. Hur och vad man ska göra 

i olika situationer beskrivs som viktigast. Trots det anser båda att de inte fick ta del av detta i 

någon stor utsträckning utan fokus låg på teorier och vetenskap. Några enskilda lärarutbildare 

lyftes fram som särskilt duktiga på att ge didaktiska lärdomar och hur de hade en tidigare 

bakgrund av undervisning i skolor.  

 

[…] Det är så enkelt för dem (lärarutbildare) att stå och prata hur det ska vara i teorin men 

det kanske inte alltid är så när man kommer ut och det handlar ju om resurser och vilken 

skola man är på och vad man har för möjligheter. 

(YL1) 

 

[…] Det var ju väldigt mycket fokus på liksom det vetenskapliga och liksom teorier hit och dit 

och sedan kommer man ut till verkligheten och då kan det ju vara svårt att förstå någon nytta 

med vissa saker men det jag har fått med mig är ju små praktiska tips egentligen och sedan så 

är det klart att i praktiken är ju där man lärt sig det mesta. 

(YL2) 

 

4. När ni nu arbetar som lärare, finns det något ni önskar lärarutbildningen hade 

gett er som ni inte fick under utbildningen? 

 

 
Figur 11. Nyckelord kring det som saknades i lärarutbildningen 

 

Återigen uppgavs mer didaktiska tips som en prioritet på önskelistan av lärarna. Även ämnet 

svenska som andraspråk nämndes som en avsaknad i utbildningen och som de saknar i sitt 

yrkesliv. Huvudsakligen bestod dock önskningarna kring vad de velat få ut mer av i 

lärarutbildningen av IKT (Informations- och KommunikationsTeknik) samt dokumentation av 

olika slag. Det beskrevs hur IKT var ett stort inslag i utbildningen men inte med samma resurser 

som återfinns på skolor.  

 

[…] Mycket av IKT-undervisningen gick ut på det nyaste digitala resurserna som finns på 

marknaden som man inte har ute på skolorna kanske och då har man inte haft någon nytta av 

det ändå. 

(YL1) 

 

[…] Olika typer av dokumentationer och allt pappersarbete som ska göras. Man har ju ingen 

aning om det när man kommer ut och man har ju knappt fått testa liksom. 

(YL2) 

5. Kan ni ge exempel på hur er undervisning i ämnena svenska och matematik vilar 

på en vetenskaplig grund? 
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Figur 12. Nyckelord kring vetenskaplig grund i svenska och matematik.  

 

YL1 lyfte här återigen sitt examensarbete kring högläsning som vetenskaplig grund. Utöver det 

hade båda lärarna svårigheter med att kunna peka ut hur deras undervisning grundar sig i 

vetenskap. YL1 nämner hur artiklar läses emellanåt men hur de ofta inriktar sig mot ämnet 

svenska. Det grundläggande som styr undervisningen uppges vara läromedel, läroplan och hur 

kolleger arbetar.  

 

[…] När man tänker på det såhär så har man ju inte egentligen… man tittar i läroplanen och 

kunskapskraven. Du har ditt läromedel, din mattebok och jobbar utifrån den. 

(YL1) 

 

[…] Jag jobbar utifrån läroböcker som kopplar till läroplanen. Nä alltså jag vet inte 

egentligen. Helt ärligt kan jag säga att så som det är nu följer jag läroböcker och utifrån 

mina kolleger och hur de jobbar. Det är ju inte så att jag gräver ner mig i vetenskapen så som 

det ser ut utan det är ju så att jag inte försäkrar mig om det. Jag förlitar mig mycket på mina 

läromedel och kolleger.  

(YL2) 

 

På följdfrågan om huruvida läroplanen kan kopplas till en vetenskaplig grund uppstod 

tveksamheter hos YL1. Informanten reflekterade hur läroplanen borde vara kopplad till 

vetenskap eftersom lärare planerar utifrån den. 

 

[…] Kan den det? Jag vet inte. Den borde ju (paus) nu vet jag ju inte vad som är rätt och fel 

här då va men den borde ju vara det utifrån vad vetenskapen säger att det här ska barnen 

klara av. Det här ska eleverna kunna när de slutar. 

(YL1) 

 

6. Har ni några tankar kring hur examensarbeten på lärarutbildningen skulle 

kunna genomföras annorlunda med fokus på den övergripande kvaliteten?  

 

 
Figur 13. Nyckelord kring förbättring av examensarbeten.  

 

De yrkesverksamma lärarnas svar kan i hög grad kopplas till tidigare resonemang kring 

examensarbeten där det beskrivs som att handledare och examinatorer förväntar sig olika saker. 

Där kan bedömningen vara olika för alla i klassen beroende på vem som examinerade. YL1 

beskriver en problematik med sin dåvarande handledare som inte ville låta arbetet gå upp för 

opponering men hur examinatorn gav ett högt betyg. Det beskrivs vidare hur handledare som 

inte anser att ett ämne är intressant ger mindre handledning jämfört med om de själva är insatta. 

YL2 beskriver i sin tur hur det var svårt att producera ett arbete enskilt och hur en majoritet i 

klassen inte var intresserade av att tolka forskning överhuvudtaget. Informanten är tydlig med 
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att forskning är inget som framtiden kommer att ägnas åt. Ingen av de båda yrkesverksamma 

lärarna hade något att tillägga under övrigt.  

 

[…] Så de måste ju utgå från samma kunskapskrav där också och det säger ju de också att de 

gör men tittar man på det man sett och kompisar man hade i samma klass så har man ju 

bedömts på mycket olika sätt.  

(YL1) 

 

[…] Det är ju mycket för att man ska kunna forska själv liksom. Men det var ju många som sa 

att de inte var intresserade av det överhuvudtaget. Vi var tvungna att vara själva också. Då 

kände jag att jag aldrig kommer forska i hela mitt liv för det finns inget intresse liksom. 

 

(YL2) 
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4. DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet utgörs av en reflektion där den analyserade empirin placeras i ett större 

sammanhang utifrån tidigare forskning och studiens teoretiska ram samt egna tankegångar 

kring innebörden av intervjuerna. Vidare presenteras en metoddiskussion med studiens styrkor 

och svagheter följt av de didaktiska implikationer som kan skönjas utifrån studiens resultat. 

Slutligen beskrivs förslag på vidare forskning kring temat.  

4.1 Resultatdiskussion  

En hållbar lärarutbildning (2008) betonar hur undervisningen på lärarutbildningen ska vara 

forskningsbaserad och bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Av intresse blir då den 

inledande granskning av tidigare examensarbeten (se tabell 1 och 2) där en stor andel av 

referenserna bestod av kurslitteratur. Från statligt håll ses detta som en svaghet. Dock beskriver 

LU2 hur det kan bli problematiskt när det avkrävs studenter att helt plötsligt börja grunda allt i 

granskade studier när utbildningen tidigare grundat sig i kurslitteratur. Som tidigare nämnts är 

inte heller all kunskap som finns i en yrkesutbildning grundad i vetenskapliga krav. LU1 och 

lärarstudenterna resonerar å andra sidan kring hur det ses som pålitligare kunskap om referensen 

kan härledas till en vetenskapligt granskad artikel som fungerar som originalkälla. LS2 

beskriver hur det är irrelevant att läsa vad någon annan tolkat. Här uppstår direkt en 

frågeställning. De flesta av de granskade studier som används är skrivna på ett engelskt 

fackspråk där studenterna själva har beskrivit en osäkerhet i hur de ska tolka resultaten. 

Samtidigt beskriver LU2 hur kurslitteratur ofta består av en tidigare avhandling eller är 

författade av forskare och andra kunniga personer som besitter en stor kunskap om fältet. Det 

skulle kunna tänkas att studenters tredjehandstolkning av kurslitteratur på svenska eventuellt 

håller en högre nivå än en problematisk andrahandstolkning av en vetenskaplig artikel. Ändå är 

det just avsaknaden av vetenskapligt granskade artiklar och studier som lyfts fram som 

argument i olika utredningar och granskningar av lärarutbildningen där den beskrivs hålla en 

låg vetenskaplig anknytning. 

 

På frågan vad som bör prägla en akademisk yrkesutbildning på vetenskaplig grund resonerade 

lärarstudenterna kring vikten av en forskningsanknytning som kan kopplas till olika ämnen. En 

av studenterna efterfrågar samtidigt en objektivitet hos lärarutbildare vilket skapar en paradox 

där lärarutbildare förväntas hålla sig objektiva till forskning istället för att kunna använda den i 

sin undervisning. Den forskning om lärande som finns idag kommer eventuellt förkastas i 

framtiden där forskningen gör nya framsteg. En fullständigt neutral hållning till 

forskningsresultat beskrivs ofta som en omöjlighet och frågan är om lärarstudenter skulle dra 

nytta av en fullständigt objektiv utbildning där de samtidigt efterfrågar forskning kring lärande. 

De yrkesverksamma lärarna uppvisade en svårighet med att kunna beskriva vad som bör prägla 

en utbildning på vetenskaplig grund. Intressant i svaren är att olika ”lyft” ses som 

vetenskaplighet samt hur den beprövade erfarenheten kopplas samman med antal 

yrkesverksamma år en lärare har. Kopplat till det svar som LU2 gav angående beprövad 

erfarenhet på första frågan så kan det inte likställas med tips och anekdoter om hur undervisning 

går till. Eventuellt finns en misstolkning av beprövad erfarenhet med ”det som sitter i väggarna” 

där Adamsson (2017) betonar problematiken med att Skollagen inte preciserar begreppen 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och hur de därför tolkas olika av anställd inom 

skolor. Där görs även skillnad på vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt där det 

förstnämnda utgår från forskningsbaserad kunskap medan det sistnämnda kan likställas med ett 

kritiskt förhållningssätt till sin undervisning. Även Matematiklyftet ses som vetenskaplig grund 

av en av lärarna där det beskrivs hur den senaste forskningen presenteras. Värt att nämna här är 

att det pågår omfattande forskning kring det stödmaterial som lärare tar del av under 
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Matematiklyftet på Mälardalens högskola vars resultat kommer att presenteras först år 2022. 

Dock pekar svaret mot en vilja att ta del av forskning och skolutveckling ”underifrån”. Carlgren 

(2010) menar att lärare i högre grad tar till sig forskning som de själva är medverkande i än den 

som kommer ”uppifrån” genom centralt utformade reformer som sedan ska implementeras i 

verksamheten. Angående misstolkningen av begreppen argumenterar Säljö och Södling (2006) 

för att studenter i hög grad uppvisar en avsaknad av förståelse för själva innebörden av 

”vetenskaplig grund”. Forskning i sig nämns ofta som något självklart och positivt men 

förbindelsen till den egna praktiken eller utbildningen är inte alltid lika självklar vilket 

intervjusvaren också indikerar. Kort sagt resonerar studenter i högre grad om forskning istället 

för forskningsanknytning vilket eventuellt kan vara för abstrakt.  

 

De båda lärarutbildarna resonerade samfällt kring vikten av att studenter innehar ett kritiskt 

förhållningssätt och analyserande tänk med slutmålet att sända ut en kritiskt tänkande 

professionell lärare i arbetslivet. Detta är en annan bild än den studenterna målade upp där 

vetenskaplig grund utgår från forskningsresultat kopplade till olika ämnen vilket tyder på att 

begreppet inte är tydliggjort för lärarstudenter utifrån lärarutbildares synsätt. Att lärarstudenter 

ska vara kritiska och reflekterande praktiker är något som delas av Lärarutbildningskommittén 

(2009) där det beskrivs hur ”att vara kritisk” innebär att det finns ett vetenskapligt 

förhållningssätt gentemot yrkeskunskap och läraryrket. Med andra ord en insikt hur 

vetenskaplig kunskap kan beskrivas utifrån hur teorier och metoder kan tillämpas inom yrkets 

ramar. Björklund (2002) menar dock att dessa mål för att skapa goda attityder hos lärarstudenter 

inte har någon direkt gemensam grund gällande hur detta ska gå till. Istället lyfts det hur det 

kan vara problematiskt att instruera människor att besitta dessa önskvärda egenskaper och 

attityder. Med andra ord är bekantskapen med vetenskaplig grund helt beroende på individ och 

dennes tidigare attityder och mål med utbildningen. LU2 poängterar vidare hur, på grund av att 

lärarutbildningen är en yrkesutbildning, det behövs beprövad erfarenhet som inte alltid är 

grundat i vetenskapliga krav. Det behövs med andra ord en lärarkår på högskolor som både 

består av akademiker men även personer med erfarenhet från fältet. LU1 reflekterar å sin sida 

kring hur det finns en kollision mellan yrkespraktiken och lärarutbildningen där nyexaminerade 

lärare inte alltid ser kopplingen mellan praktik och forskning. Det är istället de lokala 

förutsättningarna i skolor som ligger som grund för hur undervisningen genomförs och 

planeras. Franck (2002) menar att forskningsbasering av en lärarutbildning hänger samman med 

antalet disputerade lärare. Grundläggande undervisning kan genomföras med gott resultat av 

lärare som inte är forskarutbildade, men för studenter uppstår det då en svårighet att se 

utbildningen som forskningsbaserad. Vidare beskrivs det hur det finns en uppfattning att 

erfarenhet från fältet är en nödvändighet för utbildningen precis som LU2 beskriver. Dock har 

denna erfarenhet olyckligt vis ställts som motpol till den vetenskapliga kompetensen. Detta kan 

eventuellt härledas till att denna erfarenhet då räknas som beprövad erfarenhet som jämställts 

med vetenskaplig grund av högskoleförordningen. Kroksmark (2010) för fram hur forskning 

under decennier uppmärksammat hur lärare har det svagaste intresset av forskningsbaserad 

kunskap av alla akademiska professioner. Men kan det svaga intresset kring forskning hos 

lärarstudenter enbart förklaras med att det finns en krock mellan praktik och teori? De båda 

yrkesverksamma lärarna beskrev exempelvis hur det under deras studietid var mycket fokus på 

”teorier hit och dit” som de inte anser sig ha nytta av i sin praktik. De efterfrågar mer didaktiska 

tips som de kan använda sig av. Detta ligger i linje med LU1 som beskrev hur det blir en krock 

i yrkeslivet.  

 

Säljö och Södling (2006) betonar hur det finns en utbredd pragmatisk attityd hos studenter kring 

hur de vill ha sin utbildning upplagd. Det beskrivs hur studenters syfte med utbildningen är ett 

säkert arbete där målet under utbildningen utgår från just dessa tips som kan användas i den 
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framtida professionen. Detta leder till att vetenskap inte ses som kärnan i läraryrket utan något 

som befinner sig i periferin. Detta bidrar också till den konflikt mellan forskning och vetenskap 

som ställs mot praktiken. Eventuellt kan detta ge en förklaring till varför de yrkesverksamma 

lärarna i denna studie uppvisade svårigheter med att beskriva hur deras undervisning i ämnena 

svenska och matematik vilar på vetenskaplig grund. Dels kan det vara så att de tillhör den grupp 

som ser själva arbetet och hur praktiken genomförs som viktigast men det kan även vara så att 

de i sitt yrke inte behöver använda sig av den vetenskapliga grunden för att arbetet ska fortgå. 

Värt att reflektera över är hur båda beskriver att teorier och vetenskap som lärarutbildare 

undervisar om inte fungerar ute på fältet beroende på skola och resurser. Dock beskrivs det hur 

praktiska tips är användbart. Dessa borde ju rimligtvis också vara beroende av hur skolor ser ut 

med resurser och elevsammansättning. Oavsett kan det skönjas en problematik där 

lärarstudenter anser att det viktigaste de fått med sig från en fyra år lång akademisk utbildning 

är praktiska tips som de anser inte ingått i någon större utsträckning i utbildningen. Utifrån de 

yrkesverksamma lärarnas svar kan det beskrivas hur läromedel, styrdokument och kollegers 

arbetssätt i hög grad styr de båda lärarnas undervisning och hur de, trots krav på det, inte kan 

svara på hur de grundar sin undervisning i beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. Detta 

stämmer överens med tidigare svar där det beskrivs hur didaktiska och praktiska tips är det som 

saknas i lärarutbildningen och hur teorier och vetenskap anses vara något som inte fungerar i 

praktiken. Lärarstudenterna å sin sida anser att de saknar kunskap kring hur de kan tolka 

forskning. LS1 beskriver ett eget tillkortakommande gällande sina kunskaper i hur forskning 

kan tolkas. Vidare beskrivs det hur det finns en önskan att få ta del av forskning för att sedan 

pröva den under sin praktik så en sammankoppling mellan dem kan ske. Detta bör ses som en 

möjlighet att sammankoppla yrkeskunskap med vetenskapliga krav och eventuellt ett sätt för 

studenter att komma närmare forskningen. Istället reflekterar studenten kring hur uppdelat det 

nu är under utbildningen där forskning och praktik ställs som två motpoler. Studenter har på 

grund av detta en svårighet att förstå dess sammanhållning. Kroksmark (2010) argumenterar 

för hur det inte kan ses som en självklarhet att studenter tillskansar sig kunskap om forskning 

under sin studietid. Exempelvis inhämtas ofta empirin till arbeten genom den placering 

studenter har via sin verksamhetsförlagda praktik. Där saknas dock ofta någon som har egen 

erfarenhet av forskning eller vetenskaplig kompetens vilket kan bidra till att studenter kan tappa 

tron på den vetenskapliga grund undervisningen ska vila på. Bergqvist (2000) beskriver vidare 

hur enstaka inslag av forskningsmetodik och liknande för att introducera ett vetenskapligt 

förhållningssätt inte är tillräckligt. För att studenter ska utveckla en kunskap och förståelse för 

forskning och bli de ”kritiskt analyserande praktikerna” krävs det att hela utbildningen 

genomsyras av ett sammanhang där studenter möter och tar del av forskning.  

 

Ovanstående diskussion kring forskningsbasering och vetenskaplig grund kan direkt härledas 

till denna studies huvudsyfte, nämligen varför lärarstudenter producerar examensarbeten som i 

diverse granskningar över tid beskrivs som bristfälliga. Liksom lärarstudenterna i denna studie 

beskriver de yrkesverksamma lärarna en liknande problematik gällande examensarbetet med en 

önskan om en mer samordnad bedömning av arbetena. Samtidigt kopplar de ihop 

examensarbeten med en framtida forskningskarriär och inte som ett sätt att producera kunskap 

kring deras framtida yrkesutövning. En av de yrkesverksamma lärarna beskriver hur en 

majoritet av klassen inte hade något intresse av forskning och vetenskap vilket även tidigare 

studier lyft. Denna åsikt delas av en av lärarstudenterna som beskriver examensarbetet som 

något som är irrelevant i utbildningen. Det skulle kunna tänkas att då reduceras en fyra år lång 

akademisk utbildning till en tipsfabrik där examinerade lärare utgår från sina läromedel och hur 

äldre kolleger genomför sin undervisning. Bergqvist (2000) för fram hur lärarutbildningen har 

inlämningsuppgifter som ett genomgående inslag där det inte lämnas mycket rum för egna 

reflektioner eller eget ansvar hos studenter. Examensarbetet står då i en kontrast till detta där 
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studenter förväntas arbeta utifrån en förhållandevis stor frihet. Denna avsaknad av tidigare 

styrning bidrar till en oro hos studenter som efterfrågar ”hur det ska se ut” kopplat till deras 

tidigare erfarenheter med inlämningsuppgifter. Bergqvist beskriver vidare hur studenter, när de 

berättar om sitt examensarbete, gör det med utgångspunkt i utbildningen som helhet. En 

utbildning som kan beskrivas innehålla starka förebildliga inslag med ”given” kunskap. Detta 

bidrar till att examensarbetet smälter samman med övriga uppgifter med innebörden att det är 

uppsatsen i sig, inte att generera ny kunskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, som blir 

målet. Detta är något som lärarstudenterna i denna studie beskriver där de resonerar hur 

lärarutbildare redan från början av utbildningen borde välja nivå så den befinner sig jämn 

genom hela studietiden. Även lärarutbildarna beskriver hur det är problematiskt med den sena 

nivåökningen som hör examensarbeten till.  

 

I utredningen en hållbar lärarutbildning (2008) beskrivs det hur examensarbeten ofta uppvisar 

en svag koppling till forskningskrav. Det poängteras hur en del av problematiken kan härledas 

till lärarutbildningens brist på disputerade lärare kopplat till handledningen. Produktion av 

forskning ska vidare övergå till att också innefatta konsumtion av forskning enligt utredningen. 

Detta är något den berörda lärarutbildningen i studien tagit fasta på då ett examensarbete bytts 

ut mot en kunskapsöversikt där studenter får söka artiklar och producera en översikt kring valt 

ämne. Slutligen argumenteras det i utredningen för att lärarutbildningen i helhet är i behov av 

forskarutbildade lärare. Detta skapar dock en kontrast mot tidigare resonemang där en 

yrkesutbildning är i behov av personal med erfarenhet från fältet även om de inte har disputerat. 

Vidare menar Säljö och Södling (2006) att det är svårt att kontinuerligt få fram forskarutbildade 

lärare som kan handleda studenter. Arbetenas krav på att de ska innehålla yrkesrelevanta ämnen 

kopplat till vetenskaplighet är också en problematik. Av resursskäl kan då lärarutbildare tvingas 

handleda arbeten om ämnen de inte är insatta in. Det beskrivs vidare hur studenters erfarenheter 

av handledning skiftar där vissa beskriver hur de getts stort stöd medan andra inte erhållit något. 

Detta stämmer överens med denna studies intervjusvar där lärarstudenterna och de 

yrkesverksamma lärarna beskriver liknande problematik och hur utbildningen inte kan anses 

vara likvärdig.  

 

Utifrån den insamlade empirin speglas en problematisk bild av examensarbeten inom 

lärarutbildningen där vare sig studenter eller utbildare är nöjda med det nuvarande upplägget. 

Två avgörande svårigheter kan urskiljas där studenter inte i tillräckligt hög grad tidigare i 

utbildningen getts tillfällen för att bekanta sig med forskningsmetoder men även kollisionen 

mellan yrkesorienteringen och vetenskapliga krav. Om studenter upplever en osäkerhet kring 

hur och varför examensarbetet ska skrivas är det inte svårt att förstå den kvalitetsbrist som 

utredningar beskrivit. Dessa fokuserar dock i hög grad på den vetenskaplighet som anses ska 

återfinnas i examensarbeten men där uppstår problematiken med att det är en yrkesutbildning 

där inte all kunskap finns förankrad i forskning.  

 

Den första frågeställningen ämnade besvara vad som kännetecknar lärarutbildares och 

lärarstudenters tankar kring den vetenskapliga grunden i lärarutbildningen med fokus på 

examensarbetet. Genom intervjuanalysen och resultatdiskussionen uppdagas en komplex bild 

av tankegångarna. Det framkommer ingen klar bild över hur examensarbetet bör fungera 

gällande innehåll, handledning och examination. Gällande den vetenskapliga grunden 

argumenterar lärarutbildarna hur det kan tolkas som att studenter ska uppvisa en kritisk och 

reflekterande sida. Lärarstudenterna kopplar dock själva ihop begreppet med antal granskade 

studier och forskning över lag. Det kan eventuellt tänkas att det då blir problematiskt att inneha 

en kritisk och reflekterande sida då det inte skiljer sig så väsentligt mellan en referens från 

kurslitteratur eller en referens från en granskad studie om inte innehållet synas med kritiska 
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linser. Säljö och Södling (2006) för fram hur studenter på högskolor betonar att de under sin 

studietid blivit mer kritiska till det som de läser i media. De nämner dock sällan det kritiska 

aspekterna i vetenskapligt arbetssätt gällande att se och ringa in relevanta problem. Vidare lyfts 

komplexiteten med en yrkesutbildning där all kunskap inte finns förankrad i forskning. Detta 

är något tidigare granskningar inte tar med i beräkningarna när examensarbeten synas utifrån 

ett kvalitetsperspektiv. Den andra frågeställningen utgick från vilken betydelse examensarbetet 

haft för nu yrkesverksamma lärare och hur den vetenskapliga grunden gör sig gällande i ämnena 

matematik och svenska. En av informanterna beskrev hur ämnesvalet kring läsförståelse 

möjliggjort att den producerade kunskapen kan användas dagligen i verksamheten. Den andra 

informanten beskrev dock examensarbetet som en ”pina” och framhöll hur majoriteten i klassen 

inte hade något intresse av forskning. Utifrån intervjuerna skapas en bild där det inte kan sägas 

att arbetet haft någon större betydelse för yrkesverksamma lärare med undantag för de som 

väljer ämnen som kan kopplas till undervisning. Hur deras undervisning i ämnena svenska och 

matematik grundar sig på vetenskap visade sig svårare för lärarna att beskriva. De berättade hur 

de utgår från läroplan och ämnesböcker och hur kollegor arbetar på skolan. För att besvara 

frågeställningen så påverkar inte lärarutbildningens vetenskapliga grund de båda lärarnas 

yrkesutövning i någon högre grad. Istället faller de in i den lokala skolkulturen vilket LU1 också 

beskrev som en starkare kraft än att något ska vila på evidens.  

 

Går det då att härleda resultatet till det teoretiska ramverket om loosely coupled systems? 

Hallsén (2013) betonar hur lärarutbildningen innehar en särställning inom högre utbildning 

kopplat till dess uppdrag att vara nära länkad till både skolutbildning och akademisk utbildning. 

Staten utövar direkt styrning över utbildningen vilket placerar lärarutbildningen mellan stat, 

skola och högre utbildning. Dock åtnjuter universitet och högskolor en relativt stor autonomi 

gällande undervisning. Högskolor och universitet ska fungera som autonoma reflekterande 

krafter i samhällsutvecklingen. Utifrån insamlad empiri framträder en bild där det inte finns en 

röd tråd som genomsyrar stegen från statlig styrning ned till enskilda lärare. Enskilda 

lärarutbildningar, och lärarutbildare, kan eventuellt tolka kriterier utifrån sitt eget synsätt. I 

denna studie exemplifieras detta genom exempelvis de olika synsätt som framkommit under 

intervjuerna gällande vetenskaplig grund. Även skolan åtnjuter en hög grad av autonomi. I en 

rapport från OECD (2015)  beskrivs det hur den svenska skolan gick från att vara ett av det 

mest centraliserade systemen till att bli ett av det mest decentraliserade på 1990-talet. Som 

beskrivits i denna studie gäller det dock inte alla områden. Bestämmelser kring läroplan och 

nationella prov regleras fortfarande från statligt håll. Carlgren (2009) argumenterar för hur 

enskilda skolor har makten att själva strukturera undervisningen gällande exempelvis innehåll, 

undervisning och arbetstid. Detta bidrar till en utveckling av lokala strukturer för bedömningar 

av elevers kunskaper. Lärarna har med andra ord en relativt stor kontroll över utformningen av 

verksamheten men kontrolleras från statligt håll genom nationella prov och utvärderingar. 

Samtidigt finns ett krav på lärare där alla elever förväntas nå de utsatta målen och där 

vårdnadshavare ska inkluderas i barnens skolgång. Detta kan sägas bidra till ett löst 

sammankopplat system mellan byråkrati, marknadsorientering och arbetsorganisering. Trots att 

staten besitter en stark styrning på utformning av läroplaner och mål kan det vardagliga arbetet 

i skolor genomföras på en relativ självständig nivå. Exempelvis visar det insamlade underlaget 

i denna studie hur yrkesverksamma lärare inte direkt kan koppla sin undervisning till 

vetenskaplig grund. Istället faller de in i lokala skolkulturer där de beskriver hur de själva väljer 

vilken fortbildning de vill genomföra. Kopplat till examensarbetet ger intervjusvaren en bild av 

hur det inte finns ett väl fungerande arbetssätt gällande handledning och examination. Även om 

det finns en central styrning med kriterier kan dessa tolkas olika beroende på person. Detta 

skulle kunna härledas till yrkesutbildningens behov av en blandning av praktiker och 

akademiker. Ett löst sammankopplat system med en blandning av forskning och didaktiska tips 
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kan eventuellt bidra till en förvirring hos studenter vilket den insamlade empirin ger en bild av. 

Studenterna delar inte samma synsätt på vetenskap som lärarutbildarna. Tidigare forskning och 

intervjusvaren i denna studie visar på en problematik gällande en vetenskaplig anknytning där 

den pedagogiska forskningen kan ses i ljuset av ett löst sammankopplat system. Carlgren (2009) 

framhäver hur pedagogisk forskning i hög grad sker utanför skola och lärarutbildning. Jämfört 

med medicinska och tekniska områden, där forskningen är nära besläktad med utbildningen, 

sker den utbildningsvetenskapliga forskningen åtskilt från utbildningen. Medicins forskning 

består även till stor del av frågor som berör verksamheten. Denna forskning saknas till stor del 

inom utbildningsområdet. Som tidigare beskrivits är området komplext. En del av 

problematiken skulle eventuellt kunna härledas till teorin om loosely coupled systems. En stark 

autonomi i både lärarutbildningen och skolan möjliggör egna tolkningar av kriterier och 

uppgifter. Samtidigt är det en yrkesutbildning som förväntas vila på en vetenskaplig grund där 

studenter under sin praktik kommer i kontakt med lokala strukturer där den vetenskapliga 

grunden eventuellt inte prioriteras. Det skulle kunna förklara en del i varför just lärarstudenters 

examensarbeten anses hålla en svag forskningsanknytning. Dock är ämnet för komplext för att 

kunna förklaras med enbart en teori, även om den kan ge en fingervisning åt vilket håll framtida 

forskning kan fokuseras.  

 

Vilka förslag på åtgärder skulle då kunna framställas för att öka lärarstudenters 

forskningsanknytning och kvalitet gentemot examensarbeten utifrån det insamlade underlaget 

och tidigare forskning? Den berörda lärarutbildningen har nyligen ersatt ett av examensarbetena 

med en kunskapsöversikt där studenter får söka relevanta studier där de sammanfattar det 

viktigaste inom det valda fältet. Detta ligger i linje med tidigare forskning som beskriver hur 

lärarstudenter är i behov av att vara forskningskonsumenter. Dock beskriver lärarstudenterna i 

denna studie en avsaknad av forskningsbasering från dag ett i utbildningen. Detta är något som 

även tidigare forskning i denna studie belyst där examensarbetet skiljer sig från övriga 

inlämningsuppgifter. Det finns även en problematik med att arbetena handlar mer om metoder 

än själva resultatet. Om en förtrogenhet med vetenskapliga metoder sker relativt tidigt i 

utbildningen skulle eventuellt studenter kunna fokusera mer på själva problemet och 

frågeställningarna som ska ligga som grund för examensarbetet. Säljö och Södling (2006) 

beskriver hur studenter kan se en konflikt mellan teori och praktik vilket även den insamlade 

empirin i denna studie visar. Forskarna framhäver hur sjuksköterskeutbildningen, som också är 

en yrkesutbildning, har en mycket närmare koppling till vetenskap. Här kan en skillnad i 

utbildningarnas sätt att bedriva forskningsanknytning noteras. Där är det just så att det 

vetenskapliga förhållningssättet och forskningen är tydlig redan i början av utbildningen. Ett 

ämne som utgör forskningsanknytningen under hela utbildningen är omvårdnadsvetenskap. 

Något liknande går inte att finna i lärarutbildningen. Slutligen kan det argumenteras för om en 

yrkesutbildning drar nytta av att innefatta två examensarbeten på vardera 15 högskolepoäng? 

Som tidigare nämnt är en kunskapsöversikt till nytta för studenter där de ges möjlighet att bli 

forskningskonsumenter. Utifrån intervjusvaren och tidigare forskning ges en bild av att det 

traditionella examensarbetet dock inte är till så stor nytta i professionen. Skolan kännetecknas 

idag av krav på behörighet i de ämnen som lärare ska undervisa i. Lärarstudenter som läser 

inriktningen till årskurserna 4-6 blir behöriga i ämnena matematik, svenska och engelska. 

Vidare sker ett tillval mellan samhällsorientering, naturorientering, musik eller bild på vardera 

30 högskolepoäng. Utifrån den insamlade empirin skulle det kunna tänkas att studenter i sin 

framtida profession skulle dra mer nytta av en till ämnesbehörighet än ett examensarbete som 

många beskriver som irrelevant för sin praktik och som visat sig hålla en bristande kvalitet 

genom granskningar. Detta i sin tur skulle eventuellt inte förminska den vetenskapliga grunden 

om den genomsyrade utbildningen från början likt sjuksköterskeutbildningen.  
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4.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden för insamlandet av empirin till denna studie är fokuserade intervjuer. Valet 

av metod utgick från en önskan att på djupet förstå och försöka svara på studiens 

frågeställningar. En kvantitativ enkätundersökning hade eventuellt inte gett det djup som 

behövdes för att kunna tolka svaren och jämföra dem med tidigare forskning inom fältet. Det 

strategiska urvalet som gjordes gällande val av informanter möjliggjorde att studiens 

frågeställningar till viss del kunde besvaras. Vid ett slumpmässigt urval skulle det kunna tänkas 

att intervjupersonen eventuellt inte är insatt i temat vilket hade omöjliggjort en analys. Dock 

går det alltid att reflektera över de tankar och åsikter som missas vid en kvalitativ metod och 

hur generaliseringen blir lidande. En reflektion över valet av informanter gäller 

lärarstudenterna. I efterhand kan deras svar upplevas som för influerade av det pågående 

examensarbetet där frågorna kopplades till just den processen och inte till helheten. 

Generaliserbarheten i detta arbete kan naturligtvis ifrågasättas. Dock bygger det på personliga 

erfarenheter som ämnar förvandla tyst kunskap till påståendekunskap.  

4.3 Didaktiska implikationer 

De didaktiska konsekvenser som det insamlade underlaget utgör bör ses utifrån perspektivet 

från både lärarstudenterna och de yrkesverksamma lärarna. Utifrån intervjuerna med 

lärarutbildarna framträder en bild av examensarbetet där det inte finns en direkt enighet kring 

hur handledning och examination ska gå till. Vidare tolkas begreppet vetenskaplig grund olika 

av lärarutbildare och studenter. Detta i sig kan eventuellt bidra till den förvirring studenter säger 

sig känna när de skriver sina arbeten och hur handledning och examination upplevs som 

orättvis. Vidare beskriver studenterna en svårighet i att tolka forskning vilket kan ha en 

påverkan på examensarbetens kvalitet och forskningsanknytning. Att utbildningen i hög grad 

använder sig av kurslitteratur kan ge den didaktiska konsekvens att studenter inte letar i 

forskning när de blir utbildade lärare utan söker sig till det som de är förtrogna med. Detta 

antagande ges underlag i de yrkesverksamma lärarnas svar där de inte på rak arm kan beskriva 

hur de kopplar sin undervisning på en vetenskaplig grund. De tolkar även beprövad erfarenhet 

som antal yrkesverksamma år och inte något som ska vara dokumenterat och testat. De 

didaktiska konsekvenserna av detta är att undervisningen inte kan sägas vara forskningsbaserad 

utan rådande skolkultur styr undervisningen.  

 

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och 

inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 

          (Skollag 2010:800) 

 

Som citatet ovanför belyser finns det ett krav på en likvärdig undervisning. Om 

utbildningsväsendet dock ses som ett löst sammankopplat system där lärare och enskilda skolor 

åtnjuter en hög grad av autonomi kan detta eventuellt ses som problematiskt. Då intervjuerna 

ger en bild av hur forskning och vetenskap i hög grad ses som något som inte går att använda 

sig av i praktiken är det istället egna val som styr undervisningen. Det kan tänkas att det då 

uppstår en svårighet att säga att skolväsendet är likvärdigt.  

4.4 Slutsats 

Denna studie inledde med att fråga varför lärarstudenter producerar examensarbeten som anses 

hålla en låg kvalitet samt huruvida vetenskaplig grund har någon betydelse för yrkesverksamma 

lärare. Resultatet visade på en komplexitet där enskilda teorier inte kan anses vara nog för att 

beskriva problematiken. Dock gav denna studies teoretiska ramverk en möjlig öppning för 

vidare forskning kring skolväsendets autonomi och hur den påverkar undervisningen. För att 
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kunna återfå kontrollen över en likvärdig undervisning på lärarutbildningen krävs ett samspel 

mellan den akademiska och praktiska falangen. För att försöka komma till bukt med 

lärarstudenter och yrkesverksamma lärares bristande forskningsanknytning krävs det att 

lärarutbildningen, likt sjuksköterskeutbildningen, redan från utbildningens början genomsyras 

av ett vetenskapligt förhållningssätt. Slutligen har det under arbetets gång uppmärksammats hur 

forskningsfältet kring examensarbeten inom lärarutbildningen till stor del består av rapporter 

och beställda utredningar. Ett ökat fokus på ”gräsrotsforskning” där enskilda universitet och 

högskolor forskar kring ämnet skulle eventuellt kunna bidra till å ena sidan en förståelse för 

den egna skolans praktik och å andra sidan värdefull information till andra skolor. Denna studie 

skulle i ljuset av detta kunna ses som en småskalig startpunkt mot mer praktiknära forskning 

kring det tveeggade svärdet som kan benämnas autonomi.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

 

Denna intervju kommer att användas som underlag till ett examensarbete på 

lärarutbildningen på högskolan i Borås med inriktning mot grundskola år 4-6. 

Syftet med studien är att undersöka olika ståndpunkter angående 

lärarutbildningens vetenskapliga grund och hur examinationsformen med 

examensarbeten fungerar med fokus på handledare/examinator samt arbetenas 

kvalitet. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ned. När detta 

arbete är klart kommer intervjuerna att raderas och i arbetet kommer fiktiva 

namn användas. Inte heller lärosäte kommer namnges i studien och materialet 

kommer endast återfinnas i studien för forskningsändamål. Intervjuerna är 

frivilliga och kan när som helst avbrytas. Arbetet och intervjuerna vilar på de 

forskningsetiska kraven från vetenskapsrådet: 

 Informationskravet  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 

 Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 

 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

 Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 
 

 



 

 

 

Bilaga 2 - Frågor till lärarutbildare och lärarstudenter  

 Vad anser ni bör prägla en akademisk yrkesutbildning på vetenskaplig grund?  

 

 Vilka eventuella möjligheter/svårigheter finns det när en utbildning ska sammankoppla 

yrkeskunskap med vetenskapliga krav och vad väger tyngst?  

 

 

 I vilken grad bör examensarbete grunda sig i tidigare forskning med exempelvis referenser till 

granskade studier för att kunna sägas vila på en vetenskaplig grund?  

 

 Vilka är era tankar kring en examinationsform som använder sig av handledare/examinator i 

en yrkesutbildning med fokus på lärares eventuellt olika synsätt på vad som väger tyngst i ett 

examensarbete?  

 

 

 Lärarutbildningen har enligt En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) i jämförelse med 

andra akademiska utbildningar, en svagare vetenskaplig grund, dels vad gäller andelen 

forskarutbildade lärare, dels vad gäller anslagen till utbildningsvetenskaplig forskning. Vad 

tror ni det beror på?  

 

 Har ni några tankar kring hur examensarbeten på lärarutbildningen skulle kunna genomföras 

annorlunda med fokus på den övergripande kvaliteten?  

 

 

 Övrigt?  

Bilaga 3 - Frågor till yrkesverksamma grundskollärare  

 Vad anser ni bör prägla en utbildning på vetenskaplig grund?  

 

 I vilken grad har lärarutbildningen, med fokus på examensarbetet, skapat en vetenskaplig 

grund som ni nu har användning för i ert yrkesliv?  

 

 

 Vad har ni mest nytta av från lärarutbildningen som ni nu använder er av i ert yrkesliv?  

 

 När ni nu arbetar som lärare, finns det något ni önskar lärarutbildningen hade gett er som ni 

inte fick under utbildningen?  

 

 

 Kan ni ge exempel på hur er undervisning i ämnena svenska och matematik vilar på en 

vetenskaplig grund?  

 

 Har ni några tankar kring hur examensarbeten på lärarutbildningen skulle kunna genomföras 

annorlunda med fokus på den övergripande kvaliteten?  

 

 

 Övrigt?  
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