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There is nothing so practical as a good theory  
 
(Lewin, 1951) 
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Råde, Anders. Between the Academy and the Teaching Profession  integration of 
academic and professional goals in the degree project in Swedish teacher education. 

 

Abstract 
The aim of this thesis is to study the relationship between the overall academic and 
profession-oriented goals for the degree project in Swedish teacher education. The 
methodology includes analyses of 26 syllabi, reviews of 33 scientific papers, interviews 
with 24 supervisors and analyses of 84 published degree projects.  The introduction of 
a degree project in teacher education in many European countries, as well as in 
academic professional programs in general, can be understood as being a part of a 
trend towards academization of teacher education programs.  At the same time, 

the importance of profession-oriented goals. While it is a main ambition in higher 
education to bring these two types of goals closer together and, if possible, integrate 
them, these two trends can interfere with each other. The interference can be seen as a 
new version of the long-running issue of theory versus practice in academic 
professional education. This study of the purposes, implementation and outcomes of 
the degree project shows that there are both possibilities and hindrances when it comes 
to integrating the academic and the profession-oriented goals. Firstly, the three degree 
project models in European teacher education, i.e. the traditional thesis, the portfolio 
and the action research model, all allow for the integration of the two kinds of goals. 
Secondly, five of the goals are conducive to an integration, namely those involving 
subject knowledge, data collection methods, documentation skills, analysis skills and 
distancing skills. However, as was mentioned above, the thesis also points to certain 
factors that may hamper such an integration. Firstly, the academic goals often tend to 
be seen as more important than the profession-oriented ones in a degree project. 
Secondly, there are eight goals that may make the integration difficult. Three of these 

over their professional qualifications and academic writing, while five are profession-
oriented, namely broad knowledge, experience-based knowledge, artistic knowledge, 
didactic skills and normativity. This thesis analyses the possibilities and difficulties 
involved in 
discourse. As the academic goals belong to the vertical discourse, they can give teacher 
students an understanding of why professional activities are done in a particular way, 
and enable them to critically assess teaching situations, while the profession-oriented 
goals, which belong to the horizontal discourse, can give them an understanding of how 
to perform professional activities and introduce them to the practical aspects of 
teaching. A final conclusion of this thesis is that there are many ways in which 
academic and profession-oriented goals can be integrated in the teacher education 
degree project. A successful integration would result in a degree project that 
incorporates two differe -eye-view and a narrower, 
more profession-oriented one with a closeness to the teaching practice. 

Keywords:  
Academic trend, higher education, horizontal discourse, practice trend, vertical 
discourse 
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1. Inledning 

Detta kapitel består av en introduktion till problemområdet och redogör för 
vad som kan kallas för akademiseringstrenden och den praktiknära trenden. 
Vidare berörs forskningsresultat om examensarbeten i nya professions-
utbildningar och varför denna avhandling fokuserar lärarutbildningen som 
empiriskt exempel. Avslutningsvis presenteras avhandlingens syfte, forsk-
ningsfrågor och disposition. 

Introduktion till problemområdet 
Tidigare bedrevs många yrkesförberedande utbildningar vid sidan om landets 
högskolor och universitet och med ett fokus på de traditioner 0ch krav som 
gällde för respektive profession. Sedan ett antal decennier tillbaka har de 
flesta integrerats och blivit en del av den högre utbildningen vilket inneburit 
delvis förändrade premisser. Dessa akademiserade professionsutbildningar 
har tvingats ta hänsyn till nya krav, förutom de som yrket ställer, avseende 
traditioner och normer inom akademin (Hallsén, 2013). Denna utveckling har 
medfört att det inom högre utbildning finns trender som innebär att antingen 
vetenskapens eller professionens mål hamnar i fokus inom professions-
utbildningarna. Dessa olikheter medför ibland motsättningar som kan för-
svåra utbildningarnas genomförande och utveckling. För att få en förståelse 
för dessa nya professionsutbildningars situation och utvecklingsmöjligheter 
är det viktigt att klargöra dessa trender och hur de kan påverka centrala delar 
av utbildningarna. Examensarbetet är ett exempel på en sådan central del och 
är i fokus i detta avhandlingsarbete. 
 
År 1871 skrev folkskollärarkandidaten Pehr Thelin en uppsats under sin lärar-
utbildning, med titeln: 
 

Huru skall skolläraren undgå att med åren nedtyngas till själ och kropp af 
sitt ofta tröttsamma kall, och huru skall han undvika, att detta nedsjunker 
till en mekanisk sysselsättning? (Thelin, 1871) 

 
Av titeln framgår att uppsatsförfattaren diskuterar professionen och söker nya 
sätt att tänka och resonera kring yrkesutövandet. Det är intressant att redan 
för nästan 150 år sedan belystes ett problemområde som är aktuellt även idag 
och relevant för hur vi bör utforma professionsutbildningar som motverkar 
ett mekaniskt och instrumentellt utövande av professionen. Vidare är det 
intressant att lärarutbildningens nuvarande avslutande uppsatsarbete, 
examensarbetet, i samma anda möjliggör diskussioner och nya sätt att tänka 
om professionen och, som på så vis skapar kunskap som ger tillgång till det 
som ännu inte är diskuterat, det som Bernstein (2000) kallar det  
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Akademisering och praktiknärhet 
Ett ökat globalt inflytande har intensifierat spänningarna i många länders ut-
bildningssystem (Garm & Karlsen, 2004). Under de senaste decennierna har 
den postgymnasiala och den högre utbildningen i flertalet länder influerats av 
internationella trender som haft påverkan på centrala delar av utbildningen, 
som till exempel deras examensarbeten (Gunneng & Ahlstrand, 2002). 
Drivande krafter bakom denna utveckling anses av forskare främst vara den 
nya världsvida marknadsekonomin (Albrow, 1996; Zeichner, 2010), men 
också den moderna vetenskapen (Garm & Karlsen, 2004) och internationella 
harmoniseringsambitioner som förordar jämförbarhet mellan olika länders 
utbildningar (Zgaga, 2013). 

 
Inom den globala utvecklingen går det att identifiera en övergripande trend 
där vetenskap och forskningsförberedelse fått ökad betydelse för olika länders 
utbildningssystem, en så kallad Laiho, 2010) eller -

Ek et al., 2013) som i denna avhandling benämns akademise-
ringstrend. En annan global och delvis motstridig trend är där praktiken och 
den professionella utövningen framhålls som betydelsefull för både teoribild-
ning och för högre utbildning, vilket 
( ttsson et al., 2011), eller 
(SFS 2014:1578) och som benämns den praktiknära trenden i denna 
avhandling. Dessa trender kan ses som nya uttryck för förhållandet mellan 
teori och prak-tik inom professionsutbildningar. Den teoretiskt influerade 
akademiseringen av högre utbildning kan skapa spänningar och konflikter 
gentemot den mot professionen inriktade praktiknära trenden (Carlgren, 
2009; Ek et al., 2013; Mattsson et al., 2011). Dock går det också att urskilja 
möjligheter till överbryggande och integration av dessa bägge trender 
(Bronäs, 2006; Josefson, 2001; Mattsson & Kemmis, 2007). 

 
Akademiseringstrenden har koppling till utvecklingen av ett allt mer avance-
rat kunskapssamhälle (Cornu, 2006), vilket bland annat innebär att allt fler 
yrken blivit mer komplexa och innefattar ett mer avancerat yrkesutövande, 
som ställer krav på allt längre utbildningar. Detta har medfört att utbildningar 
till yrken som till exempel lärare, sjuksköterska och socionom har integrerats 
i den högre utbildningen (Brante, 2014). Dessa professioner kan benämnas 
nya professioner (Brante, 2014) och får därmed möjlighet till en vetenskaplig 
grund som gör att vetenskap och profession kommer närmare varandra 
(Freidson, 2001). 
 
Akademiseringstrenden har ett huvudsakligt fokus på utbildningens veten-
skapliga förberedelse där de vetenskapliga målen, som till exempel vetenskap-
lig grund och forskningsmetoder, ses som centrala för professionsutbild-
ningen (Cochran-Smith, 2004). Inom trenden ses det också som viktigt att 
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bilda studenterna i bred bemärkelse (Broady, 1999). Ofta ses akademiseringen 
som något positivt (Kyvik & Skodvin, 2003), men den har även kritiserats för 
att medföra en ökad teoretisering som går ut över praktiknära och nytto-
inriktad kunskap (Harwood, 2010). Detta kan skapa spänningar inom utbild-
ningen gentemot mål som finns inom professionen (Carlgren, 2009), samt 
kan innebära en exkludering av sådant som kanske inte är viktigt inom aka-
demin men som är av betydelse inom praktiken (Carlgren & Marton, 2002). 

 
Den praktiknära trenden har ett huvudsakligt fokus på utbildningens yrkes-
förberedelse, där de professionella målen ses som centrala för den akademiska 
professionsutbildningen (Gustafsson & Lundin, 2011; Josefsson, 2001; Matts-
son et al., 2011). En mer praktiknära och klinisk forskning som kan stödja det 
professionella yrkesutövandet förespråkas (Alexanderson, 2006; Bulterman-
Bros, 2008). Trendens inflytande har inneburit att delar av lärarutbildningen 
i några länder, till exempel Nederländerna och USA, har fått en inriktning mot 
kompetens oc -based teacher 
(Janssen et al., 2015; Zeichner, 2012). Ett aktuellt exempel i Sverige är det år 
2015 uppstartade skolforskningsinstitutet som har i uppgift att initiera och 
sprida praktiknära forskning inom skolforskningsområdet (SFS 2014:1578). 

 
Trenden med praktiknärhet kan sägas ha kopplingar både till teorier om pro-
fessioner (Freidson, 2001) och teorier om praktiken (Schön, 1983). Trendens 
inriktning mot professionens praktiska mål inom högre utbildning samman-
faller till viss del med den globala harmoniseringstrenden. Inom denna ut-
veckling hamnar jämförbarhet, anställningsbarhet och konkurrenskraft i fo-
kus inom utbildningsområdet, vilka är viktiga pådrivare inom det Europeiska 
Bolognasamarbetet (Zgaga, 2006). Denna harmonisering innebär vidare att 
den högre utbildningen har fått allt mer liknande struktur i många länder och 
att utbildningarna fått en tydligare inriktning mot att möta olika standardise-
rade krav och utbilda för generiska kompetenser som är kopplade till anställ-
ningsbarhet (Apple, 2001; Wall & Speake, 2012). Professionella kompetenser 
inom högre utbildning gynnas därför av ökat fokus på anställningsbarhet 
(Saunders, 2011), och det går att se en ökad utveckling av standards för pro-
fessioner i många länder (Cochran-Smith, 2008). 

 
Även denna trend har kritiserats. Den snäva inriktningen mot instrumentella 
och professionella mål, direkt användbara inom framtida professionsutöv-
ning, anses missgynna de vetenskapliga målen om självständighet, analytiska 
kompetenser, kritiskt tänkande samt den fria bildningen och tänkandet 
(Beach & Bagley, 2013; Broady, 1999; Garm & Karlsen, 2004; Nilsson Lind-
ström & Beach, 2015; Zeichner, 2012). Det går också att hävda att en tydlig 
nyttoinriktning kan vara kontraproduktiv då det som är relevant och nyttig 
kunskap idag inte behöver vara det i framtiden (Labaree, 2008). Trenden ses 
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ibland som en tillbakagång och kan då benämnas -
& Bagley, 2012). 
 
Akademiseringstrenden och den praktiknära trenden har tydlig påverkan på 
akademiska professionsutbildningar och är viktiga att ta med i beaktandet för 
att förstå möjligheter och problem när det gäller förhållandet mellan veten-
skapliga och professionella mål för utbildningarnas examensarbeten. 

Examensarbeten i nya professionsutbildningar 
En följd av akademiseringen av de nya professionerna, som till exempel lärare 
och sjuksköterskor, är att det inom dessa utbildningar införts en form av av-
slutande examensarbete (Drennan & Clarke, 2009; Hartman, 2006). Även 
inom forskningen om examensarbeten framträder två olikartade inriktningar, 
en med vetenskap i fokus och en med professionen i fokus (Svärd, 2013). 
Eftersom uppsatsarbeten har en stark tradition inom högre utbildning där de 
vetenskapliga målen ofta är i centrum (Bjereld, 1996; Härnqvist, 1999), har 
det väckts farhågor om att de professionella målen kan missgynnas 
(Gustafsson & Lundin, 2011; Reis-Jorge, 2005, 2007). Det har hävdats att 
examensarbeten inom akademiska professionsutbildningar bör vara något 
annat än inom vetenskapliga discipliner (Gustafsson, 2008) och att det därför 
bör vara mer inriktade mot de professionella målen (Erixon Arreman & 
Erixon, 2015). För examensarbeten inom akademiska professionsutbild-
ningar framhålls ofta att det är viktigt att dessa uppfyller både vetenskapliga 
och professionella mål (Mattsson & Kemmis, 2007) och att målen kan ses som 

 
 

Flera studier framhåller att forskningen om examensarbeten på grund-
läggande nivå inom högskolan är relativt sparsam och då speciellt för pro-
fessionsutbildningar (Andersson et al., 2006; Drennan & Clarke, 2009; Feldt 
et al., 2009; Meeus et al., 2004). Svärd (2013) visar dock att forskning finns 
inom området, men att det saknas systematik och fullständighet i forskningen. 
Forskningen berör ofta de vetenskapliga målen för examensarbetet (Blenkin-
sop, 2003; Drennan & Clarke, 2009) och mer sällan är de professionella målen 
i fokus (Gustafsson, 2008; Hansen Orwehag, 2008). Flertalet studier berör 
kriterier för examensarbetets vetenskapliga mål (Lundgren et al., 2009) men 
få studier berör kriterier för examensarbetets professionella mål (Mattsson & 
Kemmis, 2007). 

 
Forskningen har också uppmärksammat förhållandet mellan de profession-
ella och vetenskapliga målen för examensarbetet (Erixon Arreman & Erixon, 
2015; Gallart et al., 2015; Gray, 2013; Mattson 2008a; Reis-Jorge, 2007). Det 
går att urskilja en inriktning inom forskningen som uppmärksammar in-
tegrationsmöjligheterna för de vetenskapliga och professionella målen för 
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examensarbetet. Det kan här handla om att till exempel arbetets anpassnings-
barhet lyfts fram (Gray, 2013), eller att examensarbetet ger generiska 
kompetenser, som till exempel kritiskt tänkande, som är användbara både 
inom vetenskapen och professionen (Gallart et al., 2015). Det går också att 
urskilja en inriktning inom forskningen som uppmärksammar svårigheter 
mellan de vetenskapliga och professionella målen för examensarbetet. Det 
kan här handla om att spänningar förekommer mellan målområdena (Erixon 
Arreman & Erixon, 2015), eller att de vetenskapliga målen skapar problem för 
de professionella målen, som till exempel att dess strikta vetenskapliga 
struktur kan hindra överförbarheten till professionen (Reis-Jorge, 2007). Det 
kan också handla om att de professionella målen skapar problem för de veten-
skapliga, som till exempel att deskription dominerar över analys (Mattsson, 
2008a). 
 
Forskning om de professionella målen för examensarbeten är relativt spar-
samt förekommande och flertalet studier indikerar både integrerande och 
hindrande förhållanden mellan arbetets vetenskapliga och professionella mål. 
Detta utgör en grund till varför det är viktigt med fler studier om förhållandet 
mellan examensarbetets vetenskapliga och professionella mål. Inriktningen 
på denna avhandling kan motiveras utifrån bland annat de farhågor som 
framkommit om att de professionella målen kan komma att missgynnas av 
akademiseringstrendens starka inriktning mot vetenskapliga mål (Gustafsson 
& Lundin, 2011; Reis-Jorge, 2005, 2007). Ytterligare ett motiv för denna 
avhandling är att examensarbeten fått stor uppmärksamhet som en viktig 
kvalitetsindikator inom högre utbildning (Svärd, 2014; Högskoleverket, 
2012). Avhandlingen avser att beskriva och diskutera problem och 
utvecklingsmöjligheter för examensarbeten inom akademiska professions-
utbildningar vad beträffar uppnåendet av vetenskapliga och professionella 
mål. 

Lärarutbildning som empiriskt exempel 
I denna avhandling studeras examenarbeten i lärarutbildningen, ett val som 
har fyra motiv. För det första är lärarutbildningen en av de största 
professionsutbildningarna inom högre utbildning (SOU 2008:109). Ut-
bildningen berör en stor mängd studenter och innebär också en avsevärd 
ekonomisk intäkt för de berörda lärosätena. För det andra har utbildningen 
omfattande betydelse för samhället genom att den bidrar med lärare till en 
skola som kan påverkar våra barns framtid (Prop. 2009/10:89). Studier har 
visat att lärare kan ha god effekt på elevernas lärande (Hattie, 2009), vilket 
kan ge eleverna goda möjligheter att fungera väl i samhället och att kunna 
fortsätta till högre studier. För det tredje har lärosätena ofta svårigheter att 
rekrytera och attrahera studenter till lärarutbildningen (Bertilsson, 2014). 
Mer kunskap om denna utbildning kan öka både dess funktionalitet och dess 
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status, och kan därmed även höja dess attraktionskraft. Det fjärde och sista 
motivet är att lärarutbildningen har haft några decennier på sig att bli 
akademiserad. Detta innebär att examensarbetet hunnit bli etablerat och 
prövat under flera år, och att studenter och handledare därmed har byggt upp 
en mängd erfarenheter om det. 
 
Internationellt har lärarutbildningen och dess professionalisering fått relativt 
stor uppmärksamhet inom forskningen (Cochran-Smith, 2004; Zgaga, 2006). 
Dock har forskningen också visat att det finns ett behov av ytterligare studier 
som belyser komplexiteten i det professionella lärarutövandet och lärar-
utbildningens funktion (Cochran-Smith, 2004; Erixon Arreman, 2008). Det 
kan också vara viktigt att framhålla att lärarutbildningen har mycket 
gemensamt med andra professionsutbildningar, men att dess förutsättningar 
och kontext är specifika och till viss del skiljer sig från andra professions-
utbildningar. Lärarutbildningen är tydligt politiserad genom att den är relativt 
styrd av statens intentioner för både lärarutbildningen som sådan men också 
för de blivande lärarnas uppgift att undervisa och fostra samtliga barn och 
ungdomar i vårt samhälle (Lindberg, 2012). 
 
Det finns sammanfattningsvis ett behov av en ökad förståelse för hur centrala 
komponenter, som examensarbetet, i en akademisk professionsutbildning 
fungerar i förhållande till utbildningens vetenskapliga och professionella mål. 
Studier visar att integrationen av målen öppnar upp för flera möjligheter, men 
att det även finns svårigheter för denna integration. För att kunna analysera 
dessa förhållanden kommer denna avhandling att beakta de vetenskapliga 
målen som en del av en vertikal diskurs och de professionella målen ses som 
en del av en horisontell diskurs (se kap. 4, s. 24).  
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Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera förhållandet 
mellan de vetenskapliga och de professionella målen för lärarutbildningens 
examensarbete. I avhandlingen besvaras två forskningsfrågor: 

1. Vad kan möjliggöra respektive försvåra integreringen av de veten-
skapliga och de professionella målen för lärarutbildningens examens-
arbete när det gäller dess intentioner, genomförande och resultat? 
 

2. Hur kan dessa möjligheter och svårigheter beskrivas och förstås med 
hjälp av begreppen vertikal och horisontell diskurs?  

 
För forskningsfråga två används Bernsteins (1999) begrepp vertikal och 
horisontell diskurs som beskrivs närmare i kapitel 4. 

Avhandlingens disposition 
Denna avhandling är en sammanläggningsavhandling och består av två delar, 
en kappa strukturerad i åtta kapitel och en artikelsamling bestående av fyra 
artiklar. De fyra artiklarna återfinns sist i avhandlingen, där artikel IIa är 
skriven på engelska och övriga artiklar är skrivna på svenska.  
 
I kappans andra kapitel ges en kontextbeskrivning till problemområdet med 
en genomgång av tre olika lärarutbildningars framväxt, presentation av 
forskning om förhållandet mellan teori och praktik i lärarutbildningen samt 
en redogörelse för vad ett examensarbete är eller kan vara. I tredje kapitlet 
beskrivs tidigare forskning som har fokus på antingen examensarbetets 
vetenskapliga mål, professionella mål eller fokus på integrationen av dessa 
målområden. Kapitel fyra innefattar en redogörelse av de teoretiska 
begreppen för genomförandet av en sammanfattande analys av artiklarnas 
resultat samt hur dessa begrepp använts i andra studier. Kapitel fem beskriver 
design och forskningsmetoder för avhandlingens olika artiklar, metoden för 
den sammanfattande analysen, avhandlingens trovärdighet diskuteras och 
etiska överväganden presenteras. Vidare ges i kapitel sex sammanfattningar 
av artiklarnas resultat och slutsatser och i kapitel sju genomförs den samman-
fattande analysen där de två forskningsfrågorna besvaras och jämförs med 
tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras i kapitel åtta först avhandlingens 
bidrag till forskningsområdet, sedan relateras avhandlingens resultat till 
akademiseringstrenden och den praktiknära trenden, och till sist tas några 
framtida forskningsförslag upp och något sägs om avhandlingens möjliga 
implikationer. 
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2. Bakgrund  

För att ge en historisk och kontextuell förståelse för examensarbetet inom 
lärarutbildningen beskriver detta kapitel utbildningens framväxt i förhållande 
till dess orientering mot akademi och profession och fokuserar utbildningar 
till ämneslärare, grundlärare och förskollärare. Vidare redogörs för forskning 
som handlar om förhållandet mellan teori och praktik i lärarutbildningen, 
samt införandet av examensarbeten i nya professionsutbildningar och hur 
dessa arbeten kan benämnas och förstås. 

Lärarutbildningens historiska framväxt 
Lärarutbildningen i Sverige är en relativt enhetlig akademisk professions-
utbildning där det idag finns fyra olika yrkesexamina: förskollärarexamen, 
grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen (Prop. 
2009/10:89). 
 
Utbildningarna för dessa examina har historiskt haft olika och komplexa 
förhållanden till vetenskapliga och professionella mål (Eriksson, 2009). 
Studier visar att det historiskt går att identifiera olika inriktningar inom lärar-
utbildningen (Andersson, 1995; Doyle, 1990; Feiman-Nemser, 1990; Hart-
man, 2012; Zeichner 1993). I dessa studier används olika kategoriseringar och 
benämningar där traditioner (Hartman, 2012; Zeichner, 1993), orienteringar 
(Feiman-Nemser; 1990) och paradigm (Andersson, 1995; Doyle, 1990) 
förekommer. Även om flera av dessa studier gör en indelning i upp till fem 
lärarutbildningsinriktningar går det att grovt urskilja två: en akademiskt 
orienterad lärarutbildning med ämnet och vetenskap i fokus, och en lärar-
utbildning orienterad mot professionen med praktiken i fokus. Denna in-
delning i två orienteringar stöds också av att det historiskt i många länder, till 
exempel i både västeuropeiska länder och USA, finns en akademiskt orien-
terad lärarutbildning, en läroverkstradition, som varit inriktad mot fördjupad 
ämneskunskap och vetenskap, och en lärarutbildning orienterad mot pro-
fessionerna, en seminarietradition, som har fokus på eleven och praktisk 
aktivitet inom professionen (Hartman, 2012; Ogren, 2005; Rasmussen, 
2008). Jedemark (2006) visar att trots två genomgripande reformer, 1988 och 
2001, med syftet att skapa en mer enhetlig lärarutbildning finns avlagringar 
kvar av den akademiska orienteringen och orienteringen mot professionen 
som en högskolemässig respektive tjänstemannamässig inriktning av ut-
bildningen. För att få en förståelse för dagens lärarutbildning och dess för-
hållande till vetenskapliga och professionella mål beskrivs nedan hur dessa 
två orienteringar inom lärarutbildningen har utvecklats till att bli en formellt 
integrerad lärarutbildning. Då denna avhandling i huvudsak berör lärar-
utbildningen till ämneslärare, grundlärare och förskollärare, redogörs för den 
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historiska framväxten av dessa tre inriktningar av lärarutbildningen. Yrkes-
lärarutbildningen lämnas utanför detta arbete. Valet av de tre förstnämnda 
ger också en god bild av den lärarutbildning som länge varit i huvudsak 
akademiskt orienterad, den till ämneslärare, och de lärarutbildningar som 
tidigare mest var orienterade mot professionen, de till grundlärare och 
förskollärare. 

Utbildning till ämneslärare 
Den akademiskt orienterade utbildningen till läroverkslärare, närmast 
motsvarande dagens ämneslärare, har rötter i den tidigare ämbetsmanna-
utbildningen med både medeltida tradition och med förebilder från antiken 
(Skog-Östlin, 2012). Synen på läroverksläraren kan förstås i förhållande till 
hur skolväsendet var utformat under 1800-talet och fram till 1960-talet, där 
läroverket var en icke-obligatorisk och universitetsförberedande utbildning 
för de bättre bemedlades ungdomar, oftast pojkar (Skogs-Östlin, 2012). 
 
Läroverkslärarna hade länge ingen särskild lärarutbildning utan byggde 
enbart på studier i akademiska ämnen (Högskoleverket, 2006a). 1859 
infördes den första versionen av provåret, med krav på att lärarkandidaten 
under ett års tid fick följa och delta i undervisningen vid ett läroverk 
(Lindberg, 2002). 1875 infördes en provårsstadga där provåret fick en upp-
delning i två parallella kurser, en praktisk del och en teoretisk del med 
psykologi samt pedagogikens teori och historia (Lindberg, 2002). Fram till 
1907 kunde de blivande läroverkslärarna fritt kombinera sina ämnen i en 
filosofie kandidatexamen (Carle, Kinnander & Salin, 2000). 1907 års 
examenstadga innebar att en ny särskild ämbetsexamen för lärare infördes, 
filosofie magister, och nu skulle ämnena kombineras så att de motsvarade 
skolans undervisningsämnen (Carle, Kinnander & Salin, 2000). Provåret fick 
en del kritik bland annat för att det var för lite inriktat mot den blivande 
professionen och att det fanns för få provårsplatser (Edfeldt, 1961). 
 
Utbildningen till läroverkslärare var inriktad mot ämnet, där forskning, forsk-
ningsmetoder, och forskarförberedelse var viktigt (Andersson, 1995; Hart-
man, 2012). Då grundskolan infördes 1962 och delar av läroverket, realskolan, 
överfördes till grundskolan i form av de tre sista årskurserna (högstadiet), blev 
även kraven på lärarutbildningen förändrade. Med en viss eftersläpning 
reformerades lärarutbildningen och 1968 infördes även ett gemensamt 
lärarhögskolesystem för alla lärarkategorier, och samtidigt avskaffades 
folkskoleseminarierna och provåren för ämneslärarna (Marklund, 1984). Vid 
lärarutbildningsreformen 1988 skapades en utbildningslinje enbart mot det 
som nu heter gymnasiet (Bertilsson, 2014). Vid senaste reformen 2010 
infördes en ämneslärarexamen för både gymnasielärarnas utbildning och 
utbildningen för lärare på högstadiet (Prop. 2009/10:89). 
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Utbildning till grundlärare 
Den mot professionen orienterade utbildningen till folkskollärare, närmast 
motsvarande dagens grundlärare, bedrevs under lång tid inom seminarier 
utanför universitetet (Hartman, 2012). Utbildningen var inriktad mot det 
praktiska utövandet och var tydligt professionsförberedande (Englund, 1996). 
Synen på folkskollärarens utbildning kan förstås i förhållande till hur skol-
väsendet var utformat under 1800-talet och fram till 1960-talet, där 
folkskolan i praktiken var helt skild från läroverket. Folkskollärare hade en 
bred kompetens och skulle fostra de breda folklagrens barn (Skog-Östlin, 
2012). En milstolpe för folkundervisningen var 1842 års folkskolestadga som 
innebar införandet av en obligatorisk folkskola, då även de speciella ut-
bildningarna för folkskollärarna, seminarier, inrättades. Dessa seminarie-

 i många andra 
länder under 1800-talet och till sent 1900-tal (Ogren, 2005; Rasmussen, 
2008). 
 
Lärarutbildningen inom seminarierna kom att få en speciell inriktning där en 
hantverksmässig förberedelse för lärarprofessionen stod i fokus, den så 
kallade Hartman, 2012). Det var nästan enbart 
kvinnor som undervisade de yngsta eleverna i småskolan och här förväntades 
och krävdes länge ingen utbildning alls. Först 1918 blev det obligatoriskt att 
ha examen från småskollärarseminarium för att söka tjänst som små-
skollärare (Persson, 2008). Seminarietraditionen fick tidigt kritik för att vara 
för instrumentellt inriktad och starkt kopplad till folkskolans lärokurs och 
arbetssätt (Hartman, 2012). Under 1900-talets början fanns krav inom kåren 
på att höja nivån och ge yrket en vetenskaplig bas (Florin & Johansson, 1993). 
Det var också den tidigare folkskolläraren och dåvarande ecklesiastik-
ministern Fridtjuv Berg som medverkade till att den första professuren i 
pedagogik inrättades år 1910 vid Uppsala universitet (Linné, 1996), även om 
initiativet delvis kom från läroverkslärarhåll (Florin & Johansson, 1993). 
 
Det svenska skolväsendet var länge organiserat som en form av parallellskole-
system där folkskolan var ämnad för de breda folklagrens ungdomar och där 
läroverken oftast rekryterade bland unga från de mer besuttnas hem 
(Hartman, 2012). Detta parallellskolesystem blev kritiserat redan i slutet av 
1800-talet, en gemensam bottenskola förordades, och under 1940-talet och 
speciellt efter andra världskriget ifrågasattes systemet allt mer och 
demokratiska ideal kom i fokus (Isling, 1980). Den nioåriga grundskolan 
infördes 1962, och i den integrerades folkskola och delar av läroverkets lägre 
delar, realskolan (Isling, 1980). 
 
Tankarna om en enhetsskola påverkade också synen på lärarutbildningen och 
debatten i slutet av 1940-talet handlade bland annat om att läroverkets lärare 
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och folkskollärarna skulle ha en likartad och fördjupad pedagogisk utbildning 
vid gemensamma läroanstalter (Richardson, 2004). Seminarieutbildningarna 
började att reformeras till lärarhögskolor på 50-talet, och 1956 inrättades 
Stockholms lärarhögskola som landet första lärarhögskola (Linné, 1996). En 
annan viktig drivkraft till denna utveckling var att skapa en bättre samverkan 
mellan utbildningens praktiska och teoretiska delar och att ge utbildningen en 
vetenskaplig grund (SOU 1952:33). Vid högskolereformen 1977 integrerades 
formellt nästan alla dessa lärarhögskolor inom universiteten, förutom Stock-
holms lärarhögskola som integrerades så sent som 2008 (Prop.2009/10:89). 
 
Med grundskollärarreformen 1988 infördes en enhetlig utbildning för grund-
skollärare, tidigare småskollärare och mellanstadielärare, som efter en 
kompromiss fick en uppdelning i utbildning för 1-7 lärare och 4-9 lärare. Detta 
innebar att ämneslärarna på högstadiet gradvis ersattes av 4-9 lärare som 
hade kortare utbildning i de olika ämnena. En ännu mer radikal reform när 
det gäller inriktningen mot enhetslärare var 2001 års lärarutbildning där en 
lärarexamen ersatte åtta av tio tidigare examina. Längden kunde dock variera 
för olika inriktningar av lärarexamen, och den stora nyheten var den del, 
omfattande totalt två terminer, som skulle vara gemensam för alla lärar-
studenter, AUO (det allmänna utbildningsområdet) (Richardson, 2004). 
 
Den förnyade lärarutbildningen 2001 fick en del kritik när den utvärderades 
av Högskoleverket 2008. Denna utredning visade att 2001 års lärarutbildning 
haft vissa fördelar som att praktiken utvecklats till verksamhetsförlagd ut-
bildning, att forskning med relevans för skolan hade ökat, att lärar-
utbildningen blivit mer av hela lärosätenas angelägenhet och att ut-
bildningens kvalitetsarbete hade intensifierats. Dock ansåg utredarna att 
lärarutbildningen hade några allvarliga brister. Efter drygt 30 år inom 
högskolans ram hade den inte uppfyllt kravet att till fullo bli en akademisk 
professionsutbildning, och då speciellt när det gällde den vetenskapliga 
grunden. Utbildningen ansågs ha för normativ inriktning och utredningen 
föreslog att vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt skulle lyftas fram 
tydligare. Ett förslag för att åstadkomma en fördjupning och kvalitetshöjning 
var att skapa en uppdelad examen där specialistkunskaper och färdigheter får 
en större tyngd (SOU 2008:109). 
 
2010 genomfördes ytterligare en lärarutbildningsreform Bäst i klassen. Den 
gemensamma delen för alla lärarstudenter behölls och benämndes som en 
gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, men lärarexamen delades in i fyra 
examina, förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och 
yrkeslärarexamen (Prop. 2009/10:89). 
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Utbildning till förskollärare 
Den mot professionen orienterade utbildningen till barnträdgårdslärarinnor, 
närmast motsvarande dagens förskollärare, bedrevs även den under lång tid 
inom seminarier och från början även av ideella föreningar (Hartman, 2012). 
Detta berodde på att barnomsorg under både 1800-talet och fram till mitten 
av 1900-talet ansågs som en privat och filantropisk angelägenhet och dess 
verksamhet bedrevs av ideella föreningar (Hartman, 2012). Några exempel på 
tidiga utbildningar är Fröbelinstitutet i Norrköping som startades av systrarna 
Ellen och Maria Moberg 1902, och Fröbelseminariet i Stockholm som 
startades av Anna Eklund och Signe Åkerman år 1905 (Johansson, 1992). 
Dessa tidiga utbildningar var tydligt inriktade mot den i Tyskland uppkomna 
Fröbelrörelsen, som hade en borgerlig, milt religiös och auktoritär inriktning 
(Johansson, 1994). På 1930-talet startade sedan nya utbildningar med 
inriktning mot en modernare förskolepedagogik med grund i barnpsykologi 
(Johansson, 1994). År 1934 öppnade KFUK tillsammans med Carin Ulin 
Pedagogiska institutet i Stockholm och år 1936 öppnade HSB 
Socialpedagogiska institutet i Stockholm med Alva Myrdal som initiativtagare 
och rektor (Johansson, 1994). 
 
Efter 10 års tvekan inom riksdagen blev förskollärarutbildningen förstatligad 
först 1962. Under 1960-talet öppnades flera nya statligt initierade seminarier 
och det inrättades även förskollärarlinjer vid lärarhögskolorna. Inför hög-
skolereformen 1977 fanns det 21 utbildningar spridda över landet och för-
skollärarutbildningarna hade nu förvandlats från en lite undanskymd och 
exklusiv utbildning till en massutbildning inom högskolan. En kraftig 
expansion av barnomsorgen hade inneburit en ökad efterfrågan på 
förskollärare och en expansion av dess utbildning, vilket inte var helt lätt att 
möta. Det var svårt att få tag i kompetenta lärarutbildare och praktikplatser 
för studenterna. Under åren 1970-1976 framlade 1968 års Barnstuge-
utredning (BU 68) en rad betänkanden som innebar en delvis ny inriktning 
för förskolepedagogiken och där tydliga teoretiska utgångspunkter hade 
hämtats från bl.a. Homburger-Eriksson och Piaget (Johansson, 1992). 
 
Förskollärarutbildningen hade redan från början en växling mellan teoretiska 
studier och praktiskt yrkesutövande. Värt att påpeka är också att både den 
vetenskapliga och demokratiska inriktningen av utbildningen var tydlig redan 
under 1930-talet. Carin Ulin skrev både licentiatuppsats och en doktors-
avhandling i pedagogik, var inspirerad av Gesells och Piagets teorier och såg 
seminariet som en forskningsinstitution där forskningsresultat skulle 
omsättas i barngrupperna. Alva Myrdal ville vidare främja en modern 
förskollärarutbildning med en sekulariserad och anti-auktoritär inriktning 
(Johansson, 1992). 
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Även om de tidiga lärarutbildningarna till grundlärare och förskollärare har 
sett lite olika ut har de bägge haft en tydlig orientering mot det praktiska 
utövandet inom professionen. Dock har alltid teoretiska inslag ingått och detta 
har också i viss mån skapat spänningar i relation till de praktiska inslagen. 
 
Förhållandet mellan akademiska och professionella mål i lärarutbildningen 
kan således beskrivas och förstås som två orienteringar för utbildningen men 
kan också beskrivas med de mer övergripande begreppen teori och praktik. 

Förhållandet mellan teori och praktik i lärarutbildningen 
Förhållandet mellan teori och praktik är en grundläggande problematik i 
lärarutbildningen som har uppmärksammats och studerats av forskare allt 
sedan lärarutbildningen startade (Westbury et al., 2005). Forsknings-
förberedelsen inom lärarutbildningen ses idag som ett viktigt inslag för att få 
framtida lärare som arbetar med utveckling och innovation inom professionen 
(Munthe & Rogne, 2015). 
 
Eriksson (2009) visar att sedan mitten av 1800-talet har förhållandet mellan 
teori och praktik berörts i utredningar om och reformer av lärarutbildningen, 
där en tydlig intention har varit att skapa en närmare koppling mellan 
utbildningens teoretiska och praktiska delar. Redan 1842 föreskrivs att lärar-
utbildningen för folkskollärare skall innehålla ett par års ämnesstudier som 
avslutas med yrkespraktik (Eriksson, 2009). Utredningar från 1940-talet och 
fram till 1970-talet visar en form av kamp mellan teoretiska inslag och 
praktiska inslag i utbildningen i samband med intentionerna att göra 
utbildningen högskolemässig (Eriksson, 2009; SOU 1948:27; SOU 1952:33). 
Seminarieutbildningarna kritiseras både för att ha drivit sammanblandningen 
av teori och praktik för långt (Eriksson, 2009; SOU 1948:27), och för att inte 
ha lyckats få till en tillräcklig samverkan mellan teori och praktik (Eriksson, 
2009; SOU 1952:33). Under 1970-talet betonas en ambition om samordning 
mellan utbildningens praktiska och teoretiska delar (Eriksson, 2009; SOU 
1978:86). I Eriksson (2009) beskrivs också att lärarstudenter har svårigheter 
med att överföra utbildningens kunskap till den professionella kontexten, och 
hon kritiserar lärarutbildarna för att inte vara tillräckligt insatta i aktuell 
skolverksamhet. 
 
Bronäs (2006) hävdar att en akademisk professionsutbildning kan ses som en 
metafor för föreningen mellan teori och praktik, och argumenterar i likhet 
med lärarutbildningsutredningen (SOU 1999:63) att lärarutbildningen 
behöver både mer teori och mer praktik. Teorin behövs för att ifrågasätta det 
som tas för givet och för att ständigt pröva och ompröva (Bronäs, 2006). Det 
behövs också ett erfarenhetslärande, som en handlingsklokhet, och då inte 
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bara under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utan också i de hög-
skoleförlagda delarna (Bronäs, 2006). Under VFU finns inte så mycket tid, 
kunskap och vana att reflektera över hur kunskap utvecklas från erfarenheter, 
vilket behöver stärkas (Bronäs, 2006). 
 
Ambitionen med forskningsanknytning av lärarutbildningen har ibland inne-
burit att ett innehåll förts in som varken kan karaktäriseras som teori eller 
praktik, som till exempel metodikämnet (Carlgren & Marton, 2002). Lärar-
utbildningens olika delar är ofta separata och ses ibland som alternativ för 
studenterna att välja bland och uppfattas många gånger motverka varandra 
(Carlgren & Marton, 2002; Corrigan & Haberman, 1990; Zeichner & Gore, 
1990). Studenterna ser ofta praktiska delar av utbildningen som viktigare än 
de teoretiska och tar gärna praktiken för givet (Carlgren, 1992; Englund, 
1996). Eriksson (2009) kommer fram till att lärarstudenterna behöver hjälp 
av lärarutbildare, med egna lärarerfarenheter, för att kunna koppla ihop teori 
och praktik i utbildningen. Manderstedt (2013) visar också att det förekom-
mer olika diskurser när det gäller förhållandet mellan teori och praktik i lärar-
utbildningen och där integrerings- eller samverkansdiskursen dominerar, 
men att det också råder en viss dikotomi mellan teori och praktik i delar av 
utbildningen. 
 
Dessa studier visar att det både funnits och fortfarande finns en problematik 
i förhållandet mellan de teoretiska och praktiska delarna i lärarutbildningen, 
men att det också har funnits en ambition att integrera dem eller åtminstone 
få dem att närma sig varandra. Forskning har även visat att examensarbetet 
kan utgöra ett verktyg för att kunna integrera teori och praktik i lärar-
utbildningen (Maaranen, 2009). 

Examensarbeten inom professionsutbildningar 
I Europa finns en tradition med ett obligatoriskt avslutande examensarbete 
inom flertalet akademiska professionsutbildningar (Ogunyemi et al., 2005), 
vilket även införts i allt fler professionsutbildningar när dessa integrerats 
inom universiteten (Drennan & Clarke, 2009). Något som också skyndat på 
denna utveckling är 

rekommenderar att studenter inom detta 
europeiska samarbetsområde på grund- och avancerad nivå författar och för-
svarar examensarbeten (Gallart et al., 2015). 

Införandet av examensarbeten nationellt 
Uppsatsarbeten förekom i 1800-talets och det tidiga 1900-talets lärar-
utbildning. Dock var uppsatsskrivandet vetenskapligt inriktat inom läroverks-
lärarnas utbildning (Carle, Kinnander & Salin, 2000) och mer ideologiskt 
inriktat inom utbildningen till folkskollärare (Lundahl, 2005). I betänkandet 
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s skolkommission omnämns 
tydligt ambitionen att göra utbildningen vetenskapligt inriktad och att 
studenterna bör skriva självständiga arbeten under handledning (SOU 
1952:33). 
 
I och med högskolereformen 1992 reglerades examensarbetet för 13 
professionsutbildningar och då huvudsakligen mot olika läraryrken, men 
ingen specifik omfattning angavs för arbetet (Utbildningsväsendets 
författningsböcker, 1994/95). Dock föreskrevs vid denna reform inte något 
om examensarbeten inom övriga 30 professionsutbildningar som exempelvis 
ingenjörsexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, 
socionomexamen och tandläkarexamen. Examensarbeten inom lärar-
utbildningen var enligt utredarna ett viktigt kriterium på högskolans förmåga 
att bygga upp en lärarkompetens med förankring i både teori och praktik (Ds 
1996:16). Vid vissa lärosäten kom examensarbetet dock bara att omfatta 1 
poäng, d.v.s. en veckas studiearbete (Carlsson, 2007). För lärarutbildningen 
blev examensarbetet reglerat i den förnyade lärarreformen 2001, och fick 
omfattningen 10 p/15 hp, alltså tio veckors arbete (Prop. 1999/2000:135). 
 
Det mer omfattande genomförandet av examensarbeten för professions-
utbildningar skedde i och med högskolereformen 2007 (Prop. 2004/05:162). 
I den nya examensordningen reglerades för nästan alla professions-
utbildningar att studenterna skall ha genomfört ett självständigt arbete 
(examensarbete) inom ramen för kursfordringarna. Den fortsatta 
beskrivningen av olika examensarbeten för professionsutbildningar avser 
examensordningen i Högskoleförordningen med ändringar t.o.m. 2014: 1096 
(SFS 1993:100). 
 
På grundläggande nivå finns två varianter av examensarbeten, ett inom hög-
skoleexamen efter 120 hp och ett inom kandidatexamen efter 180 hp. För 
examensarbeten som leder till högskoleexamen är omfattningen inte reglerad 
och förekommer inom tre akademiska professionsutbildningar, till exempel 
tandhygienistexamen. För examensarbeten som leder till kandidatexamen är 
omfattningen reglerad till minst 15 hp, och här ingår 18 professions-
utbildningar, som bland annat förskollärarexamen, grundlärarexamen mot 
fritidshem, högskoleingenjörsexamen och sjuksköterskeexamen. Endast för 
en utbildning på denna nivå saknas krav på examensarbete, yrkeslärar-
programmet. 
 
På avancerad nivå är examensarbetet reglerat till minst 30 hp (eller 15 hp + 15 
hp) och hamnar på magisternivå om utbildningen omfattar minst 240 hp eller 
på masternivå om utbildningen omfattar minst 300 hp. Här ingår 12 
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professionsutbildningar som till exempel civilingenjörsexamen, grund-
lärarexamen mot årskurs 1-3, läkarexamen, specialpedagogexamen och 
ämneslärarexamen. 

Vad är ett examensarbete? 
Både nationellt och internationellt varierar uppfattningen om hur ett 
examensarbete inom högre utbildning skall benämnas och förstås (Svärd, 
2013). Inom landet används benämningar som c-uppsats, kandidatuppsats, 
examensarbete och självständigt arbete. I den internationella forskningens 
engelska språkbruk förekommer begrepp som till exempel 

 cerat 
, eller  (Svärd, 2013). 

Övergripande benämningar förekommer också 
 & Ahlstrand, 2002). Även om många benämningar antyder 

att det handlar om ett uppsatsarbete av något slag, har det framkommit i 
studier både nationellt (Mattsson, 2008b) och internationellt (Meeus et al., 
2004), att det avslutande examensarbetet kan utformas på olika sätt och 
kännetecknas av en flexibilitet och anpassningsbarhet (Gray, 2013; Pilcher, 
2011). 
 
Examensarbetet beskrivs av forskare som ett avslutande arbete inom en 
akademisk professionsutbildning som kan ha en variation och flexibilitet i sin 
utformning (Gray, 2013; Mattsson, 2008b; Meeus et al., 2004). Denna 
förståelse har även stöd av nationella styrdokument där examensarbetet ofta 
benämns som ett självständigt arbete. En mer utförlig beskrivning av lärar-
utbildningens examensarbete ger Bergqvist (2000): 
 

Examensarbetet är ett självständigt slutarbete som ska ha forsknings-
karaktär och ger träning i att behandla problem som förekommer i eller 
anknyter till lärararbetet (s 5). 

 
Ett annat stöd för förståelsen av examensarbetet är den beskrivning examens-
arbetet fick i högskolelagens examensordning när det infördes inom lärar-
utbildningen 1992: 
 

atera de vetenskapliga teorier 
studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna. 
(Utbildningsväsendets författningsböcker 1994/95, bil 3) 

 
Både tidigare forskning och definitioner av examensarbetet indikerar således 
att examensarbetet kan ha en flexibilitet i sin utformning och har att uppfylla 
både vetenskapliga och professionella mål enligt styrdokument och vissa 
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studier. Vilka möjligheter och problem som detta kan innebära enligt tidigare 
forskning presenteras i nästa kapitel. 
 

  



 

18 

3.  Forskning om examensarbeten 

Detta kapitel behandlar forskning om examensarbeten i professions-
utbildningar med fokus på antingen vetenskapliga mål, professionella mål, 
eller integrationen av dessa målområden. Resultatet av denna forsknings-
genomgång analyseras också utifrån behovet av ytterligare forskning inom 
området. 

Vetenskapliga mål  
De vetenskapliga målen är ofta i fokus i forskning om examensarbeten och 
flera studier granskar examensarbeten i förhållande till vetenskapliga 
kriterier (Bjereld, 1996; Härnqvist, 1999; Högskoleverket, 2006b; Lundgren 
et al., 2009). Forskningen inom området indikerar en viss skillnad i veten-
skaplig inriktning i examensarbetet beroende på om det skrivs på kandidat- 
eller masternivå. För examensarbeten på kandidatnivå framhålls att fokus 
skall vara på kritisk granskning och tillämpning av forskningsresultat (Lund-
gren et al., 2009), där forskningsöversikter och en reproduktion av forskning 
förordas (Högskoleverket, 2006b). Produktion av eller egen genomförd forsk-
ning ses vara mer tydliga krav för examensarbeten på masternivå (Gallart et 
al., 2015; Meeus, et al., 2004). 
 
Drennan och Clarke (2009) studerar den traditionella uppsatsmodellen och 
finner denna funktionell för att hjälpa studenter att uppnå de vetenskapliga 
målen och hävdar att det kan vara riskabelt att frångå denna modell. I Kiener 
et al. (2014) framkommer att examensarbetet kan vara betydelsefullt för att 
ge studenterna ett vetenskapligt kritiskt tänkande. Studier visar också på 
förekomsten av alternativa varianter av examensarbeten med tydlig koppling 
till de vetenskapliga målen. En variant är att arbetet enbart är en systematisk 
forskningsöversikt (Sandström, 2008). Examensarbetet kan även leda till 
någon form av vetenskaplig publicering, som vetenskaplig artikel (Ku & Goh, 
2010), som abstract eller poster till vetenskaplig konferens (Mottram et al., 
2007), publicerad i vetenskaplig tidskrift riktad enbart till studenter på grund-
utbildning (Mervis, 2001), publicerad i en redaktionell bok (Hugo, 2009) eller 
i en ämnestidskrift (Osbeck, 2010). Ett annat sätt att få en relevant koppling 
till vetenskapliga mål är att arbetet knyts till institutionens forsknings-
inriktningar (Mottram et al., 2007). 
 
Ett flertal studier kommer fram till att examensarbetenas vetenskapliga mål 
kan skapa problem för uppnåendet av arbetets professionella mål. Den 
traditionella uppsatsmodellen är kritiserad för att vara en alltför teoretisk 
variant av avslutande examination för lärarutbildningen och som olämplig för 
att examinera de professionella målen (Meeus et al., 2004). Den traditionella 
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uppsatsen och dess fokus på vetenskaplig struktur och metod missgynnar 
professionella mål eftersom den inte ger studenterna de färdigheter och 
verktyg för reflektion som är direkt överförbara till professionsutövningen, 
menar vissa forskare (Maaranen & Krokfors, 2008; Reis-Jorge, 2005, 2007; 
Wallace, 1996). Forskning visar också att studenter kan ha svårt att förstå hur 
examenarbetets vetenskapliga färdigheter kan kopplas till det dagliga arbetet 
i professionen (Hansen Orwehag & Wernersson, 2013; Lendahls Rosendahl, 
1998). Löfmark och Mamhidir (2010) hävdar att examensarbetets veten-
skapliga inriktning är så krävande i tid och energi att den inkräktar på 
utbildningens praktiska del. Andra forskare kommer fram till att examens-
arbetets vetenskapliga krav är för höga och inte anpassade för en professions-
utbildning (Feather et al., 

 tradition inom akademin och blir en företeelse som 
kan missgynna examensarbetets uppgift att förbereda för professionen 
(Gustafsson, 2008). Det har även ifrågasatts om det är rimligt att lära 
studenter vetenskapliga färdigheter som de troligtvis inte kommer att 
använda i sin profession (Buckledee & McMahon, 1994). Ett liknade 
resonemang är att studenternas ovana med forskningsmetoderna innebär en 
risk att de kan skada den patient/elev/barn som studeras (Blenkisop, 2003). 
Studier har också visat att studenter ofta har svårt med examensarbeten för 
att det är en så annorlunda undervisningsform (Högberg et al., 1999). 

Professionella mål  
Det finns även studier, dock färre, där de professionella målen för examens-
arbetet är i fokus (Mattsson, 2008a; Mattson & Kemmis, 2007; Meeus et al., 
2004) och studier där de berörs i viss mån (Andersson et al., 2006; 
Blenkinsop, 2003; Holmberg, 2006; Lundgren & Robertsson, 2013; Rowley & 
Slack, 2004). Några studier lyfter fram betydelsen av att examensarbeten även 
bedöms utifrån praktikens kriterier eftersom det kan ge en bättre förståelse 
för professionens villkor och möjliggöra en utveckling av denna (Mattsson, 
2008a; Mattsson & Kemmis, 2007). Rowley och Slack (2004) argumenterar 
för att examensarbeten inom akademiska professionsutbildningar bör 
anpassas både till de professionella målen och till de speciella villkor som 
denna studentgrupp har, som till exempel skillnader i studenternas 
erfarenheter av akademiska studier. Den traditionella uppsatsen har 
kritiseras i viss forskning för att ha för stort fokus på vetenskapliga mål och 
istället har alternativa varianter förordats med tydligare inriktning på de 
professionella målen (Meeus et al., 2004). Flera forskare argumenterar för att 
studenterna istället skall kunna välja mer praktiska och professionsinriktade 
examensarbeten (Andersson et al., 2006; Blenkinsop, 2003; Holmberg, 2006; 
Lundgren & Robertsson, 2013). 
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En variant av examensarbeten där de professionella målen enligt forskningen 
hamnar i fokus är när arbeten genomförs i nära samarbete med eller på 
uppdrag av olika avnämare (Höst et al., 2010). Wohlin och Regnell (1999) 
hävdar att detta kan öka utbildningens relevans och Oehme och Seitzler 
(2000) visar att studenterna med dessa externt influerade examensarbeten 
blir engagerade i det professionella arbetet. Studier har också visat på 
förekomsten av en variant av examensarbeten som innebär att ett läromedel 
eller en produkt för den blivande professionen skapas (De Bruyker & Stuyver, 
2012; Meeus, et al., 2004). Andra exempel i forskningen är där studenter 
genomför två examensarbeten det sista året, där det ena är en vetenskaplig 
uppsats som har fokus på vetenskapliga färdigheter och det andra är ett 
projekt med fokus på professionella färdigheter (Jawitz, 2002). En annan 
form av examensarbetet som studerats och som är inriktat på professionella 
mål är portfolion (Meeus et al., 2004), vilken är vanligt förekommande inom 
lärarutbildning i många länder (Zeichner & Wray, 2001). Med portfolio menas 
att olika media är i fokus och innebär en samling av till exempel 
argumenterande texter, reflekterande texter, filmer och dokumentation av 
lärarfärdigheter (Mattsson, 2008b). Forskning visar också att gestaltande 
examensarbeten, som har fokus på estetiska uttrycksformer som till exempel 
film, konst eller teater, är professionsrelevanta för studenter inom estetiskt 
inriktade utbildningar (Lindh, 2007). 
 
Ett flertal forskare uppmärksammar att examensarbetets professionella mål 
kan skapa problem för arbetets vetenskapliga mål. I några studier fram-
kommer att examenarbetets professionella inriktning tenderar att göra 
arbetena normativt inriktade vilket är svårt att förena med den vetenskapliga 
krav på en mer förutsättningslös inriktning (Emsheimer, 2007; Hult & 
Karlsson Lohmander, 2007; Högskoleverket, 2006b). Andra forskare har 
kommit fram till att examensarbeten inriktade mot professionen kan stanna 
vid att bli beskrivande och utan analytiska inslag vilket blir problematiskt 
utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt (Emsheimer, 2007; Hult & Karlsson 
Lohmander, 2007). Vidare indikeras att examensarbeten som utställning eller 
produkt för professionen kan medföra brister när det gäller vetenskapliga krav 
på empirisk prövning (Mattsson, 2008a; Meeus et al., 2004). Meeus et al. 
(2009) visar också att validiteten i bedömningen av lärarfärdigheter genom 
examensarbeten kan vara problematisk. 

Integrering av vetenskapliga och professionella mål 
I flera studier ses examensarbetet som en viktig länk för att förena teori och 
praktik i akademiska professionsutbildningar (Atkins & Redley, 1998; 
Hesslefors Arktoft & Lindskog, 2008; Maaranen, 2009; Prop. 1999/2000; 
Rowley & Slack, 2004). Forskare framhåller också att det bör råda en balans i 
examensarbetet mellan vetenskapliga och professionella mål (Gustafsson, 
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2008; Maaranen & Krokfors, 2008; Reis-Jorge, 2005, 2007; Wallace, 1997). 
Annan forskning visar att vetenskapliga och professionella mål kan integreras 
i examensarbetet och att studenter då erhåller kunskaper, färdigheter och för-
hållningssätt som är relevanta för både vetenskapen och professionen. Flera 
forskare visar att de vetenskapliga målen dominerar vid beskrivningar av 
examensarbetet i styrdokumenten men att det ofta betonas att professionella 
mål också behöver uppfyllas (Hansen Orwehag & Wernersson, 2013; L´Anson 
& Smith, 2004). Karlsson (2005) framhåller att examensarbetet kan ses som 
en katalysator som kan underlätta utbyte av kunskap mellan den 
vetenskapliga utbildningen och praktiken. I andra studier uppmärksammas 
examensarbetets flexibilitet och anpassningsbarhet (Gray, 2013; Meeus et al., 
2004; Pilcher, 2011), som kan antas gynna integreringsmöjligheten av olika 
mål i examensarbetet. 

 
Forskning visar att en direkt integreringsmöjlighet ligger i att se examens-
arbetets vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en del 
av den professionella yrkesutövningen. Denna möjlighet berörs i forskningen 
utifrån att professionsutbildningarna som helhet kan betraktas som tydligt 
forskningsbaserade (Westbury et al., 2005). Forskare lyfter ibland också fram 
att professionsutövarna kan ses som forskare (Cochran-Smith & Lytle, 2009) 
och detta ses som delaktighet i forskningsinriktningar som förordar att de 
professionella utforskar sin egen praktik, så kallad aktionsforskning 
(Postholm, 2009).  
 
Forskare pekar också på indirekta integreringsmöjligheter av vetenskapliga 
och professionella mål då examensarbetets vetenskapliga kunskapsformer 
kan vara användbara även inom professionen. Det kan handla om att få kun-
skaper om relevant forskning, till exempel att kunna läsa och förstå veten-
skapliga artiklar med relevans för professionen (Ersoy & Cengelci, 2008; Hög-
skoleverket, 2006b). Olika vetenskapliga färdigheter ses som relevanta för 
den framtida professionsutövningen i flera studier. Dessa färdigheter kan 
handla om problemlösning (Andersson et al., 2006; Feldt et al., 2009), skriv-
förmåga (Feldt et al., 2009), muntlig presentation (Feldt et al., 2009; Vitner 
& Rozenes, 2009), visuell presentation (Mattsson, 2008a; Vitner & Rozenes, 
2009), analytisk förmåga (Andersson et al., 2006; Maaranen, 2010; Maara-
nen & Krokfors, 2007; Mottram et al., 2007), samt färdigheter i att observera 
och intervjua (Willén Lundgren, 2007). Vidare visar forskningen att examens-
arbetet utvecklar vetenskapliga förhållningssätt som kan vara tillämpbara 
inom professionen, som självständighet (Blenkinsop, 2003; Mottram et al., 
2007), kritiskt tänkande (Bergqvist, 2000; Lundgren & Robertsson, 2013) och 
ett etiskt förhållningssätt (Blenkinsop, 2003). 
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Forskningsgenomgången visar sammantaget att det finns både integrerings-
möjligheter och svårigheter kopplade till examensarbetets vetenskapliga och 
professionella mål. 

Forskningsbehov inom området 
Majoriteten av studier om examensarbeten inom professionsutbildningar har 
fokus på de vetenskapliga målen. Det är få studier som fokuserar examens-
arbetets professionella mål eller där både vetenskapliga och professionella 
mål får likartad uppmärksamhet. Den traditionella uppsatsen har både fram-
hållits ha fördelar (Drennan och Clarke, 2009) och nackdelar (Meeus et al., 
2004) som examensarbete inom professionsutbildningar. Varianterna av 
examensarbeten med professionsinriktningar förordas som relevanta 
alternativ till den traditionella uppsatsmodellen (Meeus el a., 2004). Då flera 
studier visar att examensarbetet har en potential att integrera vetenskapliga 
och professionella mål så torde detta vara ett område för fördjupade studier. 
Svårigheterna med denna integrering har uppmärksammats i tidigare 
forskning men det har ofta inte framkommit någon mer omfattande förståelse 
för vad svårigheterna kan innebära och få för följder. 
 
De tidigare studierna inom området uppvisar en viss avsaknad av bredd i det 
empiriska underlaget, där många studier utgår från student- eller lärar-
perspektiv (Drennan & Clarke, 2009; Ersoy & Cengelci, 2008; Feldt et al., 
2009; Hansen Orwehag & Wernersson, 2013; L´Anson & Smith, 2004; Kiener 
et al., 2014; Lendahls Rosendahl, 1998; Lundgren & Robertsson, 2013; 
Maaranen, 2009, 2010; Maarenen & Krokfors, 2008; Meeus et al., 2004; Reis-
Jorge, 2007). Det finns betydligt färre studier av examensarbeten inom 
professionsutbildningar som utgår från styrdokument, publicerade examens-
arbeten (Härnqvist, 1999; Högskoleverket, 2006b; Vitner & Rozenes, 2009) 
och handledarperspektiv (Andersson et al., 2006; Mottram et al., 2007). 
 
En begränsning i tidigare forskning är också att det finns relativt få studier om 
examensarbeten i lärarutbildningen (Meeus et al., 2004) och att flera studier 
av dessa är genomförda inom specifika varianter av utbildningen, som till 
exempel Maaranens studier (2009, 2010) som handlar om kompletterande 
utbildning för obehöriga lärare. Det finns också relativt lite aktuell forskning 
om examensarbeten inom den speciella kontext som den svenska lärar-
utbildningen utgör. I Sverige genomför både förskollärare, grundlärare och 
ämneslärare examensarbeten och där dessa dessutom är en viktig del i för-
beredelsen för och behörigheten till eventuella forskarstudier. 
 
En slutsats av forskningsbehovet inom området är att det finns en lucka att 
fylla som gör att detta avhandlingsarbete inriktats mot examensarbeten inom 
ordinarie lärarutbildning. Med ordinarie lärarutbildning menas i denna 
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avhandling de omfattande utbildningarna till förskollärare, grundlärare och 
ämneslärare. Olika kompletterande program som SÄL (Särskild lärar-
utbildning) och VAL (Vidareutbildning av lärare) samt lärarutbildning till 
yrkeslärare, specialpedagog/speciallärare har exkluderats. Avhandlingen har 
ambitionen att även fokusera professionella mål eller både vetenskapliga och 
professionella mål, integrationen av dessa målområden samt att utgå från ett 
varierat dataunderlag där både examensarbetets intentioner, genomförande 
och resultat belyses.   
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4. Teoretiska begrepp 

Detta kapitel tar upp valet av teoretiska begrepp för avhandlingens samman-
fattande analys och motiverar valet genom att hänvisa till andra studier inom 
utbildningsområdet som använt dessa begrepp. 

Vertikal och horisontell diskurs 
Forskare har uppmärksammat att det finns skillnader mellan lärande och 
kunskapsbildning i utbildningssammanhang och på arbetsplatser (Ellström, 
2009; Lindberg, 2003) och att det är möjligt att tala om två olika kunskaps-
kulturer (Ellström, 2009). Den första är en utbildningskultur som prioriterar 
allmänna kunskaps- och färdighetsmål med betoning på begreppslig och 
teoretisk kunskap. Den andra är en arbetslivskultur som är starkt förknippad 
med manuella färdigheter, regelbaserade färdigheter och arbetsmarknadens 
behov. Bernstein har utvecklat en begreppsapparat för att förstå dessa olika 
kunskapskulturer i ett utbildningssociologiskt perspektiv (Bernstein, 1990, 
1999). 
 
Bernstein (1990) menar, med stöd av Durkheim (1915/1998), att det i alla 
samhällen går att göra en upp
och specifi  vardaglig kunskap. Denna upp-
delning är universell och det specifika innehållet är beroende av historiska och 
kulturella betingelser. Bernstein (1999) benämner dessa två kunskapsformer 
för vertikal respektive horisontell diskurs.  
 
Den vertikala diskursen skapas och återskapas inom den akademiska och 
vetenskapliga världen och kännetecknas av att den använder sig av teoretiska 
begrepp och generella principer (Bernstein, 1999). Denna diskurs är delvis 

och den kunskap som skapas inom detta område blir en form av vetenskaplig 
-

genom en integration av begrepp, inom ett specifikt område, som är 
koherenta, systematiskt ordnade och med explicita begreppsstrukturer inne-
hållande en robust grammatik med en specialiserad begreppsapparat som är 
hierarkiskt organiserad och som uttrycks genom ett specifikt språkbruk 
(Bernstein, 2000). Den indirekta bindningen till den materiella världen inom 
denna diskurs öppnar upp för alternativa sätt att tänka och möjligheter till 
ifrågasättanden (Bernstein, 2000). För lärarstudenter kan det handla om att 
få en förståelse för vilka principer som styr lärarrollen, i vilkas intressen som 
läraruppdraget genomförs och hur dessa kan utmanas och förändras (Beach 
& Bagley, 2013).  
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Den horisontella diskursen ses som inbyggd i det vardagliga språkbruket 
(Bernstein, 1999). Denna diskurs handlar om sunt förnuft i vardagliga 
aktiviteter och är primärt inriktad mot omedelbara praktiska mål, och kan ses 

-
av muntlighet, lokalitet, kontextbundenhet, är specifik, underförstådd och 
kan vara oförenlig mellan kontexter men inte inom en viss kontext (Bernstein, 
1999). Bernstein (2000) hävdar att den horisontella diskursen har starkt stöd 
i lärarutbildningen med sin professionella kunskapsinriktning på bekostnad 
av den vertikala diskursens vetenskapliga kunskap. Den horisontella 
diskursens kunskapsinriktning ger lärare på fältet mer inflytande när det 
gäller lärares kunskapsbas och lärarutbildning (Beach & Bagley, 2012). 
 
Uppdelningen i två diskurser är relevant men polariseringen bör enligt vissa 
forskare inte överdrivas (Beach & Bagley, 2012; Menter et al., 2004). 
Aktiviteter inom en profession är inte enbart horisontella eller vertikala 
(Beach & Bagley, 2012). Horisontella diskurser är mindre formella och 
systematiska än de vertikala diskurserna eftersom de ofta saknar tydlig för-
ankring i den specialiserade vetenskapliga forskningen (Beach & Bagley, 
2012). Dock är all kunskap i någon mån vertikal och horisontell, men med 
varierande balansförhållande, och begreppen vertikal och horisontell diskurs 
kan förstås som idealtyper (Young, 2008). 
 
För att generera en analys av de fyra ingående artiklarnas resultat har dessa 
begrepp vertikal och horisontell diskurs valts (Bernstein, 1999). Detta gör det 
möjligt att analysera vilken betydelse olika förhållanden mellan vetenskapliga 
och professionella mål i examensarbetet kan ha. 

Studier utifrån vertikal och horisontell diskurs 
Begreppen vertikal och horisontell diskurs (Bernstein, 1999) har använts i 
studier av olika utbildningssammanhang. Begreppsapparaten har använts i 
studier som berört förskola (Eriksson, 2014), grundskola (Bourne, 2003; 
Moss, 2001), gymnasieskolan (Hjelmér, 2012; Ledman, 2015; Nylund 2013; 
Nylund & Rosvall, 2011), postgymnasiala utbildningar (Thompson, 2009; 
Wheelahan, 2007), högre utbildning (Beck & Young, 2005; Boyd & Bloxham, 
2014), lärarutbildning (Beach & Bagley, 2012, 2013; Boyd, 2014; Player-Koro, 
2011, 2014) samt examensarbeten inom lärarutbildningen (Erixon Arreman & 
Erixon, 2015; Gustavsson & Eriksson, 2015). Forskning om handledning av 
examensarbeten inom lärarutbildningen har visat på en dominans för den 
vertikala diskursens formella krav och att den horisontella diskursens 
koppling till professionen berörs i liten utsträckning (Gustavsson & Eriksson, 
2015). För examensarbeten inom lärarutbildningen har det även visat sig före-
komma spänningar när det gäller den vetenskapliga diskursens forsknings-



 

26 

förberedande inriktning och den professionella diskursens professions-
förberedande inriktning, både utifrån styrdokument och handledares upp-
fattningar (Arreman Erixon & Erixon, 2015). Dessa forskningsresultat visar 
att begreppsapparaten är relevant för att belysa och förstå förhållandet mellan 
vetenskapliga och professionella mål i lärarutbildningens examensarbeten. 
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5. Metod 

I detta kapitel beskrivs först design och metoder för de fyra artiklarna och hur 
den sammanfattande analysen har genomförts, sedan behandlas frågor om 
avhandlingens trovärdighet och kvalitet och till sist redovisas etiska över-
väganden inför avhandlingsarbetet. 

Design och metodbeskrivning för artiklarna 
En översiktlig bild av avhandlingens design, metoder, datamaterial, data-
mängder och insamlingsperioder framgår av tabell 1. Den övergripande 
designen för avhandlingsarbetet följer ett upplägg i faser där intentioner, 
genomförande och resultat av ett undervisningsinslag uppmärksammas (jmfr. 
Franke-Wikberg & Johansson, 1976). Metodbeskrivningen är sedan 
strukturerad efter de enskilda artiklarna, där det för varje artikel först 
redogörs för det metodiska genomförandet och sedan redovisas en metod-
diskussion. 
 
Tabell 1 

Avhandlingsarbetets design, metoder och datamaterial 

Artikel Fas Metod Datamaterial Antal Insamlings- 

period 

I Intentioner Dokument- 

analys 

Kursplaner 26 2005 

IIa Genomförande Research  

review 

Vetenskapliga 

artiklar 

33 2011-12 

IIb Genomförande Intervjuer 

 

Handledare 24 2014 

III Resultat Dokument- 

analys 

Examens- 

arbeten 

84 2000-2010 

Artikel I  
Syftet med denna delstudie var att studera vilken påverkan som akademisk 
respektive yrkesinriktad tradition har på kursplanetexter för lärar-
utbildningens examensarbeten vid samtliga 26 svenska lärosäten som bedrev 
lärarutbildning år 2005. En kursplan för examensarbeten valdes ut från varje 
lärosäte och i första hand valdes kursplaner för examensarbeten inom det 
allmänna utbildningsområdet (AUO), eftersom det bedömdes att de flesta och 
de mest lärarutbildningspräglade examensarbetena genomfördes inom detta 
område. Texterna bearbetades sedan genom en dokumentanalys (Bergström 
& Boréus, 2005; Freebody, 2003). 
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En utgångspunkt var att lärarutbildningen präglas av en akademisk respektive 
en yrkesinriktad tradition (Andersson, 1995; Hartman, 2012; Zeichner, 1993) 
och att dessa traditioner går att urskilja i kursplanetexternas begrepps-
användning. För den akademiska traditionen valdes fem typiska nyckelord ut: 
vetenskap, forskning, teori, kritisk och opposition, med stöd av Hartmans 
(1995) beskrivning av akademitraditionen. För den yrkesinriktade traditionen 
valdes fem andra typiska nyckelord ut, med stöd av Andersson (1995) och SOU 
(1999:63): yrke/lärare, skola/verksamhet, utvecklings-/förändringsarbete, 
verksamhetsförlagd undervisning/VFU och alternativa framställningsformer. 
 
En kvantitativ textanalys (Bergström & Boréus, 1995) genomfördes av de 26 
kursplanerna. I ett första skede beräknades den procentuella förekomsten av 
de fem typiska begreppen för den akademiska respektive yrkesinriktade 
traditionen inom de 26 lärosätena. I ett andra skede genomfördes en menings-
kategorisering (Kvale, 1997) för att generera mönster över den betydelse som 
de mest frekventa nyckelorden för varje tradition fick i kursplanetexterna. 
Resultatet av denna analys belystes genom citat från kursplanetexterna. 
 
Valet att använda kursplaner från samtliga lärosäten som bedrev lärar-
utbildning 2005 som datamaterial för denna studie kan motiveras utifrån att 
kursplanerna är centrala och juridiska styrdokument för examensarbeten. En 
möjlig brist i tillvägagångssättet var att urvalet inte gällde alla kursplaner för 
examensarbeten. Urvalet var främst inriktat mot examensarbeten inom AUO, 
men det förekom att examensarbeten även skrevs inom olika specialiseringar 
som då hade egna kursplaner. Även valet av de typiska nyckelord för de 
akademiska och yrkesinriktade traditionerna kan ha påverkat resultatet, både 
angående hur de två traditionerna framträder och med vilken betydelse. 
 
För avhandlingen som helhet finns en viss problematik med att de kursplaner 
som studerades var från 2005 (artikel I), samtidigt som urvalet av examens-
arbeten i artikel III var från 2000-2010, och handledarnas erfarenheter i 
artikel IIb studerades utifrån deras erfarenheter av handledning mellan i 
första hand 2000 och 2012. Speciellt för handledarnas uppfattningar som 
troligtvis även speglade erfarenheter fram till 2014, så kan kursplanerna ha 
hunnit förändrats något, sedan år 2005. Sammantaget bedömdes dock detta 
inte vara ett avgörande hinder för artikelns relevans för avhandlingsarbetet. 

Artikel IIa  
Syftet med denna delstudie var att studera olika modeller för examensarbeten 
inom lärarutbildningar i Europa och deras orientering mot akademi och lärar-
profession så som dessa modeller beskrivs i forskningen. Här bedömdes att en 
research review av forskningsområdet var en relevant metod. Research review 
är väl beskriven som vetenskaplig metod (Petticrew & Roberts, 2006) och kan 
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ses som en kritisk analys av publicerad forskning inom ett visst område eller 
fält (Bem, 1995). 
 
Datamaterialet var artiklar publicerade på engelska i internationella 
vetenskapliga tidskrifter under åren 1992-2012. Urvalskriteriet var empiriska 
studier avseende avslutande bedömning inom lärarutbildning. Urvalet av 
artiklar visade sig huvudsakligen ha koppling till utbildning för lärare inom 
motsvarigheter till grundskolan (primary school). I ett första steg erhölls 43 
artiklar från 29 tidskrifter. Efter exkludering av artiklar som inte berörde 
urvalsgruppen, som t.ex. studier om kompletterande lärarutbildningar s.k. 

-service- t 33 artiklar från 23 tidskrifter. 
 
I ett första steg kategoriserades artiklarna utifrån fyra modeller beskrivna i 
tidigare forskning: uppsats-, portfolio-, aktionsforsknings- (Mattsson, 2008b; 
Meeus et al., 2004) och produktmodellen (Meeus et al., 2004). Utifrån 
artiklarnas forskningsresultat analyserades modellernas relation till den 
akademiska orienteringen, med fokus på forskning och forskningsmetoder, 
och till lärarprofessionens orientering, med fokus på undervisning och lärar-
färdigheter (Hartman, 2012; Andersson, 1995). Den huvudsakliga 
orienteringen för varje modell identifierades, och belysande exempel lyftes 
fram. Vidare analyserades också modellernas relation till den andra 
orienteringen. Även andra relevanta forskningsresultat i artiklarna togs upp. 
 
Användningen av research review kan ge en god grund för att kunna 
argumentera för förekomsten av olika varianter av examensarbeten och i 
vilken utsträckning varianterna är orienterade mot akademi och/eller 
profession. Genom att studera internationellt publicerade forskningsartiklar 
om dessa modeller belyses hur forskningen uppmärksammat detta fenomen. 
Dock kan en brist vara att man förbiser vissa modeller av examensarbeten som 
existerar inom lärarutbildningen, om de inte har studerats eller publicerats 
internationellt. Det är också möjligt att alla modeller för examensarbeten inte 
går att identifiera på detta sätt. 

Artikel IIb  
Denna delstudie ämnade bidra till en fördjupad belysning av integrering av 
vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten. 
Eftersom få tidigare studier inom området utgått från ett handledar-
perspektiv och då handledare bedömdes inneha omfattande erfarenheter av 
genomförandet av examensarbetet under en relativt lång tidsperiod valdes att 
studera handledares uppfattningar om denna möjliga integration. För att 
möjliggöra en djupare förståelse för fenomenet valdes att studera handledar-
nas uppfattningar via semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman, 
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2009). En intervjuguide konstruerades för att kunna fånga handledarnas upp-
fattningar om examensarbetets vetenskapliga och professionella mål (se 
bilaga 1). Intervjun innehöll fyra huvudfrågor och handlade om vad som 
kännetecknar det goda examensarbetet, om examensarbetets vetenskapliga 
respektive professionella mål, samt om integreringen av vetenskapliga och 
professionella mål i examensarbetet. För att kunna analysera intervjusvaren 
konstruerades en analysmodell (se tabell 2). De vetenskapliga målen delades 
in i nio delmål (Härnqvist, 1999; Nilsson, 2009; Vetenskapsrådet, 2002) och 
de professionella målen delades in i sex delmål (Colnerud, 2010; Freidson, 
2001; SOU 2008:109). 
 
Tabell 2  
Analysmodell: Mål för lärarutbildningens examensarbeten indelade i nio 
vetenskapliga och sex professionella delmål (Tabell 1 i artikel IIb) 

Kunskapsformer Vetenskapliga mål Professionella mål 

Kunskaper Tidigare forskning 

Teoretisk medvetenhet 

Professionell grund 

Professionell relevans 

Färdigheter Problemformulering 

Vetenskaplig metod 

Genomförande 

Språk 

Didaktik 

Verksamhetsutveckling 

Förhållningssätt Självständighet 

Kritiskt förhållningssätt 

Forskningsetik 

Professionell bedömning 

Yrkesetik 

 
Urvalet av erfarna och disputerade handledare för examensarbeten inom 
lärarutbildningen vid Umeå universitet skedde genom att utgå från godkända 
och publicerad examensarbeten i databasen DiVA mellan 2002 och 2012. 
Andra urvalskriterier var att examensarbetena skulle vara från grundläggande 
lärarutbildning och omfatta 15 eller 30 hp. Ett tredje urvalskriterium var att 
handledarna skulle representera de tre fakulteter som är involverade i lärar-
utbildningen. Därför gjordes ett stratifierat urval där åtta handledare valdes 
från vardera Humanistisk, Samhällsvetenskaplig och Teknisk-naturveten-
skaplig fakultet. Således intervjuades 24 handledare som handlett examens-
arbeten inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen. 19 av 
handledarna hade en lärarexamen, och hade arbetat i genomsnitt 13 år som 
lärare. Alla utom en handledare hade också varit examinator för examens-
arbeten och fyra handledare var docenter. 
 
I ett första steg användes modellen (tabell 2) som analysram för att utröna 
vilka vetenskapliga och professionella mål som handledarna ansåg 
karaktäriserade det goda examensarbetet. I ett andra steg gjordes en 
innehållsanalys av handledarnas redogörelse för vetenskapliga och 



 

31 

professionella mål för examensarbetet med hjälp av modellen. Till sist gjordes 
en induktiv analys av handledarnas uppfattningar om möjligheter och 
svårigheter för integreringen av vetenskapliga och professionella mål i 
examensarbetet. 
 
Svagheter i studiens metod kan ha varit att inte alla aktiva handledare kom 
med i urvalsgruppen, då urvalet utgick från handledare som handlett 
examensarbeten som blev publicerad mellan 2002 och 2012 i den lokala data-
basen DiVA. Det är fullt möjligt att inte alla examensarbeten fanns 
publicerade i denna databas, även om lärosätet år 2012 infört en policy om 
detta. Urvalet av handledare var från tre fakulteter, men enbart från Umeå 
universitet, vilket kan begränsa resultatet. Dock är universitetet ett av landets 
största och lärarutbildningen har bedrivits vid orten under relativt lång tid, 
och har liksom alla lärosäten med professionsutbildningar påverkats både av 
akademiseringstrenden och den praktiknära trenden som är i fokus för av-
handlingen. 

Artikel III  
Syftet med denna delstudie var att studera hur yrkesorienterade examens-
arbeten från lärarutbildningen förhåller sig till vetenskapliga krav. Därför 
genomfördes en dokumentanalys av publicerade examensarbeten med fokus 
på studenters egna lärarfärdigheter, eftersom denna form av examensarbeten 
kunde ses som ett mycket tydligt yrkesorienterat examensarbete. Dokument-
analysen utgick från en modell för studier av vetenskapliga aspekter i 
uppsatser som Härnqvist (1999) utvecklat och som använts i andra studier 
(Högskoleverket, 1997; Nilsson, 2009). Med kompletterande stöd av 
Emsheimer (2007) och Högskoleverket (2006b) fick denna modifierade 
modell en utformning i sex vetenskapliga aspekter med var sin mätbar 
variabel: 
 

 
 

 
sk litteratur 

 
 

 
Via databasen Libris-Uppsök-examensarbeten och uppsatser i fulltext efter-
söktes publicerade examensarbeten från lärarutbildningen med fokus på 
studentens egna lärarfärdigheter, som definierades som eget framställt under-
visningsmaterial/planeringar, eller egen genomförd undervis-
ning/aktivitet/gestaltning. Begränsningar i urvalet var att arbetena skulle 
vara från grundläggande lärarutbildningen, omfatta 15 hp, och vara 
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publicerade mellan år 2000 och 2010. Sökord för urvalet var aktions-
forskning, alternativ, gestaltning, lärare, produkt, undervisningsförsök. 
Initialt erhölls 217 examensarbeten som sedan analyserades via sina abstrakt 
för att avgöra om arbetena kunde handla om studenters egna lärarfärdigheter. 
Detta urval gav 84 examensarbeten från åtta universitet och åtta högskolor 
(62 % av lärosätena med lärarutbildning), och var skrivna inom både förskol-
lärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen. 
 
I ett första steg analyserades om examensarbetena hade några brister när det 
gällde de sex vetenskapliga aspekterna enligt den modifierade modellen. I ett 
andra steg analyserades det som kännetecknade bristerna inom två aspekter, 
eftersom bristerna här uppvisade ett identifierbart mönster. Denna analys 
genomfördes med hjälp av en tematisk innehållsanalys med kategorisk 
strategi (Teddlie & Tashakkori, 2009). I ett sista steg analyserades om 
bristerna i examensarbetena var relaterade till en viss variant av yrkes-
orienterade examensarbeten. Dessa varianter av examensarbeten 
kategoriserades utifrån sin huvudsakliga inriktning mot produkt, gestaltande, 
aktionsforskning eller undervisningsförsök. 
 
Valet av godkända och publicerade yrkesorienterade examensarbeten som 
datamaterial gjorde det möjligt att både visa på förekomsten av denna variant 
av examensarbeten och hur dessa examenarbeten var utformade. Med hjälp 
av vetenskapliga kriterier kunde sedan kvaliteten i dessa examensarbeten 
analyseras. Möjliga metodiska svagheter kan här vara begränsningen i de 
sökord som användes, att inte alla examensarbeten var publicerade i den valda 
databasen och att de brister som framkom kan bero på svagheter hos enskilda 
studenter mer än på den specifika varianten av examensarbete. De 
vetenskapliga kriterierna som användes var en modifierad variant som under-
lättade analysarbetet men som kan ha missat vissa kvaliteteter, till exempel 
studerades inte relevansen hos källorna inom kriteriet forskningsanknytning. 
 
För avhandlingen som helhet är det en viss problematik med att utgångs-
punkten i denna studie är tydligt yrkesorienterade examensarbeten och inte 
vanliga examensarbeten inom lärarutbildningen. Valet av extremvarianten av 
examensarbeten gör att problematiken gentemot de vetenskapliga målen 
torde framträda tydligare. Dock är det svårare att uttala sig om hur vanlig den 
problematiken är. 

Metod för den sammanfattande analysen 
Avhandlingens enskilda artiklar innehåller både likheter och skillnader an-
gående vilka teoretiska och metodologiska analyser som har genomförts. I 
artikel I studerades examensarbeten utifrån en indelning i akademisk och 
yrkesinriktad tradition. Här användes ett systemteoretiskt synsätt (Corrigan 
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& Haberman, 1990) för att belysa att en dominans av en tradition kan behövas 
om en förändring skall ske inom lärarutbildningen. Artikel IIa studerade 
forskning om examensarbeten utifrån två orienteringar, en mot akademin och 
en mot lärarprofessionen. Artikel IIb utgick från vetenskapliga och pro-
fessionella mål för examensarbeten och använde ett bildnings- och nytto-
perspektiv (Beach & Bagley, 2013) som ett analytiskt stöd. Artikel III använde 
en kategorisering i akademisk orientering och yrkesorientering för att studera 
examensarbeten. Även här användes ett systemteoretiskt synsätt i analysen 
(Corrigan & Haberman, 1990), och betydelsen av en samsyn mellan orien-
teringarna lyftes fram som en utvecklingsmöjlighet. 
 
Även om begrepp och analys skiljer sig något åt mellan de artiklar som 
rapporteras i avhandlingen, finns det ett antal gemensamma drag. Begreppen 
akademisk orientering, akademisk tradition och vetenskapliga mål har alla 
fokus på vetenskapliga kunskapsformer och kan betraktas tillhöra den 
vertikala diskursen (Bernstein, 1999). Begreppen orientering mot lärar-
professionen, yrkesinriktad tradition, yrkesorientering och professionella mål 
har alla fokus på kunskapsformer kopplade till yrkesutövandet inom 
professionen och kan betraktas tillhöra den horisontella diskursen (Bernstein, 
1999). Den analytiska utgångspunkten för artikel IIb om bildnings- och nytto-
perspektiv för universitetsstudier (Beach & Bagley, 2013) bygger på och 
stödjer sitt resonemang på Bernsteins begrepp vertikal och horisontell 
diskurs. Detta gav en första inspiration och tanke om användbarheten av 
dessa begrepp. Den sammanfattande analysen av avhandlingens alla fyra 
artiklars resultat med hjälp av Bernsteins begrepp vertikal och horisontell 
diskurs kan göra det möjligt att få en djupare förståelse för problemområdet. 
Begreppen kan belysa integrationsmöjligheter av vetenskapliga och pro-
fessionella kunskapsformer eftersom diskurserna kan ses som delvis över-
lappande och likartade (Beach & Bagley, 2012; Young, 2008). Begreppen kan 
även visa på svårigheter för integrationen eftersom diskurserna delvis är 
polariserade (Bernstein, 1999). Användningen av dessa begrepp innebär 
också att avhandlingens resultat kan jämföras med annan forskning som an-
vänder dessa begrepp och de skilda artikelresultaten kan sammanställas i en 
illustrativ modell utifrån dimensionerna vertikal och horisontell diskurs. 
 
I denna analys och dess modell kommer begreppet mål att användas i vid be-
märkelse och omfattar både mål formulerade i kursplaner, mål utifrån hur ut-
bildningens orienteringar/traditioner beskrivs i forskningen, aspekter av 
målen kopplat till kriterier och mål uppfattade av handledare för examens-
arbeten. 
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Analysmodell 
Boyd och Bloxman (2014) har utvecklat ett metaforiskt ramverk för att kunna 
analysera lärandet inom högre utbildning som delvis har sin grund i Bern-
steins (1999) begrepp vertikal och horisontell diskurs. Samma ramverk får en 
grafisk presentation i en senare publikation, där en vertikal linje illustrerar 
det vetenskapliga kunskapsområdet och en horisontell linje illustrerar det 
professionella kunskapsområdet (Boyd, 2014). De bägge linjerna bildar till-
sammans ett kors, och illustrerar att lärandet kan ses som ett samspel mellan 
de två kunskapsområdena (Boyd, 2014). 
 
Med utgångspunkt från Boyd (2014) och Boyd och Bloxman (2014) har en 
modell konstruerats för att visa förhållandet mellan examensarbetets veten-
skapliga mål inom den vertikala diskursen och professionella mål inom den 
horisontella diskursen (se figur 1). 
 
 

 
Figur 1. Modell för hur examensarbetets vetenskapliga mål inom den vertikala 

diskursen förhåller sig till examenarbetets professionella mål inom den horisontella 

diskursen, I = Vetenskapliga och professionella mål fungerar väl tillsammans och är 

möjliga att integrera. V = Kritiskt område där vetenskapliga mål försvårar för de pro-

fessionella målen. P = Kritiskt område där professionella mål försvårar för de veten-

skapliga målen. 
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De vetenskapliga målen för examensarbeten ses som del av det Bernstein 
(1999) benämner den vertikala diskursen, och de professionella målen ses 
som en del av det Bernstein (1999) kallar den horisontella diskursen. Eftersom 
de olika målen betraktas som delvis dikotoma och oförenliga betecknar linje 
V ett kritiskt gränsområde där de vetenskapliga målen skapar svårigheter för 
de professionella målen. På motsvarande sätt betecknar P ett kritiskt gräns-
område där de professionella målen skapar svårigheter för de vetenskapliga 
målen. Eftersom de två målområdena även ses som möjliga att integrera till 
viss del representerar området mellan V och P ett område där både vetenskap-
liga och professionella mål kan förekomma samtidigt och utan att ge varandra 
större problem. Linjen I presenterar ett ideal där vetenskapliga och pro-
fessionella mål fungerar väl tillsammans och är möjliga att integrera. 
 

att presentera resultaten av alla fyra artiklar sammantaget. 

Trovärdighet och kvalitet 
Avhandlingens användning av olika metoder, som dokumentanalys, research 
review och intervjuer, kan ses som en variant av en mixed-methods design. 
Denna design kan motiveras utifrån ett pragmatiskt paradigm som möjliggör 
en flexibilitet för forskaren att använda olika datainsamlingstekniker 
(Onwuegbuzie & Leech, 2005; Teddlie & Tashakkori, 2003). På så sätt kan 
styrkor från olika tekniker tas tillvara och de mest lämpliga metoderna för de 
aktuella forskningsfrågorna kan användas (Onwuegbuzie & Leech, 2005). I 
denna avhandling kombineras till exempel data från en kvantitativ kriterie-
analys (artikel III) och kvalitativa intervjuer (artikel IIb). 
 
Artiklarnas metoder och analyser är huvudsakligen av kvalitativ karaktär, och 
för kvalitativ forskning är det vanligt att använda sig av andra termer och 
aspekter än validitet och reliabilitet för att granska forskningen (Hjerm, Lind-
gren & Nilsson, 2014). Istället används begrepp som trovärdighet, tillförlitlig-
het och överförbarhet (Charmaz, 2006; Lincoln & Guba, 1985). En viktig 
aspekt för den kvalitativa forskningens trovärdighet är koherenskriteriet, att 
forskningen är internlogisk (Bergström & Boréus, 2005; Winther Jørgensen 
& Philips, 2000) och för att kunna bedöma detta kriterium behövs även ett 
transparens-/genomskinlighetskriterium (Haake, 2004). Detta innebär att 
forskaren är öppen och tydlig i beskrivningen av alla delar i forsknings-
processen, så att en läsare själv kan bedöma dess kvalitet. Tillförlitligheten 
kan bedömas utifrån att slutsatser har empiriskt stöd och överförbarheten 
bedöms utifrån om forskningens resultat är överförbara till andra situationer 
än den studerade (Guba & Lincoln, 1994; Lincoln & Cuba, 1985). 
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Avhandlingens genomförande och motiv för val av olika metoder har försökt 
beskrivas utförligt och transparent. Där personers uppfattningar studerats 
har tolkningar av dessa exemplifierats med direkta citat. Även om lärar-
utbildningen har vissa unika särdrag har den stora likheter med många andra 
nya professionsutbildningar, som till exempel påverkan från akademiserings- 
och praktiknära trenderna. Avhandlingsarbetet sätts också in i ett större 
sammanhang då både forskningsgenomgång och analys har referenser till 
studier inom andra professionsutbildningar. Detta gör att delar av resultaten 
är överförbara till andra professionsutbildningar. I avhandlingens alla delar 
redovisas vidare vilket empiriskt stöd som de olika resultaten har. Dessutom 
avslutas metodbeskrivningarna för varje artikel med en metoddiskussion som 
tar upp argument för metodval och vissa metodologiska svagheter, vilket bör 
kunna bidra till studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Etiska överväganden 
Genomförandet av avhandlingens artiklar har följt vetenskapsrådets etiska 
principer där det varit aktuellt (Vetenskapsrådet, 2002, 2011). För artikel I 
och IIa där sekundära källor som kursplaner och forskningsartiklar utgjorde 
empiriskt underlag fanns inga tydliga etiska problem. För artikel IIb och III 
där intervjuer med handledare och publicerade examensarbeten utgjorde de 
empiriska underlagen blev de etiska spörsmålen tydligare. Även om examens-
arbetena i artikel III är offentliga handlingar och publicerade med författarnas 
namn, är dessa anonyma i artikeln. Examensarbetenas status som publikat-
ioner gjorde också att frågan om medgivande från författarna inte sågs som 
nödvändigt. En annan etisk aspekt är att redan godkända examensarbeten 
studerades i artikel III. Dock skall inte analysen ses som en överprövning av 
tidigare bedömningar, utan som en kritisk granskning av examensarbeten 
utifrån vissa specifika vetenskapliga kriterier. 
 
För artikel IIb, där handledare intervjuades, tillämpades de etiska principerna 
i sin helhet. Deltagarna erhöll information om vad studien handlade om, fick 
lämna samtycke till att medverka, garanterades anonymitet och fick veta att 
resultatet bara skulle användas inom denna forskning. Eftersom antalet 
deltagare här var relativt stort, 24 handledare, och resultatet är kategoriserat, 
gör det troligt att enskilda deltagare inte går att identifiera i artikeln. Dock är 
det inte möjligt att helt undvika att enskilda personer skulle kunna kännas 
igen på något sätt genom till exempel ett personligt och identifierbart språk-
bruk som syns i något intervjucitat. Här gjordes bedömningen att frågornas 
karaktär inte var av sådan etiskt känslig natur att strängare konfidentialitets-
krav hade behövts. 
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6. Artiklarna i korthet 

Avhandlingens övergripande syfte handlar om förhållandet mellan teori, i 
form av vetenskap, och praktik, i form av lärarprofessionen, i en akademisk 
professionsutbildning som lärarutbildningen. Följande artiklar utgör de 
enskilda studier som denna avhandling bygger på. I dessa sammanfattningar 
presenteras kortfattat artiklarnas syften, metoder, resultat, diskussioner och 
slutsatser. 

Artikel I  
Råde, A. (2010). Akademisk och yrkesinriktad tradition i kursplanerna för 
lärarutbildningens examensarbete. Didaktisk tidskrift, 19(2), 133-150. 
 
I denna artikel var syftet att studera vilken påverkan den akademiska och 
yrkesinriktade traditionen hade på kursplanetexterna för examensarbeten 
från 26 lärosäten som bedrev lärarutbildning 2005. Utgångspunkten var ett 
systemteoretiskt synsätt där lärarutbildningen befinner sig inom olika sfärer 
av samhället med motstridiga åsikter om lärarutbildningens innehåll 
(Corrigan & Haberman, 1990). Utgångspunkten är antingen att en eller flera 
sfärer måste dominera för att större förändringar skall kunna genomföras. 
Alternativet är att en gemensam grundsyn finns eller skapas mellan de olika 
sfärerna, vilket inte Corrigan och Haberman (1990) anser som realistiskt. 
 
Studiens empiriska underlag utgjordes av en kursplan från varje lärosäte, och 
då främst för examensarbeten skrivna inom det allmänna utbildnings-
området, alltså totalt 26 kursplaner. Analysen visade på förekomsten och 
betydelsen av typiska nyckelord för respektive tradition, som valts ut med stöd 
av Andersson (1995), Hartman (1995) och SOU (1999:63). Resultatet visade 
att bägge traditionernas nyckelord har genomslag i texterna men med en viss 
dominans för de vetenskapliga nyckelorden. Den vanligaste innebörden för 

raditionerna framträdde i texterna 

 
 
Diskussionen handlade om den akademiska traditionens dominans och den 
något svagare yrkesrelevansen när det gäller examensarbetet, som resultatet 
visade på. Detta resultat stämmer med systemteorins tanke om en 
dominerande sfär. Denna studie visade dock att bägge traditionerna finns 
med i kursplanetexterna för examensarbetet, vilket ger förutsättningar för en 
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gemensam grundsyn. Vidare framhölls vissa hinder då till exempel inne-

den akademiska och yrkesinriktade traditionen. Avslutningsvis diskuterades 
att många examensarbeten tend
det gäller teoretisk och praktisk koppling. Ett utvecklingsförslag var att 
examens
mot att utveckla lärarprofessionen och kombineras med ett mer yrkesinriktat 
framställningssätt, som en populärvetenskaplig skrift eller en utställning. 

Artikel IIa  
Råde, A. (2014). Final thesis models in European teacher education and their 
orientation towards the academy and the teaching profession. European 
Journal of Teacher Education, 37(2), 144-155. 
 
Denna artikel handlar om att examensarbeten i lärarutbildningar inom 
Europa, enligt tidigare studier, anses kräva en balans mellan en akademisk 
orientering, med fokus på vetenskap, och en lärarprofessionell orientering, 
med fokus på det praktiska läraryrket. Studier har visat att modeller av 
examensarbetet med ett allt för ensidigt fokus på en av dessa orienteringar 
kan få problem att bli accepterad av den andra inriktningen. Studien syftade 
till att granska europeisk forskning om olika modeller av examensarbeten i 
lärarutbildningar och dessa examensarbetens orientering gentemot akademin 
och lärarprofessionen. 
 
Studien genomfördes som en research review av internationella forsknings-
artiklar som behandlar olika modeller av examensarbeten inom lärar-
utbildningar i Europa. 33 artiklar från 23 vetenskapliga tidskrifter utgjorde 
det empiriska underlaget. Tre modeller av examensarbeten förekom i de 
granskade vetenskapliga artiklarna: portfoliomodellen var huvudsakligen 
lärarprofessionellt orienterad, uppsatsmodellen var huvudsakligen 
akademiskt orienterad och aktionsforskningsmodellen var orienterad mot 
både lärarprofessionen och akademin. De tre modellerna av examensarbeten 
var alla i viss mån relaterade till bägge orienteringarna. 
 
Diskussionen tog upp några olika exempel på hur integrationen av akademi 
och yrke i de olika modellerna skulle kunna vara möjlig. Portfoliomodellens 
flexibilitet att kunna inkludera både akademiskt och lärarprofessionellt 
innehåll framhölls som betydelsefullt för dess integrerande funktion. Ett sätt 
för tydlig integration är när både dokumentation av färdigheter för profess-
ionen och en analytisk reflektion över denna genomförs. Dock finns en viss 
risk att reflektionen blir allt för personlig med brist på distansering. Det finns 
exempel på examensarbeten i portfoliomodellen där den personliga 
reflektionen är kompletterad med en mer distanserad och kritisk reflektion. 



39 

För uppsatsmodellen framhölls två sätt som integreringen kan ske på. Det 
första och tydligaste sättet är när forskningsmetoder och vetenskapligt för-

tydlig koppling till det som sker i klassrummet. Men dessa två synsätt, som 
båda har en praktiknärhet, kan innebära att studenterna betraktar forskning-
ens resultat på ett instrumentellt sätt och som indirekta anvisningar om hur 
man skall agera som lärare. Implikationer till lärarbeteende kan erhållas från 
forskningsresultat, men undervisning är en relativt komplex situation och 
enkla gör-så-här regler är svåra att finna, i alla fall med stöd av forskningen. 
Dock visade många av artiklarna om examensarbeten att studenternas 
motivation ökar om arbetet har en viss professionsrelevans. Aktions-
forskningsmodellen har goda möjligheter att integrera de båda 
orienteringarna, då den har koppling till vad som sker i klassrummet och då 
detta studeras med hjälp av samverkansinriktade forskningsmetoder. Ett 
problem kan dock vara att aktionsforskningsmodellen måste vara etablerad 
och erkänd både bland lärare på fältet och bland universitetslärare för att 
kunna fungera som en integrerande modell för examensarbetet. 

En slutsats i studien var att alla studerade modeller av examensarbeten har en 
potential att kunna integrera akademisk orientering med lärarprofessionell 
orientering. Dock är det viktigt att vara medveten om modellernas olika 
brister i förhållande till bägge orienteringarna. Ett fruktbart sätt att få inte-
greringen att fungera är om företrädare inom både den akademiska och den 
lärarprofessionella orienteringen kan visa på mer öppenhet, vidsynthet och 
förståelse för den andra orienteringens ibland något annorlunda för-
hållningsätt. 

Artikel IIb  
Råde (2016). Fågel, fisk eller mittemellan? Handledares uppfattningar om 
lärarutbildningens examensarbeten. Högre Utbildning  6(2). 

Examensarbeten inom akademiska professionsutbildningar har, enligt 
tidigare studier, att uppfylla både vetenskapliga och professionella mål, vilket 
är en utmaning för studenter och handledare. Integrering av de två mål-
områdena ses som ett sätt att underlätta denna dubbla måluppfyllelse. Dock 
finns det svårigheter för denna integration, som kan bero på olika syn när det 
gäller relationen mellan teori och praktik i utbildningen. Dessa olika synsätt 
kan förstås som ett bildnings- och ett nyttoperspektiv. Syftet med artikeln var 
att analysera handledares uppfattningar om lärarutbildningens examens-
arbeten. Frågeställningarna gällde vilka vetenskapliga och professionella mål 
som det goda examensarbetet bör uppnå och vilka möjligheter respektive 
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svårigheter som finns för integrering av vetenskapliga och professionella mål 
för examensarbetet. 
 
Intervjuer genomfördes med 24 universitetslektorer vid Umeå universitet 
som handlett examensarbeten inom den ordinarie lärarutbildningen under 
åren 2002-2012. Intervjuerna analyserades både deduktivt utifrån en analys-
modell uppdelad i vetenskapliga och professionella mål (se tabell 2) och mer 
induktivt utifrån tre kunskapsformer nämligen kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt. 
 
15 handledare ansåg att det goda examensarbetet kännetecknas av både veten-
skapliga och professionella mål. Dock värderades de vetenskapliga målen 
något högre, eftersom nio handledare enbart nämnde vetenskapliga mål vid 
en öppen fråga om målen för det goda examensarbetet. 20 handledare var 
positiva till integrationen av målen och handledarna nämnde fem möjligheter 
att integrera vetenskapliga och professionella mål i examensarbetet. Dock 
visade studien också att många handledare uppfattade att det fanns svårig-
heter för integrering av vetenskapliga och professionella mål i examens-
arbetet. Fyra handledare var tveksamma till integrering av målen. Hand-
ledarna lyfte fram tre vetenskapliga och tre professionella mål som kan för-
svåra integrering av vetenskapliga och professionella mål för examensarbetet. 
De försvårande vetenskapliga målen var vetenskaplig nivå, vetenskaplig 
prioritering och vetenskapligt skriftspråk. De försvårande professionella 
målen var bred kunskap, didaktiska metoder och normativitet. I studien fram-
trädde ett visst konkurrensförhållande mellan vetenskapliga och profession-
ella kunskaper när det gällde utbildningsutrymme. 
 
Diskussionen behandlade problematiken med att integrera vetenskapliga och 
professionella mål i examensarbetet genom att jämföra resultatet dels med 
tidigare forskning och dels med ett bildnings- och ett nyttoperspektiv. En 
möjlig utvecklingsmöjlighet för examensarbetet som togs upp var att tydligare 
uppmärksamma de generiska kompetenser som arbetet kan utveckla. 
 
Avslutningsvis framhölls vikten av att studenter och handledare är medvetna 
om att examensarbetet kan motiveras och utformas ur både ett bildnings- och 
nyttoperspektiv. Examensarbetet med sina många integreringsmöjligheter 

-funktion mellan den vetenskap-
ligt 
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Artikel III  
Råde, A. (2014). Ett examensarbete för både yrke och akademi  en utmaning 
för lärarutbildningen. Högre Utbildning, 4(1), 19-34. 
 
Eftersom de akademiska och vetenskapliga kraven har ökat inom lärar-
utbildningen liksom generellt inom den högre utbildningen kan det befaras 
att möjligheten att genomföra yrkesorienterade examensarbeten försvåras. I 
denna artikel studerades hur godkända och publicerade yrkesorienterade 
examensarbeten förhöll sig till den akademiska orienteringens vetenskapliga 
krav. De
professionsutbildningar inom högre utbildning och då även lärarutbildningen 
problematiserades och diskuterades i artikelns inledning. 
 
De 84 utvalda yrkesorienterade examensarbetena hade alla fokus på 
studentens egna lärarfärdigheter. Analysen utgick från en modifierad modell 
för de sex aspekter på vetenskaplig kvalitet som Härnqvist (1999) använt sig 
av. De sex aspekterna var forskningsanknytning, problemformulering, 
teoretisk medvetenhet, metod, genomförande och slutsatser samt språklig 
formulering och formalia. Resultatet visade att de undersökta examens-
arbetena hade brister inom fyra vetenskapliga aspekter. För två aspekter, 
problemformulering och metod, var bristerna mindre, och för två aspekter, 
genomförande och slutsatser och forskningsanknytning, var bristerna större. 
Bristerna inom problemformulering karaktäriserades av ett alltför normativt 
eller deskriptivt fokus. Bristerna inom genomförande och slutsatser 
karaktäriserades av bristande empirisk prövning (dominerades av produkt-
inriktade arbeten), separata delar (dominerades av gestaltande arbeten med 
fokus på estetiska uttrycksformer) och ologiska delsyften (dominerades av 
undervisningsförsök). 
 
Diskussionens huvudfokus berörde bristerna inom aspekten genomförande 
och slutsatser vilket framhölls vara den mest allvarliga bristen för dessa yrkes-
orienterade arbeten. Fenomenet att produktinriktade och gestaltande 
examensarbeten kan få problem med vetenskapliga krav har även upp-
märksammats i andra studier. En förklaring till produktinriktningens 
problem var att framställningen av produkten dominerar arbetet, och att den 
empiriska prövningen därför blev bristfällig. De gestaltande examens-
arbetenas problem beror bland annat på dess konstnärliga inriktning och där 
delvis andra bedömningsgrunder bör övervägas. En slutsats var att det före-
ligger ett behov av en diskussion och samsyn mellan företrädare för båda 
orienteringarna där en viss anpassning från bägge håll troligtvis skulle under-
lätta utvecklingen av ett examensarbete med en god balans mellan akademisk 
orientering och yrkesorientering. 
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7. Sammanfattande analys 

I detta kapitel besvaras avhandlingens två forskningsfrågor. Först redovisas 
avhandlingens resultat från de fyra artiklarna som berör möjligheter och 
svårigheter för integreringen av vetenskapliga och professionella mål för 
lärarutbildningens examensarbeten. Detta sammantagna resultat analyseras 
vidare med hjälp av begreppen vertikal och horisontell diskurs (Bernstein, 
1999) som åskådliggörs i en analysmodell (figur 2) och sedan jämförs dessa 
resultat med tidigare forskning. 

Möjligheter för integrering av vetenskapliga och profession-
ella mål 
I artikel I, IIa och IIb framkommer resultat som visar på möjligheter att inte-
grera vetenskapliga och professionella mål i lärarutbildningens examens-
arbeten. Tre varianter av examensarbeten och fem mål för examensarbetet har 
befunnits på olika sätt kunna främja en integration av vetenskapliga och pro-
fessionella mål. 
 
I artikel IIa visar analysen av forskning om examensarbeten inom europeisk 
lärarutbildning att det förekommer tre modeller (här kallad varianter) av 
examensarbeten som alla i olika mån har möjlighet att integrera vetenskapliga 
och professionella mål för examensarbetet: en traditionell uppsats som har 
huvudsakligt fokus på vetenskapliga mål men som även kan innefatta pro-
fessionella mål, en aktionsforskningsuppsats som har ungefär lika stort fokus 
på vetenskapliga och professionella mål, och en portfolio som har huvud-
sakligt fokus på de professionella målen men som även kan innefatta veten-
skapliga mål. 
 
Fem mål, som framkommer i artikel IIb och delvis i artikel I, kan underlätta 
en integrering av vetenskapliga och professionella mål i examensarbetet. 
Dessa mål är kategoriserade utifrån de tre kunskapsformerna, kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt (jmfr. SFS 1993:100). Ett mål handlar om 
kunskaper, där ämneskunskaper inom det professionella området (artikel 
IIb) kan främja en integrering av målområdena, eftersom dessa ämnes-
kunskaper ofta har en vetenskaplig grund. 
 
Tre mål som gör integreringen möjlig handlar om färdigheter (artikel IIb). 
Datainsamlingsmetoder som observation och intervju möjliggör integrering, 
eftersom dessa har likheter med didaktisk metodik som handlar om att 
observera och samtala med barn/elever. Dokumentationsförmåga gynnar 
båda målområdena, eftersom det vetenskapliga kravet att skriva på ett tydligt 
och begripligt sätt har stora likheter med dokumentations- och 
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argumentationskrav inom lärarprofessionen. Analysförmåga främjar både de 
vetenskapliga och professionella målen, eftersom den vetenskapliga färdig-
heten att analysera har likheter med krav på systematiskt utvecklingsarbete 
och analys inom lärarprofessionen. 
 
Ytterligare ett mål som gör integreringen möjlig är relaterat till förhållning-
sätt. Distansering bidrar till integrering av vetenskapliga och professionella 
mål (artikel IIb), eftersom den vetenskapliga inriktningen mot distans och 
kritiskt förhållningssätt ses som något som är överförbart och användbart 
inom lärarprofessionen. Lärares fokus på närhet kan behöva kompletteras 
med en distans för att kunna utveckla professionen. Kursplanernas texter 
(artikel I) är dessutom ibland formulerade så att vetenskapligt eller kritiskt 
förhållningssätt kopplas till yrket och integrerar på så sätt de två mål-
områdena och tolkas i denna avhandling som en form av distansering. 

Svårigheter för integrering av vetenskapliga och profession-
ella mål 
I resultaten från artikel I, IIb och III framkommer svårigheter för integrering 
av vetenskapliga och professionella mål för examensarbeten på tre olika sätt: 
genom en dominans av de vetenskapliga målen, via tre försvårande veten-
skapliga mål och fem försvårande professionella mål. 

Dominans av vetenskapliga mål 
I artikel I visar analysen av nationella kursplaner för examensarbeten från 
samtliga 26 lärosäten som bedrev lärarutbildning i Sverige 2005 på en viss 
dominans när det gäller de vetenskapliga målen. Samtliga kursplaner inne-
håller or   Dock 
framträder även de professionella målen i kursplanetexterna och nyckelordet 
yrke/lärare finns med i 81 % av kursplanerna och nyckelordet 
skola/verksamhet är med i 61 % av kursplanerna. Ofta beskrivs dock de pro-
fessionella målen med något otydliga och diffusa formuleringar som till 

 Artikel I, sid 143). Även 
resultaten ur handledarperspektiv i artikel IIb visar att de vetenskapliga 
målen framstår som mer självklara och dominerande när det gäller upp-
fattningar om det goda examensarbetet. Här lyfte nio av 24 handledare enbart 
fram vetenskapliga mål som kännetecken för det goda examensarbetet vid en 
öppen frågeformulering. 

Vetenskapliga mål som försvårar integrering 
I artikel IIb framkommer att tre vetenskapliga mål för examensarbetet 
innebär svårigheter för arbetet att samtidigt uppfylla professionella mål. Två 
av dessa försvårande vetenskapliga mål handlar om kunskaper. Ett mål 
handlar om den vetenskapliga nivån, eftersom den hos 11 handledare ses som 



 

44 

för hög för lärarstudenterna. Vetenskaplig prioritering är det andra för-
svårande mål som sju handledare nämner och innebär att vetenskapliga 
meriter (disputerade lärare) ibland prioriteras framför kunskaper om pro-
fessionen vid tillsättning av handledare för examensarbeten.  
 
Ett sista försvårande vetenskapligt mål handlar om färdigheter. Studenternas 
skolning i det vetenskapliga skriftspråket kan skapa problem, enligt 12 
handledare, eftersom delar av professionen och dess verksamhet har svagt 
fokus på skrivande och mer fokus på muntlig kommunikation. 

Professionella mål som försvårar integrering 
I artikel IIb och III identifieras fem professionella mål för examensarbetet 
som innebär svårigheter för examensarbetet att samtidigt uppfylla vetenskap-
liga mål. 
 
Tre av dessa professionella mål handlar om kunskaper. Det första hindret 
handlar om att utbildningen som helhet innehåller bred kunskap som kan för-
svåra fördjupningen av vetenskapliga mål (artikel IIb). Denna bredd i kunskap 
kan medföra att utbildningens kunskaper blir fragmentiserade i flera 
kunskapsområden vilket påverkar möjligheten till en kunskapsfördjupning i 
de olika kunskapsområdena. För det andra handlar det om utbildningens in-
riktning mot erfarenhetsbaserad kunskap. Examensarbeten hänvisar ibland 
till kurslitteratur som till stor del bygger på erfarenhetsgrund och examens-
arbeten grundas ibland på studenternas erfarenheter och har svagt empiriskt 
och vetenskapligt stöd (artikel IIb). För det tredje har utbildningen ibland en 
praktisk-estetisk inriktning med grund i konstnärlig kunskap som här yttrar 
sig i form av gestaltande delar i examensarbetet. Dessa kan vara otydligt 
kopplade till huvudsyftet, och alltså oförenliga med vetenskapliga krav på 
logik mellan syfte och resultat (artikel III). 
 
Ett försvårande professionellt mål handlar om färdigheter. Färdigheter i 
didaktiska metoder kan försvåra för vetenskapliga mål, eftersom studier av 
egna undervisningsmetoder ofta innebär problem med att uppfylla vetenskap-
liga krav på distans och struktur (artikel IIb, III). Didaktiska och vetenskap-
liga färdigheter konkurrerar dessutom i viss mån med varandra om ut-
bildningsutrymme, där det didaktiska ibland prioriteras före det vetenskap-
liga (artikel IIb).  
 
Ett annat försvårande professionellt mål för uppnåendet av de vetenskapliga 
målen handlar om förhållningssätt. Utbildningens starka prägel av normativ 
inriktning hindrar ett vetenskapligt förhållningssätt, eftersom ett icke 
argumenterat tyckande och ett normativt synsätt är svårt att förena med ett 
vetenskapligt distanserat synsätt (artikel IIb, III). 
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Examensarbetet mellan vertikal och horisontell diskurs 
Med utgångspunkt från de fyra artiklarnas sammanlagda resultat besvaras i 
denna del avhandlingens andra forskningsfråga, hur möjligheter och svårig-
heter för integreringen av vetenskapliga och professionella mål kan beskrivas 
och förstås med hjälp av begreppen vertikal och horisontell diskurs. Denna 
analys åskådliggörs också i en modell (figur 2) som utgår från den tidigare 
presenterade analysmodellen under metodkapitlet (figur 1). Genom att 
placera varianter av examensarbeten samt vetenskapliga och professionella 
mål på eller omkring linjerna V (där vetenskapliga mål är hindrande), I (där 
vetenskapliga och professionella mål fungerar väl tillsammans) och P (där 
professionella mål är hindrande), åskådliggörs hur de olika examensarbetes-
formerna och målen förhåller sig till den vertikala diskursen (vertikal axel) 
och den horisontella diskursen (horisontell axel). Analysens resultat jämförs 
även med resultat från tidigare forskning. 
 
I denna analys betraktas således examensarbetets vetenskapliga mål tillhöra 
den vertikala diskursen då dessa mål är tydligt kopplade till den akademiska, 
vetenskapliga världen och dess teoretiska begrepp och generella principer 
(Bernstein, 1999). Examensarbetets professionella mål betraktas tillhöra den 
horisontella diskursen eftersom det här handlar om lokal, kontextbunden 
kunskap som primärt är inriktad mot omedelbara praktiska mål för 
professionsutövningen (Bernstein, 1999). 
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Figur 2. Hur integrationen av vetenskapliga och professionella mål för lärar-

utbildningens examensarbeten kan möjliggöras och försvåras enligt dess intentioner, 

genomförande och resultat (artikel I-III). V = Försvårande vetenskapliga mål. P = För-

svårande professionella mål. I = Integrering är möjlig mellan vetenskapliga och pro-

fessionella mål. Inom parenteser anges vilka av avhandlingens artiklar som resultaten 

kommer ifrån. (linje V fet för att markera dominans) 

Betydelsen av ökad integrering 
Kursplaners formuleringar och handledares uppfattningar visar att lärar-
utbildningens examensarbeten har att uppfylla både vetenskapliga mål inom 
den vertikala diskursen och professionella mål inom den horisontella 
diskursen (artikel I, IIb). Även tidigare studier har visat på denna dubbla 
funktion hos examensarbetet (Hansen Orwehag & Wernersson, 2013) och 
vikten av en balans mellan dessa mål där bägge får ett inflytande på examens-
arbetets genomförande (Maaranen & Krokfors, 2008). Förekomsten av mål 
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inom bägge diskurserna ger en grundläggande förutsättning för en integrering 
av vetenskapliga och professionella mål för examensarbetet. 
 
Avhandlingens resultat visar att examensarbeten i form av både traditionell 
uppsats, aktionsforskningsuppsats och portfolio kan integrera vetenskapliga 
mål och professionella mål men i olika grad (artikel I). Den traditionella upp-
satsen som huvudsakligen har fokus på vetenskapliga mål placeras närmare 
den vertikala diskursen (se figur 2). Aktionsforskningsuppsatsen som har 
fokus både på vetenskapliga och professionella mål placeras mittemellan 
vertikal och horisontell diskurs, på linje I (se figur 2). Portfolio som har hu-
vudsakligt fokus på professionella mål placeras närmare den horisontella 
diskursen (se figur 2). Liknande resultat har även tidigare studier visat på 
både för den traditionella uppsatsen (Lendahls, 1993; Lendahls Rosendahl, 
1998), aktionsforskningsuppsatsen (Ersoy & Cengelci, 2008; Maaranen, 
2010; Maaranen & Krokfors, 2007) och för portfolion (Meeus et al., 2004). 
 
När det gäller de olika kunskapsformer som examensarbetet kan bygga på 
visar avhandlingens resultat att det för fem mål är möjligt att integrera de två 
diskurserna. Ämneskunskaper, datainsamlingsmetoder, dokumentations-
förmåga, analysförmåga och distansering är alla mål i utbildningen som 
möjliggör en integration av vetenskapliga och professionella mål (artikel IIb). 
Dessa fem aspekter återfinns utmed linjen I (se figur 2). 
 
Andra studier har visat att examensarbetet har goda möjligheter att ge 
forskningsbaserade ämneskunskaper inom professionens område (Ersoy & 
Cengelci, 2008), att forskningsmetodiska färdigheter är användbara inom 
professionen (Willén Lundgren, 2007) och att skriftlig dokumentation även 
behövs inom professionen (Feldt et al., 2009). Vidare har andra studier visat 
att examensarbetet kan ge studenterna en analytisk förmåga (Maaranen, 
2010) och ett kritiskt tänkande (Lundgren & Robertsson, 2013) varav det sist-
nämnda kan ses som en form av förmåga till distansering. 
 
Examensarbetets inriktning mot vetenskapliga mål inom den vertikala 
diskursen och dess - -kunskap har ofta en viss koppling 
till professionen och det är detta förhållande som gör dessa mål värdefulla för 
den akademiska professionsutbildningen. Den vertikala diskursens 
systematik och indirekthet möjliggör en öppen och ifrågasättande syn på den 
professionella verksamheten (Bernstein, 2000). Detta kan ses som ett stöd för 
integrationsmöjligheter mellan vetenskapliga mål och professionella mål för 
lärarutbildningens examensarbete. 
 
Integrationen mellan de vetenskapliga och professionella målen ges också 
stöd då forskare hävdar att all kunskap i någon mån är både vertikal och 
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horisontell (Bernstein, 1999; Williams & Wilson, 2010), men med varierat 
balansförhållande (Young, 2008). Williams och Wilson (2010) menar att 
organiseringen av kunskap har förändrats under senare år eftersom det i väst-
världen växt fram en ny kunskapskultur där allt fler yrken blivit kunskaps-
intensiva, vilket medfört en mer integrerande syn på teori och praktik inom 
utbildningsväsendet. Detta innebär att kunskapssökande som är av veten-
skaplig karaktär eller av professionell karaktär har stora likheter. Detta kan 
förklara avhandlingens resultat som visar att integreringen underlättas av att 
vissa former av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt aktiveras, som till 
exempel distanseringen. 
 
Både avhandlingens sammanlagda resultat och tidigare forskning visar på 
flera integreringsmöjligheter mellan vetenskapliga mål inom den vertikala 
diskursen och professionella mål inom den horisontella diskursen. Dessa 
integreringsmöjligheter bör öppna upp för att de blivande professions-
utövarna ska kunna analysera och tänka mer fritt  och förutsättningslöst om 
den professionella verksamheten. 

Betydelsen av minskad integrering 
De vetenskapliga målens dominans för examensarbetet (artikel I, IIb) har 
markerats genom att linje V i figur 2 är fetmarkerad. 
 
Analysen av både publicerade examensarbeten (artikel III) och handledares 
uppfattningar (artikel IIb) lyfter mål som hindrar integrationen av examens-
arbetets vetenskapliga och professionella mål. Detta kan ses som ett uttryck 
för den dikotomi eller olikhet som finns mellan vertikal och horisontell 
diskurs (Bernstein, 1999). Hindren handlar om att vissa vetenskapliga mål 
försvårar och ibland helt förhindrar uppnåendet av de professionella målen. 
Dessa mål handlar om vetenskaplig nivå, vetenskaplig prioritering, 
forskningsmetoder och vetenskapligt skriftspråk (artikel IIb). Dessa fyra för-
svårande vetenskapliga mål placeras på linjen V eftersom de kan skapa 
problem för uppfyllandet av examensarbetets professionella mål. 
 
Annan forskning har visat liknade resultat, där den vetenskapliga nivån för 
examensarbetet inte befunnits vara anpassad för en professionsutbildning 
(Feather et al., 2014) och att examensarbetets forskningsmetodiska träning 
missgynnar utbildningens träning av professionella färdigheter (Maaranen & 
Krokfors, 2008; Reis-Jorge 2005, 2007; Wallace, 1996). 
 
Vidare kan även vissa professionella mål försvåra och nästan omöjliggöra 
uppnåendet av vetenskapliga mål. Dessa försvårande mål handlar om bred 
kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap, konstnärlig kunskap, didaktiska 
metoder, och att vara normativ (artikel IIb, III). Dessa fem försvårande 
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professionella mål placeras på linjen P eftersom de kan utöva en negativ 
påverkan för uppnåendet av examensarbetets vetenskapliga mål. 
 
Vissa av dessa hindrande professionella mål har uppmärksammats i andra 
studier, som problematiken med utbildningens breda kunskap som skapar en 
fragmentiserad utbildning (Carlgren, 1996) och problematiken med ett om-
fattande didaktiskt fokus som kan ses som exempel på den befarade risken 
med för hantverksmässig inriktning på utbildningen (Beach & Bagley, 2012). 
Andra studier kommer fram till att examensarbetets inriktning mot 
forskningsmetoder hindrar studenter från att få kunskaper och färdigheter 
som är överförbara till professionen (Reis-Jorge, 2005, 2007; Wallace, 1996). 
Vidare har examensarbetenas ofta allt för deskriptiva och normativa in-
riktning uppmärksammats i olika studier (Emsheimer, 2007; Hult & Karlsson 
Lohmander, 2007; Högskoleverket, 2006b). Den normativa inriktningen kan 
enligt Hult och Karlsson Lohmander (2007) medföra en risk att studenterna 
har ett allt för stort fokus på att lansera något som de redan är positivt 
inställda till och att den kritiska analysen blir minimal om inte helt från-
varande. Emsheimer (2007) menar att examensarbeten med beskrivande 
syftesformuleringar riskerar att gå miste om en djupare förståelse av problem-
områden som en mer analytisk syftesformulering kan ge. 
 
Sammanfattningsvis visar både denna avhandlings sammanlagda resultat och 
tidigare forskning på flertalet svårigheter för att kunna integrera examens-
arbetets vetenskapliga mål inom den vertikala diskursen med examens-
arbetets professionella mål inom den horisontella diskursen. Dessa svårig-
heter kan medföra risken att utbildningen blir endera för inriktad mot 
hantverksmässighet där det fria tänkandet kan missgynnas, eller att ut-
bildningen blir för teoretisk där praktisk förberedelse för professionen miss-
gynnas. 
 
Denna avhandlings resultat får, som framgått, betydande stöd i tidigare 
forskning. Dock är det sällan som examensarbetet har studerats mer över-
gripande utifrån både dess vetenskapliga och professionella mål, och utifrån 
aktuell svensk kontext. Genom att använda begreppen vertikal och horisontell 
diskurs har förhållandet mellan examensarbetets vetenskapliga och pro-
fessionella mål belysts i detta kapitel och behandlas ytterligare i den av-
slutande diskussionen med hjälp av kopplingar till akademiseringstrenden 
och den praktiknära trenden. 
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8. Diskussion 

I detta kapitel behandlas först avhandlingens bidrag till forskningsfältet, 
sedan dess resultat i förhållande till akademiseringstrenden och den praktik-
nära trenden inom högre utbildning. Därefter berörs några framtida 
forskningsmöjligheter inom fältet och till sist redogörs för något om praktiska 
implikationer utifrån avhandlingens sammanlagda resultat och slutsatser. 

Avhandlingens bidrag 
Denna avhandling har haft ambitionen att brett belysa det komplexa för-
hållandet mellan teori och praktik, i form av möjligheter och svårigheter för 
integrering av vetenskapliga och professionella mål i examensarbeten, inom 
en akademisk professionsutbildning som lärarutbildningen. Avhandlingen 
kompletterar forskningen inom området genom att studera situationen under 
åren 2000-2014, en period som är relativt lite utforskad när det gäller 
examensarbeten för lärarutbildningen i Sverige och till viss del även i Europa. 
Under denna tid har mycket skett som påverkat högre utbildning, som 
Bolognareformen och en ökad akademisering. Avhandlingen har haft flera 
lärarprogram i fokus inom den ordinarie lärarutbildningen, vilket inte varit 
fallet i flertalet andra studier inom området. En sammanfattande analys 
gjordes med hjälp av begreppen vertikal och horisontell diskurs, en teoretisk 
begreppsapparat som relativt få tidigare studier har använt för att analysera 
examensarbeten. Flertalet tidigare studier har huvudsakligen haft fokus på 
examensarbetets vetenskapliga mål och genomförts med ett begränsat 
empiriskt underlag, till exempel utifrån studenters uppfattningar. Denna av-
handling önskade istället att belysa både vetenskapliga och professionella mål 
samt använder flera former av empiriskt material. De fyra artiklarna har 
därför inriktats mot studier både om examensarbetets vetenskapliga och pro-
fessionella mål såväl när det gäller dess intentioner, genomförande och 
resultat. Då det inte gick att finna tydliga kriterier för de professionella målen 
har avhandlingen bidragit med att utveckla sådana kriterier utifrån en analys 
av tidigare forskning och styrdokument. De mer etablerade vetenskapliga 
kriterierna modifierades för att kunna göra en översiktlig och mer mätbar 
granskning av examensarbetens vetenskapliga kvalitet. Dataunderlaget för 
avhandlingsarbetet utgjordes av flera olika typer av empiriska material där 
speciellt intervjuer med handledare kompletterar forskningsområdet. Av-
handlingens data från styrdokument, forskningsartiklar, intervjuer och 
publicerade examensarbeten, ger en relativt bred och omfattande bas för av-
handlingen resultat, ett grepp som saknas i andra och mer avgränsade studier. 
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Sammanfattningsvis innebär valet av de teoretiska begreppen vertikal och 
horisontell diskurs för att analysera olika typer av empiriska underlag en del-
vis ny och fördjupad förståelse av problemområdet. Avhandlingen visar att det 
är möjligt att integrera vetenskapliga och professionella mål för examens-
arbetet i en akademisk professionsutbildning som lärarutbildningen. Av-
handlingen visar vidare att det finns vissa mål där denna integrering är mer 
fruktbar och andra mål som försvårar integreringen. Avhandlingens resultat 
kan också bidra till ytterligare förståelse genom att diskutera resultaten i för-
hållande till de övergripande akademiserings- och praktiknära trenderna. 

Akademisering 
Akademiseringstrenden har en viktig betydelse för professionsutbildningar då 
dagens komplexa professioner ofta kräver avancerad kunskap (Cornu, 2006). 
Många professionsutbildningar har blivit eller håller på att bli integrerade 
inom den högre utbildningen (Brante, 2014). Detta medför att dessa ut-
bildningar får en mer teoretisk inriktning som kan ge de blivande professions-
utövarna tillgång till den vertikala diskursens vetenskapliga kunskap. Pro-
fessionen får på så sätt en större möjlighet att bygga upp en verksamhet som 
bygger på systematiskt arbete, vetenskapligt förhållningsätt och vetenskaplig 
grund (Freidson, 2001). Här kan det avslutande examensarbetet vara ett 
viktigt redskap eftersom det ligger mot slutet av utbildningen och studenterna 
då har hunnit få en mängd olika kunskaper med fokus på både vetenskap och 
profession. Här torde studenterna vara väl rustade att göra en mindre veten-
skapligt inriktad studie med relevans för den blivande professionen. 
Därigenom får studenterna möjligheten att lyfta blicken från det praktiska 
arbetet inom professionen och kritiskt analysera det från ett mer övergripande 
perspektiv. Detta skulle kunna främja en kritiskt medveten och kreativt 
tänkande professionsutövare. 
 
Delar av avhandlingens resultat ligger i linje med akademiseringstrendens in-
riktning eftersom lärarutbildningens examensarbeten domineras av veten-
skapliga mål enligt kursplanetexterna (artikel I) och i handledares upp-
fattningar om det goda examensarbetet (artikel IIb). Resultatet visar också att 
den traditionella uppsatsen har goda möjligheter att uppfylla vetenskapliga 
mål (artikel IIa). Något förvånande är dock att andra vetenskapliga varianter 
av examensarbeten som forskningsöversikt, poster  eller publicering av 
något slag inte framkommit som relevanta alternativ i detta 
avhandlingsarbete. Speciellt forsknings-översikter borde kunna vara ett 
relevant sätt att sammanställa och kritiskt analysera forskning med an-
knytning till professionen. Inom sjuksköterske-utbildningarna är denna 
variant av examensarbeten vanligt förekommande och en utvärdering har 
rekommenderat detta även för lärarutbildningen (Högskoleverket, 2006b). 
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Forskare har dock kritiserat forskningsöversiktsvarianten för dess ofta brist-
fälliga genomförande och ringa relevans för professionen och istället fram-
hållit fördelen med små empiriska studier (Rignér & Olofsson, 2015). Detta 
stödjer den traditionella uppsatsen med ett relevant format och omfattning 
(jmfr. Gustafsson, 2008). De andra varianterna av vetenskapliga examens-
arbeten, som till exempel publicering i tidskrift av något slag, kan vara något 
som blir en framtida utveckling av den traditionella uppsatsen men som inte 
framkommer som ett alternativ i detta avhandlingsarbete. 
 
Avhandlingens resultat visar att ett antal vetenskapliga mål för examens-
arbetet såsom datainsamlings-, dokumentations-, och analysförmåga samt ett 
distanserat förhållningssätt kan integreras med professionella mål. Dessa mål 
är också viktiga grunddrag inom den vertikala diskursen (Bernstein, 1999; 
Härnqvist, 1999). Dessa färdigheter och förhållningssätt kan ses som över-
förbara, generiska kompetenser (Ellström, 2009). Generiska kompetenser har 
även uppmärksammats i andra studier om examensarbeten inom professions-
utbildningar (Blenkinsop, 2003; Feldt et al., 2009; Lundgren & Robertsson, 
2013; Mottram et al., 2007). En slutsats är därför att det för examensarbetet 
finns vetenskapliga mål som med sin generiska inriktning har stora möjlig-
heter att kunna integreras med professionella mål vilket visar på ett mer 
nyanserat och inte så polariserat förhållande mellan den vertikala och 
horisontella diskursen. 
 
Inriktningen mot generiska kompetenser inom högre utbildning har dock fått 
kritik av vissa forskare. En synpunkt är att den högre utbildningens huvud-
sakliga mål är att vara allmänt bildande och  
generiska kompetenser allvarligt kan motverka viktiga mål för utbildningen 
(Atkins, 1999). Andra forskare har ifrågasatt om de generiska färdigheterna 
verkligen är generiska eller om de egentligen mestadels är kontextbundna 
(Bowden & Marton, 1998). Ett exempel på sistnämnda synpunkt är att det 
ibland går att urskilja om en analys i examensarbetet har fokus på mer 
kontextspecifika professionella mål eller på mer öppna vetenskapliga mål. 
Studier har visat att examensarbetets analys kan göras på ett professions-
inriktat, begränsat och personligt sätt (Andersson et al., 2006; Mansvelder-
Longayroux et al., 2007). Examensarbetets analys kan också ske på en högre 
analytisk och mer vetenskaplig nivå utifrån en bredd av faktorer och med 
koppling till annan forskning (Andersson et al., 2006; Groom & Maunonen-
Eskelinen, 2006). Analysen som ett integrerande mål för examensarbetet blir 
då inte lika tydlig och självklar eftersom viss analys tycks vara mer kontext-
bunden och specifik. Dock kan en utvecklingsmöjlighet för examensarbetet 
vara att för studenterna lyfta fram likheter och skillnader när det gäller synen 
på analys inom vetenskap och profession. 
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Även om den akademiska trenden har fördelar som denna avhandling och 
annan forskning visat, kan den också försvåra integrationen av vetenskapliga 
och professionella mål för examensarbetet. Denna avhandlings resultat visar 
att mål inom den vertikala diskursen såsom vetenskaplig nivå, vetenskaplig 
prioritering och vetenskapligt skriftspråk kan försvåra uppnåendet av pro-
fessionella mål (artikel IIb). Liknade resultat har visat sig i andra studier om 
examensarbeten både när det gäller lärarutbildning (Meeus et al., 2004) och 
andra professionsutbildningar (Feather et al., 2014; Löfmark & Mamhidir, 
2010). För att få en fördjupad förståelse för de vetenskapliga målens betydelse 
för examensarbetet kan det också vara av vikt att diskutera hur dessa mål kan 
försvåra integreringen med de professionella målen. 
 
För det första är det möjligt att akademiseringstrenden i sig innefattar 
aspekter som skapar problem för uppnåendet av de professionella målen. 
Akademiseringstrenden och dess fokus på vetenskapliga mål kan bidra till att 
hålla liv i den seglivade motsättningen mellan teori och praktik i professions-
utbildningar (Eriksson, 2009). Detta antyds även i denna avhandling då det 
framkommer ett visst konkurrensförhållande mellan examensarbetets in-
riktning mot vetenskapliga eller professionella kunskaper och färdigheter 
(artikel IIb). Det är fullt möjligt att ett större fokus på vetenskapliga mål kan 
skapa en hierarki både inom lärarutbildningen (Calander, 2005) 0ch mellan 
utbildningen och den professionella verksamheten (Carlgren, 2009). Det är 
då viktigt att professionen har ett inflytande över utbildningen för dennas 
legitimitet inom professionens verksamhet (Freidson, 2001). Det verkar också 
som att den vertikala diskursens påverkan har ökat inom utbildningen då 
både denna avhandling (artikel IIb) och andra studier (Carlgren, 1992) visat 
att det är viktigare inom akademin att lärarutbildare är disputerade än att de 
har en lärarbakgrund. Det går också att fundera på vilken form av vetenskap 
som lärarutbildningen skall ha fokus på. Internationellt har lärarutbildningen 
under många år haft ett starkt inflytande från vetenskapliga förhållningsätt 
som är mer erfarenhetsinriktade (Korthagen, 2010). En av dessa är Schön 
(1983) som understryker betydelsen av den reflekterande praktikern, ett 
förhållningssätt som kan medföra att till exempel hierarkin minskas mellan 
akademi och profession och att professionsutövarna får mer makt. 
 
För det andra är det av vikt att uppmärksamma vilka problem som är mest 
allvarliga när det gäller de vetenskapliga målens motverkan på de profession-
ella målen. Vissa svårigheter för integration av målområden som denna av-
handling visat på är relativt lätta att åtgärda genom att utveckla delar av ut-
bildningen. Det finns dock en risk att införandet av ett utökat innehåll i ut-
bildningen kan skapa stoffträngsel. Dock kan denna utveckling underlättas 
om de utvecklade vetenskapliga målen är delvis integrativa med profession-
ella mål samt endast innebär mindre justeringar av undervisningsupplägg. 
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Det gäller till exempel svårigheterna med det vetenskapliga skriftspråket, där 
mer skriftlig träning, som har vissa likheter med dokumentation inom pro-
fessionen, kan införas i utbildningen (jmfr. artikel IIb). Denna problematik 
har uppmärksammats generellt för studenter inom högre utbildning (Ask, 
2007), och är inte så unik för professionsutbildningar. Den vetenskapliga 
nivån kan dock ses som svårare att åtgärda och en ökad teoretisering är ound-
vikligen förknippad med högre vetenskaplig nivå och därmed med högre krav 
på logisk förmåga, studiefärdighet och ansträngning. Internationellt har 
ökningen av kurser på avancerad nivå inom den högre utbildningen ansetts 
ha många fördelar och vara något av en succé (Conrad et al., 1993). Kurser och 
examensarbeten på masternivå har i många länder ofta en inriktning mot pro-
fessionen och ofta utgör masterutbildningen en separat utbildning inom högre 
utbildning utan behörighet till forskarutbildning (Conrad et al., 1993). En 
utvecklingsmöjlighet för svensk lärarutbildning kan vara att examensarbetets 
vetenskapliga nivå minskas något med motiveringen att det är en professions-
utbildning. Examensarbetet kan då bli mer av den anpassningsbara 

Gray, 2013; Pilcher, 2011), vilket in-
nebär att uppsatser har stora variationsmöjligheter och kan anpassas efter 
olika villkor. 

Praktiknärhet 
Även den praktiknära trenden är naturligtvis viktig för professionsutbild-
ningarnas inriktning och utveckling (Josefsson, 2001). Examensarbetets 
potentiella inriktning mot den horisontella diskursen med fokus på 

- -kunskap (Beach 
& Bagley, 2012) gör det möjligt för studenterna att få träning i det praktiska 
och professionella utövandet. För examensarbetet kan det innebära att 
arbetets professionella mål framträder tydligt och att studenterna ser en 
koppling mellan examensarbetet och det framtida yrkesutövandet (Meeus et 
al., 2004). Ett aktuellt exempel inom högre utbildning är att examensarbeten 
vid Umeå universitet genomförda i samarbete med omgivande samhället 
betraktas som ett kvalitetskriterium och genererar extra resurser (Dnr UmU 
200-1111-12). Examensarbeten med extern koppling till den professionella 
verksamheten har länge varit vanliga inom till exempel ingenjörsutbildningar, 
vilket gynnar uppfyllelsen av de professionella målen (Höst et al., 2010). 
 
Delar av avhandlingens resultat ligger i linje med den praktiknära trendens 
inriktning. Resultaten visar att det för lärarutbildningens examensarbete 
finns ett antal professionella mål både enligt kursplanetexterna (artikel I) och 
enligt handledares uppfattningar (artikel IIb) samt att både aktions-
forskningsuppsatsen, portfolion och den traditionella uppsatsen har 
befunnits uppfylla professionella mål, dock i olika grad (artikel IIa). 
Resultaten visar också att det är möjligt att genomföra professionsinriktade 
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examensarbeten med fokus på studentens egna lärarfärdigheter (artikel III). 
Det är dock lite förvånande att andra professionsinriktade varianter av 
examensarbeten, som till exempel examensarbeten i samverkan med sam-
hället, inte har påträffats/gått att se i detta avhandlingsarbete. Dock kan just 
denna variant vara lite svår att identifiera då samverkansaspekten kanske inte 
alltid lyfts fram tydligt i dessa arbeten. En annan variant av examensarbeten 
med professionsinriktning är då ett läromedel eller en produkt skapas med 
relevans för den blivande professionen. Denna form av examensarbeten före-
kommer i viss mån i denna avhandling. I artikel IIa finns den kopplad till 
portfolion. I artikel III framträder produktvarianten som ett exempel på en 
inriktning mot erfarenhetsbaserad kunskap. Några studier har dock upp-
märksammat att denna modell är svår att genomföra (Meeus et al., 2004) 
medan andra forskare visat att det är fullt möjligt (De Bruyker & Stuyver, 
2012). Detta indikerar att produktmodellen skulle kunna utvecklas till att bli 
ett realistiskt professionsinriktat alternativ för examensarbetet om det 
genomförs på ett sätt som även gör att det uppfyller vetenskapliga krav, som 
till exempel empirisk prövning av något slag. 
 
En variant av examensarbeten med professionsinriktning som i viss ut-
sträckning påträffats i detta avhandlingsarbete är portfolion. Artikel IIa visar 
att det inom den europeiska lärarutbildningen ofta förekommer portfolios. De 
olika dokument den innehåller kan komma till användning inom det profess-
ionella utövandet, vilket även Birgin (2011) finner i sin studie. Vissa studier 
indikerar att portfolion är ett bättre alternativ för att kunna uppfylla profess-
ionella mål med examensarbeten än den traditionella uppsatsen (Meeus et al., 
2004). Portfolion ses också i flertalet studier kunna främja studenternas 
reflektiva förmåga (Didem & Golge, 2011; Dysthe & Engelsen 2004; Groom & 
Maunonen-Eskelinen, 2006; Mansvelder-Longayroux et al., 2007; Oner & 
Adadan, 2011). Det är då lite förvånande att den är så lite använd inom lärar-
utbildningen i Sverige (Mattsson, 2008b) och att den, där den har prövats, har 
haft svårt att få genomslag (Granberg, 2011). I andra länder, som till exempel 
USA, är portfolio en vanlig examinationsform i förskola och grundskola och 
blir därmed även relevant att använda inom lärarutbildningen (Zeichner & 
Wray, 2001). En utvecklingsmöjlighet för portfolion i lärarutbildningen skulle 
kunna vara någon form av uppdelat examensarbete, ett slags samman-
läggningsarbete, där några delar är mer tydligt professionsinriktade, som 
dokumentation av undervisning, och andra mer vetenskapligt inriktade, som 
analyser av undervisning. Portfoliometodiken har även visat sig kunna in-
tegrera dessa delar och på så sätt hjälpa studenterna att analysera sitt eget 
lärande (Adenling & Olsson, 2011). 
 
En annan form av examensarbete med professionsinriktning som blir synlig i 
detta avhandlingsarbete är aktionsforskningsuppsatsen, vilken även kan vara 
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tydligt vetenskapligt inriktad. I artikel IIa framkommer att aktionsforsknings-
uppsatsen bidrar till att utveckla studenternas didaktiska färdigheter, sam-
arbetsförmåga och kritiska tänkande. I artikel III ingår aktionsforsknings-
inriktade examensarbeten i urvalet och de bedöms inte ha brister i den veten-
skapliga kvaliteten. Tidigare forskning visar att studenter som deltar i 
examensarbeten utifrån aktionsforskningsupplägg får vara aktiva i den pro-
fessionella praktiken, där de får lära sig att identifiera och lösa problem i klass-
rummet (Mugaloglu & Doganca, 2009). Flera studier visar dessutom att 
forskningsmetodiska färdigheter kan ses som en integrerad del av didaktiska 
färdigheter, vilka kan vävas ihop genom aktionsforskningsuppsatsen 
(Maaranen, 2009; Mugaloglu & Doganca, 2009; Ponte, et al., 2004). Dock har 
aktionsforskning också fått en del kritik (Gorard, 2002). Det har framhållits 
att denna form av forskning ofta saknar den stringens och det empiriska stöd 
som behövs för att kalla det för forskning (Gorard, 2002). Aktionsforskning 
har kritiserats för att vilja finna stöd för existerande synsätt, att enbart vara 
beskrivningar av befintlig praktik eller att sakna den nyfikenhetsinriktning 
och det överraskningsmoment som kännetecknar god forskning (Gorard, 
2002). En annan begränsning när det gäller aktionsforskning är att den bör 
vara erkänd och accepterad både av akademin och professionen för att fungera 
väl (Ponte et al., 2004). Det går vidare att ifrågasätta om lärarstudenter och 
lärare faktiskt skall ses som aktörer som bedriver forskning. Personer som har 
som yrke att bedriva forskning har en betydligt längre utbildning (forskar-
utbildning). Dock vill aktionsforskningen bredda synen på forskning på ett 
sätt som gör forskning och forskningsmetoder mer tillgängliga för fler i sam-
hället. I en profession kan aktionsforskning vara ett utmärkt sätt att utveckla 
verksamheten men som forskning har den sina begränsningar både vad gäller 
de professionellas skolning och att forskningen kan bli snävt inriktad mot pro-
fessionens detaljproblem. Aktionsforskning har ändå en stor potential för 
examensarbeten inom professionsutbildningar och för integreringen av 
vetenskapliga och professionella mål. Där examensarbetet verkligen lyckats 
integrerad målområdena är det dessutom ofta i form av en aktionsforsknings-
inriktad syn på examensarbetets genomförande (Maaranen, 2009). 
 
Även om praktiknärhet medför fördelar, kan den också vara hindrande för in-
tegrationen av vetenskapliga och professionella mål i examensarbetet. Av-
handlingens resultat visar att professionella mål inom den horisontella 
diskursen såsom bred kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap, konstnärlig 
kunskap, didaktiska metoder och normativt förhållningssätt kan försvåra 
uppnåendet av vetenskapliga mål (artikel IIb, III). För att få en fördjupad för-
ståelse för de professionella målen inom den horisontella diskursen och deras 
betydelse för examensarbetet, är det av vikt att även diskutera de profession-
ella mål som försvårar integrationen med vetenskapliga mål. 
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För det första är det möjligt att även den praktiknära trenden i sig innefattar 
aspekter som kan skapa problem för uppnåendet av de vetenskapliga målen. 
Det är möjligt att fokus på den horisontella diskursen innebär att 
utbildningens inriktning blir alltför snäv och instrumentell, där de vetenskap-
liga målen med analys, självständighet och kritiskt tänkande missgynnas 
(Beach & Bagley, 2013; Nilsson Lindström & Beach, 2015). Detta indikeras 
även av avhandlingens resultat om didaktiska färdigheter som ett hindrande 
professionellt mål (artikel IIb). Ett argument för genomförandet av examens-
arbeten med professionella färdigheter i fokus är att vad en profession ut-
märks av är just de unika kompetenser som enbart personer inom profess-
ionen innehar (Freidson, 2001). Dock kan inriktningen mot mer specifika pro-
fessionella färdigheter få en allt för stark instrumentell inriktning som allvar-
ligt kan minska möjligheten att skapa en mer generell vetenskaplig kunskaps-
grund för professionen. En profession kännetecknas även av en viss komplex-
itet eftersom det finns ett behov av att kunna göra självständiga bedömningar. 
Därmed är de rent instrumentella färdigheterna av mindre betydelse än i mer 
hantverksmässiga yrken (Freidson, 2001). Här är det möjligt att ett 
förtydligande av examensarbetets professionella mål, som handlar om själv-
ständiga bedömningar och hanterandet av den komplexitet som finns i pro-
fessionen, skulle kunna minska studenters instrumentella syn på professions-
utövandet. Det kan också vara rimligt att tydligare visa på examensarbetets 
didaktiska implikationer av relevans för det professionella yrkesutövandet. 
 
För det andra går det att resonera om hur övriga problem med de profession-
ella målen kan åtgärdas. För några av målen kan det vara relativt lätt att åt-
gärda. Till exempel skulle studenten kunna eftersöka om den erfarenhets-
baserade kunskapen har någon form av vetenskaplig grund. Då skulle det vara 
möjligt att examensarbeten kan kompletteras med hänvisningar till 
vetenskapliga primärkällor (jmfr. Högskoleverket, 2006b) och produkt-
framställningar kan ges tydligare vetenskapligt stöd (jmfr. De Bruyker & 
Struyver, 2012). Erfarenhetsbaserade kunskaper utan vetenskaplig grund kan 
dock ha sitt berättigande då praktiskt taget alla professioner i varierande om-
fattning vilar på beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet utgör också en 
grund av flera för den högre utbildningen (SFS, 1992: 1434). Även forskare 
lyfter betydelsen av erfarenhetsbaserad kunskap i lärarutbildningen 
(Korthagen, 2010; Schön, 1983). Ett lärande enligt Schön (1983) 
kan ses som en sorts erfarenhetslärande men bör kompletteras med det som 

 för-
tydligas. För examensarbetet skulle det kunna innebära att det skrivs ut 
tydligare hur den erfarenhetsbaserade kunskapen skapas. Ännu bättre är 
kanske att göra denna kunskap något mer teoretisk. Alexandersson (2006) 
har till exempel förespråkat att även praktiknära forskning bör ha någon form 
av teoretisk utgångspunkt. Den erfarenhetsbaserade kunskapen skulle kunna 
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ges tydligare teoretiskt och empiriskt stöd, genom att examensarbetet genom-
förs på ett etablerat och tydligt sätt och med stöd av till exempel teorier, annan 
forskning eller forskningsmetodisk litteratur. 
 
Det kan vara bra för handledare att komma ihåg att studenterna på grund av 
utbildningens inriktning mot bred kunskap inte alltid haft möjlighet att för-
djupa sina kunskaper inom olika områden, till exempel inom ett ämne, innan 
de ska genomföra examensarbetet. Förväntningar på och genomförandet av 
examensarbetet bör anpassas till detta. I ett större perspektiv kanske också 
utbildningen skulle kunna utvecklas om den gjordes mer fokuserad på vissa 
kunskapsområden. Ett steg i denna riktning är att det i senaste 
lärarutbildningsreformen rekommenderas att examensarbetet genomförs 
inom ramen för utbildningens ämnesstudier (Prop. 2009/10:89). Detta 
främjar förhoppningsvis en progression av utbildningens kunskaps-
uppbyggnad och gör det möjligt att examensarbetet kan utgöra en utveckling 
av tidigare kunskaper. Dock finns risken, med ett fokus på ämnesfördjupning 
i examensarbetet, att kopplingen mot professionen kan bli svagare. 
 
Den praktiknära trenden har, trots vissa svårigheter, en potential att stödja en 
utveckling av mer professionsrelevanta examensarbeten inom en akademisk 
professionsutbildning som lärarutbildningen. Lärarutbildningen och andra 
professionsutbildningar behöver förhålla sig till både akademiserings- och 
den praktiknära trenden och försöka inriktas mot de mål som underlättar 
integreringen av den vertikala och horisontella diskursen. Utbildningarna 
behöver även lära sig att hantera och överbrygga de svårigheter som finns för 
integrering av vetenskapliga och professionella mål inom utbildningen. Här 
går det att tänka sig en utökad förståelse för de olika målen och en balans 
mellan målen där de professionella målen tydligare syns inom en akademisk 
professionsutbildning. Både de akademiska och professionella målens 
betydelse uttrycks ibland som tydligt polariserade av forskare. Broady (1999) 
framhåller de bildande målens betydelse inom lärarutbildningen med 
motiveringen att många som går lärarutbildningen inte kommer att arbeta 
som lärare. Detta kan uppfattas som provokativt gentemot denna utbildning 
och dess professionella mål, och uppfattas som lite a -prägel där 
studenter kan kosta på sig olika utbildningar för enbart bildningens skull. Här 
skulle framtoningen vara mer tilltalande om det framhölls att även lärare 
behöver en viss bildning för att utbildningsuppdraget är så komplext idag. Det 
går inte att förneka att det finns vissa nyttokunskaper som behöver läras ut, 
men att dessa minskat. Från det praktiknära och utbildande synsättet uttrycks 
likaledes ett något ensidigt förhållningssätt där nytto-kunskaper lyfts till 
höjden. Nyttokunskaper får en sådan dominans att de bildande målen nästan 
försvinner och ibland förnekas nästan all teoretisk kunskap (Carr, 2006). 
Även denna polariserade bild synes ohållbar inom en professionsutbildning. 
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Även om fokus är på utbildandet av nyttokunskaper är dessa inte så fasta 
numera och innehåller ofta ett visst mått av osäkerhet, något som bildning gör 
att man kan se och förstå. 
 
Något som också kan ha betydelse för balansen mellan vetenskapliga och pro-
fessionella mål i lärarutbildningen kan vara vilka åldrar av barn/elever denna 
är inriktad mot. För förskollärare och lärare inom fritidshem består uppdraget 
till stor del av andra mål än rena lärandemål, som till exempel social fostran 
och omsorg. Dessa skolformer är alltså mindre teoretiskt inriktade och präglas 
av muntlig kommunikation (jmfr. artikel IIb), till skillnad från den teoretiska 
och skriftliga tradition som råder inom till exempel gymnasieskolan. Inom 
gymnasiet omfattar också läraruppdraget att handleda elevers uppsatsarbeten 
vilket medför att lärarstudenters erfarenheter från examensarbetet blir 
användbara inom professionen. Den annorlunda teoretisk inriktningen och 
avsaknaden av uppsats som professionell metod kan motivera att blivande 
förskollärare och grundlärare för fritidshem skulle kunna ha en inriktning på 
sitt examensarbete som är anpassad till deras läraruppdrag (jmfr. Erixon 
Arreman & Erixon, 2015).  

Framtida forskning 
Denna avhandling har haft en utgångspunkt i akademiserings- och den 
praktiknära trenden för att förstå examensarbetets funktion i en professions-
utbildning. Även om detta val kan ses som en relevant utgångspunkt för att 
belysa förhållandet mellan teori och praktik i examensarbetet innebär det 
också vissa begränsningar för resultatet och analysen. För vidare studier inom 
området är det möjligt att en mer detaljerad beskrivning och uppdelning av 
utbildningens olika mål skulle ge en mer fördjupad förståelse. Englunds 
(1997) fyra utbildningsfilosofier: progressivism, essentialism, perennialism 
och rekonstruktivism, skulle kunna användas för en analys som skulle kunna 
ge en mer nyanserad bild av olika förhållningssätt inom lärarutbildningen. 
Även en mer detaljerad uppdelning av lärarutbildningens mål i fler 
orienteringar skulle kunna vara fruktbar för fortsatt forskning. Zeichner och 
Gore (1990) använder tre olika orienteringar för lärarutbildningen: en 
funktionalistisk, en tolkande och en kritisk tradition. Zeichner och Ndimande 
(2008) visar att det finns spänningar mellan en syn på lärare som tekniker och 
som reflekterande praktiker. Denna indelning antyder att den akademiska och 
professionsinriktade trenden inom sig kan ha lite olika inriktningar som det 
är rimligt att ta hänsyn till om en djupare förståelse skall erhållas av för-
hållandet mellan teori och praktik i akademiska professionsutbildningar. 
 
Denna avhandling har ingen delstudie som berör studenternas uppfattningar 
om examensarbetets olika funktioner, men en sådan studie borde kunna ge en 
utökad förståelse för den betydelse som examensarbetets vetenskapliga och 
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professionella mål kan ha för dem. En sådan studie skulle kunna ske några år 
efter examen och gärna genomföras med ett longitudinellt upplägg för att 
belysa effekter av utbildningen och examensarbetet för den professionella 
verksamheten. 
 
Även kompletterande teoretiska ramverk kan ge en ökad förståelse för 
examensarbetets funktion. I den sociokulturella teorin betonas den vardag-
liga, horisontella diskursens betydelse för den vertikala diskursen och dess 
teoretiska kunskaper, och däri ligger argument för att vår förståelse av 
begrepp utvecklas simultant i två dimensioner, både utifrån det generella och 
det partikulära (Daniels, 2001). Om förhållandet mellan vetenskap och pro-
fession ses som en konfliktfylld kamp skulle det kunna vara rimligt att 
analysera problemområdet med hjälp av till exempel Bourdieus fältbegrepp 
(Bourdieu, 1992). 

Avhandlingens praktiska implikationer 
Bronäs (2006) hävdar att akademiska professionsutbildningar kan ses som en 
metafor för föreningen av teori och praktik. Även det avslutande 
examensarbetet torde ha den karaktären, och borde kunna ses som en 
katalysator eller pådrivare för denna integration (Karlsson, 2005). Av-
handlingens resultat visar på flera möjligheter till integration av vetenskapliga 
och professionella mål i examensarbetet. Dock visar avhandlingen också att 
det finns många svårigheter för en sådan integration, och att dessa svårigheter 
kan behöva förstås, diskuteras och hanteras. 
 
Några implikationer för examensarbetet inom lärarutbildningen får utgöra en 
summering av detta avhandlingsarbete. Eriksson (2009) framhåller att lärar-
studenter behöver hjälp att koppla ihop teori och praktik. Gustafsson och 
Hallström (2005) hävdar att lärarutbildare måste tydliggöra kopplingen 
mellan examensarbetets vetenskapliga inriktning och den professionella 
vardagen. Här kan resultaten från denna avhandling användas som underlag 
för några konkreta förslag. 

Både för lärarutbildare och studenter kan en utförligare förståelse för 
examensarbetets vetenskapliga och professionella mål underlätta examens-
arbetets genomförande och vara motiverande för studenterna. Om de kan få 
förståelse för hur målen förhåller sig till varandra och att de till stor del kan 
integreras torde det underlätta genomförandet av examensarbeten som ger 
värdefulla vetenskapliga och professionella insikter. Det kan till exempel vara 
aktuellt att påminna studenterna om att de vetenskapliga och de pro-
fessionella målen kan integreras och hur. Ett exempel här kan vara att 
tydliggöra likheterna mellan forskningsmetoder och didaktiska metoder, där 
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observationer, intervjuer och enkäter används inom både forskningen och 
professionen. 

En möjlig utveckling av examensarbetet kan vara att göra tydligt hur 
akademiseringstrenden och den praktiknära trenden kommer till uttryck i för-
väntningarna på examensarbetet, vilket troligtvis både lärarutbildare och 
studenter inte är helt medvetna om. Detta förtydligande kan handla om: 
 

-  Att förklara hur den vertikala diskursen med sitt fokus på vetenskap-
liga mål kan ge en ökad möjlighet att förstå, ifrågasätta och utveckla 
den professionella verksamheten. 

 
- Att förklara hur den horisontella diskursen med sitt fokus på 

omedelbara praktiska mål gör att examensarbetet även kan ses som 
förberedelse för det framtida professionsutövandet. 

 
- Att belysa att examensarbetets vetenskapliga mål kan bidra till ut-

vecklandet av flertalet generiska kompetenser som är användbara 
inom professionen. 

 
- Att skapa en större acceptans bland både handledare och studenter 

för olika varianter av examensarbeten och för hur de kan underlätta 
att både vetenskapliga och professionella mål blir uppfyllda i 
examensarbetet. 

 
Givetvis är även en ökad medvetenhet om problemen med att integrera 
examensarbetets vetenskapliga och professionella mål viktiga för att 
studenterna skall kunna genomföra ett fullgott examensarbete. Denna 
medvetenhet är av relevans för att studenterna skall få en förståelse för den 
komplexitet som både vetenskap och profession, på gott och ont, är 
förknippade med. 
 
Det är även fullt möjligt att de svårigheter som finns för att integrera den 
vertikala och horisontella diskursen är så stora och allvarliga att det blir 
rimligt att en diskurs får företräde och dominans. Ett mer tydligt vetenskapligt 
eller professionellt inriktat examensarbete vore då en utvecklingsmöjlighet, 
och en variant med två examensarbeten inom utbildningen, en för varje 
diskurs, vore en lösning. Denna tudelning kan dock innebära att studenterna 
får mindre förståelse för båda diskurserna, då deras koppling till varandra, 
eller integreringen, är det som skulle kunna betraktas som kärnan i en 
akademisk professionsutbildning. 
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Den blivande professionsutövaren, och examensarbetet, befinner sig någon-
stans mellan vetenskapen och professionen, och har därmed med rätt för-
utsättningar möjligheten att uppfylla både vetenskapliga och professionella 
mål och bli något av både en vetenskapligt överblickande fågel, och en pro-
fessionellt avgränsad och praktiknära fisk. En rimlig ambition kan därför vara 
att se examensarbetet som en flygande fisk, där vetenskaplig distans och pro-
fessionell närhet kan integreras. 
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Efterord 

En lång forskningsresa är äntligen snart avklarad. Till alla, administratörer, 
doktorander, adjunkter, lektorer och professorer på pedagogiska institutionen 
som på olika sätt varit mig behjälplig eller visat mig ert stöd i detta arbete vill 
jag rikta ett stort tack. Ett särskilt varmt tack till docent Matts Mattson, vid 
dåvarande Stockholms Lärarhögskola, som på sätt och vis initierade denna 

dledare som 
jag haft under resans gång, docent Bengt Lundberg, docent Håkan Andersson, 
docent Simon Wolming, universitetslektor Kent Löfgren och sist men inte 
minst huvudhandledaren docent Ulrika Haake. 
 
Slutligen ett tack till min kära familj Marita, Linus, Hampus och Trulsa som 

s under några år. Nu skall 
 

 
Umeå juni 2016 
Anders Råde 
 
 
 
 
 
 
Herre, signe du och råde 
 
 
(Del av psalmvers som under lång tid ofta avslutade arbetsdagen i folkskolan, och som vi inom 

familjen, speciellt min farfar prosten Adolf Råde och min far universitetslektor Lennart Råde, 

skämtsamt förknippats med) 
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Bilaga 1 

Intervjuguide artikel IIb 
 
Tema 1 

Hur ser det goda examensarbetet ut inom lärarutbildningen? 
- Vilka kvaliteter har det goda examensarbetet? 
- Vilka kriterier uppfyller det goda examensarbetet? 
- Annat som kännetecknar det goda examensarbetet? 

Tema 2 
Hur ser det goda examensarbetet ut inom lärarutbildningen när det gäller 

vetenskapliga intentioner, dvs. håller en god vetenskaplig nivå? 
- Vetenskapliga kunskaper? 
- Vetenskapliga färdigheter? 
- Vetenskapliga förhållningssätt? 

Tema 3 
Hur ser det goda examensarbetet ut inom lärarutbildningen när det gäller 

professionella intentioner, dvs. håller en god professionsrelaterad nivå? 
- Professionsrelaterade kunskaper? 
- Professionsrelaterade färdigheter? 
- Professionsrelaterade förhållningssätt? 

Tema 4 
Går det att integrera vetenskapliga och professionella intentioner i det goda 

examensarbetet inom lärarutbildningen? (Vad innebär detta fenomen?) 
I vilken omfattning? Hur då? Möjligheter och problem? 
Varför inte? Vad är svårigheterna? 


