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ABSTRACT 

 
The overall aim of this study is to understand the impact of Swedish education policy-making on teacher 
education post-1945. The study explores the relationship between national structures and changes affecting 
teacher education, its relationship to research, and in particular, implications of policies for teacher 
educators at Umeå University in northern Sweden. A combination of top-down and bottom-up research 
approaches was used and included analysis of policy documents, research literature and micro-level 
perspectives. This included interviews with 57 teacher educators and senior managers, who had been or 
remained responsible for teacher education programmes. 
 
The research draws on a variety of theoretical frameworks, which aid the exploration of the relationship 
between various parts of teacher education and higher education more generally. In so doing, relationships 
of power, discourse and gender are seen as particularly important, as are the sociological perspectives of 
Bourdieu, Bernstein, Foucault and Connell among others. Prosopography was used as a methodological 
approach, by which biographical details were collected and analysed in order to illuminate the social 
relations of the field of teacher education.  
 
The study showed that in Sweden, research for teacher education was a major issue in post-war education 
policy in connection to reforms of the school-system, and widening access to research. ‘Practical Pedagogy’ 
was specifically created as a sub-discipline of Pedagogik (Educational Studies), and established in the 1950s 
and 1960s at the new teacher colleges. The relationship between educational research and teacher education 
remained weak, however, and traditional research structures were largely maintained despite reform 
intentions. Also, reform of higher education and inclusion of teacher education in the university system in 
1977 paradoxically meant that teacher education, given its new university status, lost its research subject and 
avenue into research. The weak relationship between research and teacher education was thereafter 
repeatedly taken up in state committees until the late 1990s. Simultaneously, from the early 1990s onwards, 
various discourses on the importance of professionalism in teacher education emerged. Internationally, 
from the 1990s the separation of structures for research and teacher education also became a topic of 
growing concern. In Sweden, the clear discrepancy between rhetoric and practice eventually resulted in a 
parliamentary decision in 2000 to create a nationally valid research structure for teacher education, which 
was to be implemented in 2001. Umeå University was the first university in the country to establish a 
Faculty (Board) of Teacher Education, which enabled the introduction of new research structures and a 
cross-disciplinary research approach related to teacher education and teachers’ work. 
 
The study suggests that discourses of research development (for vocational subject areas such as teacher 
education), and new classifications are likely to meet with resistance from a number of directions and estab-
lished university hierarchies. However, it is argued that ‘discursive breaks’ can open up a questioning about 
the right to discourse and ‘truth’ about knowledge and research and the conditions whereby changes can be 
put into place. The study also suggests that men and women have different perceptions of research in 
teacher education; male staff tended to rely on practice-based experience, while female staff saw research as 
a means of expanding their knowledge base. 
 
The prosopography indicates that social class distinguishes the field of teacher education from other 
university disciplines, with its generally lower social backgrounds of students and proportionately more 
women as staff and students. Teacher education also has generally low status within the university, which is 
both the cause and consequence of reduced access to research development and funding. Finally the study 
shows that the struggles of teacher education over knowledge and power, constitute a multilayered process 
involving a variety of actors at different levels. In the case of Umeå, this meant that teacher education was 
eventually able to claim the right to establish new and different research paradigms, for its own benefit. 
 
Key words: Teacher education, research, interviews, discourse, power, knowledge, gender, professionalism, 
prosopography. 
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”When I use a word”, Humpty Dumpty said in a rather scornful 
tone, “it means just what I choose it to mean – neither more nor 
less.” 
“The question is”, said Alice, “whether you can make words mean 
different things.” 
“The question is”, said Humpty Dumpty, “which is to be master 
– that’s all.” 
   

Lewis Carroll, Through the Looking-glass, 1871/1945, s 
175) 

 
 

 
Vid vägs ände ser jag makten 
och den liknar en lök 
med överlappande ansikten  
som lossnar ett efter ett… 

/…/ 
Tomas Tranströmer, ”Fasader” 
i Den stora gåtan (2004) 
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Förord 

 
Det har så blivit dags att tacka alla som har bidragit till att denna 
avhandling kunnat slutföras.  
 
Ett första tack går till alla de personer som jag intervjuat och som 
så generöst ställt upp och delgivit mig sina erfarenheter från olika 
verksamheter inom lärarutbildning och universitetet.  
 
Min handledare, Gaby Weiner, vill jag tacka för att hon funnits vid 
min sida under hela arbetet. Hennes entusiasm för mitt arbete har 
varit ett ovärderligt stöd. Med utifrånperspektiv både på svensk 
lärarutbildning och svensk jämställdhet, har Gaby hjälpt mig att 
ifrågasätta mina, och andras, föreställningar om lärarutbildning, 
lärarutbildningstraditioner, forskning och genusfrågor. Det har 
även varit spännande och samtidigt språkligt utmanande att få 
genomföra stora delar av studien på engelska.  
 
Jag vill också framföra ett särskilt tack till min biträdande hand-
ledare Björn Åstrand för många kloka synpunkter under arbetets 
gång. 
 
Jag är också mycket tacksam för att jag tidigt fick en rad olika inter-
nationella kontakter som på olika sätt arbetar under samma 
projekttitel i Kanada och på Island, dvs. Sandra Acker, Jo-Anne 
Dillabough, Dianne Hallman, Thérèse Hamel, Elizabeth Smyth 
samt Nicole Sanderson och Michelle Webber, samtliga Kanada, 
och från Island Gudrun Kristinsdóttir, Allyson Macdonald och 
Gunnar Börkur Jónasson.  
 
Ett stort tack, både för seminarier, konstruktiv kritik och personligt 
stöd, går också till alla doktorander i den under studien tillblivna 
doktorandgruppen i pedagogiskt arbete. Särskilt vill jag tacka 
Camilla Hällgren och Gunnar Sjöberg som i vardagen utgjort mina 
närmaste stödpunkter på det mänskliga, intellektuella och datortek-
niska planet. Ett stort tack också till Sture Rehn för bistånd med in-
tervjumaterialet. Jag vill även framföra ett tack till Umeå studentkår 
för de stipendier jag erhållit ur Kempestiftelsen. 
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Ett särskilt tack vill jag också rikta till Daniel Kallós för värdefulla 
synpunkter i arbetets slutskede. 
 
Jag vill även tacka medarbetare och institutionsledningen på 
Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, som på 
olika sätt har intresserat sig för att arbetet ska framskrida. Till alla 
andra medarbetare inom Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 
som bidragit med uppmuntran och stöd, vill jag också framföra ett 
varmt tack. 
 
Tack till min egen familj för er förståelse för att jag periodvis upp-
slukats av mitt arbete! Till min käraste man och bäste vän Per-Olof, 
tack för att du sett till att vardagen fungerat, låtit mig arbeta och att 
du hållit dig på avstånd från mitt arbete. 
 
 
Umeå i april 2005   
 
Inger Erixon Arreman 
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Introduktion 
 
Denna studie har en viss anknytning till en internationellt forsk-
ningsstudie om lärarutbildning, ”Traditions and Transitions in 
Teacher Education: the experiences of teacher educators in 
Ontario, Quebec and Saskatchewan, Canada (1945-2002)”, vars 
målsättning var att studera effekter av lärarutbildningens fram-
växande forskningskultur. Det kanadensiska projektet har en-
gagerat en grupp utbildningshistoriker och utbildningssociologer 
och bedrivits som fallstudier i tre kanadensiska provinser mellan 
åren 1999 och 2003.1 De centrala frågeställningarna berör hur för-
ändringsprocesser och krav på forskningsutveckling i lärarutbild-
ning påverkat lärarutbildare.  
 
Under år 1999 etablerades kontakt mellan det kanadensiska projek-
tet och professor Gaby Weiner för att utveckla ett samarbete, för 
en delvis komparativ studie med belysning av dessa frågor, men 
med tonvikt på Sverige, där förändringarna skulle undersökas både 
ur ett nationellt perspektiv och som en lokal fallstudie vid Umeå 
universitet. Hösten 2000 anställdes jag som doktorand vid den då 
nyligen inrättade Fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå 
universitet, med uppgiften att studera lärarutbildningen under pro-
jekttiteln ”Traditions and Transitions in Teacher Education: the 
experiences of teacher educators in Umeå, Sweden (1945-2002)”. 
Drygt ett år senare ansökte lärarutbildningen vid Stakkahlid i 
Reykjavik (Iceland University of Education) om att också få delta i 
projektet. 
 
Denna avhandling, som analyserar nationella diskurser om forsk-
ning och forskningsutveckling i lärarutbildning och som därutöver 
har ett lokalt perspektiv, är således resultatet av denna uppgift. Stu-
dien, som påbörjades hösten 2000, har genomförts under en period 
av stora förändringar av svensk lärarutbildning. 
 
En målsättning med det internationella forskningsprojektet var att 
samverkan skulle bedrivas mellan forskare och att resultat-

                                                  
1 För en utförligare redogörelse över studiens bakgrund se: Sandra Acker (2000) Traditions and 
Transitions in Teacher Education: the development of a research project. Historical Studies in Education, 12 
(1/2), 143-154.   
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redovisning skulle ske löpande vid seminarier och konferenser. Un-
der genomförandet av detta avhandlingsarbete har 
forskargrupperna från de tre deltagande länderna vid olika inter-
nationella seminarier och konferenser presenterat resultat av pågå-
ende studier.2  Med stöd av Vetenskapsrådet anordnades exem-
pelvis ett forskningsseminarium vid Umeå universitet i juni 2002. 
Ett öppet seminarium anordnades också vid detta tillfälle, till vilket 
studerande och lärare inbjöds. Artiklar från forskningsseminariet är 
publicerade i temanumret ”Traditions and Transitions in Teacher 
Education” i Tidskrift för lärarutbildning och forskning av år 2003.3 En 
av dessa artiklar (artikel två) ingår i denna avhandling. 
 
De kanadensiska studierna visar att lärarutbildningarna i de tre pro-
vinser som studerats har genomgått förändringar och blivit alltmer 
forskningsinriktade, särskilt under de tre sista decennierna av 1900-
talet.4 Studierna, som bl.a. fokuserat högskolelärares arbetsvillkor, 
visar att könstillhörighet är av stor betydelse för såväl arbetsfördel-
ning som karriärmöjligheter. Generellt påvisas att kvinnor upplever 
sin arbetssituation mer problematisk än män, när det gäller att 
kombinera undervisning med forskningsaktiviteter.5 
 
De isländska studierna har inom projektet begränsats till att fokuse-
ra perioden mellan 1940 och 1962. Kompletterande uppgifter om 
lärarutbildningens forskningsutveckling på Island, har därför häm-
tats från andra källor samt från personlig kommunikation med pro-
fessor Allyson Macdonald, forskningsdeltagare i den isländska stu-
dien.6  

 

                                                  
2 Forskningsseminarium (2001). Traditions and Transitions in Teacher Education, OISE, Toronto, 12-14 
januari; Forskningsseminarium (2002). Traditions and Transitions in Teacher Education, Umeå universitet, 1-4 
juni;  ECER/ European Conference on Education Research (2001) Lille, 5-8 september; NFPF/ Nordisk 
förening för pedagogisk forskning (2004). Reykjavik, 11-13 mars. 
3 Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 3-4, 2003. Theme: Traditions and Transitions in Teacher 
Education.  
4 Acker (2000). 
5 Sandra Acker (2003).Canadian Teacher Educators in Time and Place. Tidskrift för lärarutbildning och 
forskning. Nr 3-4, s 69-85; Sandra Acker, Jo-Anne Dillabough (2003). ’Gender at Work’ in Teacher 
Education: History, society and global reform. Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Nr 3-4, 109-133.   
6 Allyson Macdonald var under åren 2003 och 2004 forskningsledare vid forskningscentret inom Iceland 
University of Education. Se Iceland University of Education (2003). The Research Centre 
http://rannsokn.khi.is/english.htm.  
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Lärarutbildning på Island har, liksom i Sverige, bedrivits i två hu-
vudsakliga traditioner. En stabil seminarietradition, med avsaknad 
av forskning, har präglat lärarutbildning inriktad på undervisning av 
barn och ungdom mellan åldrarna 7 och 15 år (primary and lower 
secondary) vid Iceland College of Education.7 En annan lärar-
utbildning för högre åldrar (lower and upper secondary) tillska-
pades år 1951 vid University of Iceland. För denna lärarutbildning 
inrättandes en professur i Education, men en forskningsutveckling 
var svår att åstadkomma.8 Den lärarutbildning som bedrevs i semi-
narietradition blev år 1971 formellt uppgraderad till universitets-
utbildning, men förblev isolerad från forskning och forskningsut-
veckling till början av 1990-talet.9  
 

Syfte och frågeställningar  

Mot bakgrund av förändringstendenser, som gäller lärarutbildnin-
gens förbindelse med forskning och som kan identifieras i Sverige 
och även i ett vidare internationellt sammanhang, syftar avhand-
lingen till att förstå förändringsprocesser i svensk lärarutbildning 
och hur effekter av politiska programmål om forskningsutveckling 
kommit till uttryck i lärarutbildningens verksamhet under efter-
krigstiden. Det andra syftet med studien är att förstå effekter av 
forskningsutveckling genom att ta del av erfarenheter som formule-
ras av individer som är, eller har varit, verksamma i lärarutbild-
ningen under den studerade tiden.  
 
I studien används policydokument som på nationell, regional och 
lokal nivå avhandlar utbildnings- och forskningsfrågor på lärarut-
bildningens område (se bilagor 1, 2, 3, 4). För att undersöka hur lä-
rarutbildningens förbindelse med forskning har återspeglats i prak-
tiken, dvs. hur statliga intentioner om forskningsbaserad lärar-
utbildning har tolkats och genomförts vid  en lokal lärarutbildning, 
kompletteras studien på den lokala nivån med en intervjustudie. 

                                                  
7 Gudrun Kristinsdóttir, M. Allyson Macdonald (2003) Learning to Teach in Iceland 1940-1962. 
Transitions in society and teacher education. Part 1. Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Nr 3-4, 23- 44. 
8 Ibid. 
9 M. Allyson Macdonald (2005). Personlig kommunikation, 2005-02-07; Iceland University of Education 
(2001). The Research Centre.  http://www.khi.is/sidur/rkhi/english.htm   
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Denna omfattar 57 individer, varav nära hälften (27 individer),  har 
eller har haft beslutsfattande och administrativa nyckelpositioner på 
olika nivåer och inom olika institutionella enheter vid universitet 
och lärarutbildning. Utifrån intervjudeltagares olika perspektiv och 
intresseområden inom universitetet och lärarutbildningen, fram-
träder de olika erfarenheterna.  
 
Studien avhandlar sålunda svensk lärarutbildning och forskning så-
väl på ett nationellt som på ett lokalt plan. Perioden för studien 
omfattar hela efterkrigstiden, men fokuserar särskilt tiden från och 
med högskolereformen år 1977, då lärarutbildningen integrerades i 
högskoleväsendet. Undersökningen kan också betraktas som en 
fallstudie av lärarutbildning genom att den fokuserar lärarutbildnin-
gen vid ett lärosäte. Då studien inkluderar en undersökning av be-
tingelserna för inrättandet av det forskarutbildningsämne inom vil-
ken avhandlingen skrivs, dvs. pedagogiskt arbete, kan den delvis 
också betraktas som en metastudie.  
 
I studien ställs följande fyra forskningsfrågor, dvs. desamma som i 
de kanadensiska och isländska studierna:  
 

1. Vilka faktorer medför att traditioner bevaras eller att för-
ändringar sker inom lärarutbildningen? 

2. Vilka effekter leder förändringar till beträffande lärarutbil-
dares yrkesutveckling och yrkeskarriär? 

3. På vilka sätt leder förändringar till att en forskningskultur 
utvecklas? 

4. På vilka sätt innebär förändringar att nya och andra krav 
ställs på inriktning, kvalifikationer, ansvarsområden, fördel-
ning av arbete och forskning för lärarutbildare? 

 
Till dessa frågor läggs två forskningsfrågor som är av relevans för 
den här studien: 
 

5. Vilken är räckvidden av denna fallstudie, i det här fallet lä-
rarutbildning vid Umeå universitet? 

6. Vilka likheter respektive olikheter har den svenska forsk-
ningsutvecklingen inom lärarutbildningens område med 
den som skett i Kanada och på Island? 
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Studien följer, som tidigare nämnts, de utgångspunkter och fråge-
ställningar som formulerats för det kanadensiska projektet. Då del-
studierna i de tre deltagande länderna delvis haft olika fokus och 
utförts med utgångspunkt från de förhållanden som råder i olika 
provinser och länder, har olika faser i och effekter av lärarutbild-
ningens forskningsutveckling undersökts. Därför måste syftet, vad 
gäller jämförelser mellan de olika studierna, begränsas till mer över-
gripande karakteristika, när det gäller lärarutbildningens förhållande 
till forskning.  
 

Avhandlingens uppläggning och disposition 

Denna avhandling består av denna sammanbindande del och fem 
artiklar. Den första delen, del I, dvs. kappan, utgörs av fem kapitel. 
Den andra delen, del II, utgörs av de fem artiklarna. Avhandlingens 
form är delvis en följd av att studien genomförts som en fallstudie 
av svensk lärarutbildning inom ramen för det internationella pro-
jektet. Artiklarna har publicerats eller redovisats som paper i olika 
sammanhang. Sålunda är den första författad på svenska och de 
fyra följande på engelska. 
 
Vad jag gör i denna sammanläggningsdel relateras dels till syftena, 
dels till de fem artiklarna. Kappan utgör sålunda en addition till ar-
tiklarna som å ena sidan behandlar olika aspekter av förändringar 
och å den andra är kronologiskt framsprungna under studiens ge-
nomförande. De teoretiska frågeställningar och metodiska ut-
gångspunkter för studien, som inte tillräckligt djupt behandlats i ar-
tiklarna, skall därför klargöras i denna del. Då artiklarna har vuxit 
fram under studiens genomförande och i den ordning de presente-
ras, kan de preliminära slutsatser som dragits, delvis omformuleras, 
eller utvecklas i kappan. Denna sammanläggningsdel kan därför be-
traktas som ett slutligt reflekterande korrektiv till de fem artiklarna.  
 
I samtliga artiklar har dokumentstudier tillämpats. Därutöver har 
artiklarna två, tre, fyra och fem kompletterats med resultat av den 
tidigare nämnda intervjustudien. De första två artiklarna är båda 
publicerade i Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Artikel ett, 
”Pedagogiskt arbete. En social konstruktion för att fylla en social 
funktion”, är publicerad år 2002. Den andra artikeln, ”I do not 
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want to shut myself behind closed doors”, som har två författare, 
presenterades som paper vid det internationella forskningssemina-
rium som hölls vid Umeå universitet i juni 2002 med projektets del-
tagare. Artikeln publicerades år 2003 i det särskilda temanummer 
om lärarutbildning i de tre länderna, för vilket Sandra Acker och 
Gaby Weiner var redaktörer.10 Den tredje samt den fjärde artikeln 
är inskickade till internationella tidskrifter. Den tredje artikeln, 
”Collaboration as Professionalisation in Teacher Education?” är 
redovisad som paper vid en nordisk forskningskonferens i Reykja-
vik, Island, år 2004, då under annan rubrik.11 Artikeln är i april 
2004 sänd till tidskriften Teaching Education, varefter den efter 
respons med förslag på revidering är omarbetad och åter har sänts 
till samma tidskrift. Den fjärde artikeln, “Research as Power and 
Knowledge: struggles over research in teacher education”, är 
tillsänd Journal of Education for Teaching i juli 2004. Positiv respons, 
med förslag på omarbetning har mottagits i februari år 2005. Efter 
revidering har även denna artikel åter tillställts tidskriften. Artikeln 
är även presenterad som paper i augusti år 2004 vid en europeisk 
forskarutbildningskurs.12 Den femte artikeln, ”A Prosopography of 
Swedish Teacher Educators” är accepterad för publicering som ett 
kapitel i en kommande antologi, Deconstructing and Reconstructing 
Lives: Using Auto/biography in Educational Settings.13  
 
I avhandlingens del I och i kappans första kapitel, utvidgas mot 
bakgrund av det material som presenterats i artiklarna, studiens teo-
retiska utgångspunkter, som förutom implementerings- och orga-
nisationsteori, i olika utsträckning förekommer i de olika artiklarna. 
Ansatsen och den teoretiska ramen innefattar perspektiv på imple-
mentering, organisation, vetenskapliga traditioner och klassifi-
kation, erfarenheter, diskurs och diskursanalys, makt, kapital och 
fält, kön/genus och professionalisering.  

                                                  
10 Tidskrift för lärarutbildning och forskning. 2003. Theme: Traditions and Transitions in Teacher Education, nr 
3-4. 
11 Artikeln är presenterad som paper under rubriken “Collaboration as a Signifier for Change in Teacher 
Education”, NERA/NFPF kongress 11-13 mars 2004, Reykjavik, Iceland University of Education. 
12 EUs doktorandprogram ERASMUS Intensive Programme Education Policy Analysis in a Comparative 
Perspective, Tolmin, Slovenien, 11-22 augusti, 2004. 
13 Lucy Townsend, Gaby Weiner  (2006). Deconstructing and Reconstructing Lives:  Using 
Auto/biography in Educational Settings London, Ontario, Canada: Althouse Press 
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I kapitel två redovisas studiens metod och genomförande.  Detta 
inbegriper dokumentanalys, urval av dokument, intervjumetoden 
som en kollektiv biografi, eller prosopografi, definition av lärarut-
bildare samt urvalet av intervjupersoner med avseende på olika fak-
torer. Sedan beskrivs intervjuanalysen mer utförligt. 
 
Kapitel tre består av en dokumentanalys med en forskningsöversikt 
och analys av offentliga dokument. Kapitlet utgör en utvidgad ram 
med en empirisk redovisning av sådant material som utgjort den 
kunskapsbakgrund mot vilken intervjuerna genomförts, men som 
pga. artiklarnas begränsade format, inte tillräckligt utförligt fram-
kommit i dessa. Detta kan i viss mening innebära en upprepning. I 
kapitlet analyseras förhållandet mellan lärarutbildning och forsk-
ning, med utgångspunkt från internationella och nationella forsk-
ningsöversikter samt från egna genomgångar. Därefter beskrivs och 
analyseras de förhållanden som råder mellan lärarutbildning och 
forskning i USA, England, Kanada och på Island samt på ett över-
gripande plan inom Europeiska unionens medlemsstater, till vilka 
England, som bekant, också hör. Svensk lärarutbildning och dess 
förbindelse med forskning, behandlas med början i 1946 års Skol-
kommissions betänkande och fram till 2000-talets inledning, då nya 
strukturer för lärarutbildning etableras. Därpå följer en översiktlig 
redogörelse för hur krav på lärarutbildning och professionalitet 
kommer till uttryck i den senaste lärarutbildningsreformen, En för-
nyad lärarutbildning, vilket illustreras med några exempel på hur nya 
forskningsstrukturer för lärarutbildning utformats vid skilda läro-
säten i Sverige..14 På detta följer en beskrivning av de nuvarande 
strukturerna för den lokala organisationen av lärarutbildning och 
forskning vid Umeå universitet.  
 
I kapitel fyra redovisas studiens huvudsakliga resultat. Med ut-
gångspunkt från offentliga dokument, vetenskaplig litteratur samt 
intervjuerna, redovisas de fyra teman som fokuseras och framträder 
i studien: 1) Forskning i lärarutbildning; 2) Fältet lärarutbildning och 
lärarutbildare; 3) Samarbete; 4) Genusdimensioner.  

                                                  
14 Regeringens proposition 1999/2000:135. En förnyad lärarutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartmentet. 
 

17



 
I kapitel fem sammanfattar och diskuterar jag studiens huvudsakli-
ga resultat, mot bakgrund av forskningsfrågorna och studiens teo-
retiska ramverk. Avslutningsvis görs en reflektion över studiens 
genomförande och resultat, som följs av förslag på nya forsknings-
frågor som studien aktualiserat.  

Studiens fem artiklar  

Del II i denna avhandling utgörs av, som framkommit, studiens 
fem artiklar. 
 
I artikel ett undersöks inledningsvis, med utgångspunkt från doku-
ment, svensk lärarutbildnings förhållande till forskning. Artikeln 
knyter främst an till den första forskningsfrågan, men berör även 
den tredje. I artikeln fokuseras de båda ämnena pedagogik och pe-
dagogiskt arbete. Ett övergripande syfte är att påvisa hur discipliner 
som sociala konstruktioner upprätthåller och reproducerar sin auk-
toritet och legitimitet för att också splittras och utvecklas i nya rikt-
ningar. Artikeln bygger på sociologiska perspektiv hämtade från 
Pierre Bourdieu samt etnologiska utgångspunkter från Billy Ehn 
och Orvar Löfgren. I artikeln redogörs för hur ämnet pedagogik, i 
likhet med andra akademiska discipliner, konstruerats och utveck-
lats under inflytande av olika vetenskapsideal. Studien visar hur 
statsmakternas tilltro till pedagogikämnets betydelse för lärarutbild-
ning resulterade i satsningar på en specifik inriktning av pedagogik, 
praktisk pedagogik, med särskilda professurer i ämnet för att ut-
veckla och stimulera  forskningsutveckling inom lärarhögskolorna. 
De professorer som tillträdde i praktisk pedagogik under 1950- och 
1960-talen hade olika forskningsinriktningar och skiftande intresse 
för lärarutbildning. De forskningsinriktningar som bedrevs i peda-
gogisk forskning, såväl i praktisk pedagogik som i pedagogik, kom 
också, enligt olika utredningar, att vara mindre betydelsefulla för 
lärarutbildningen. Sålunda kom den formaliserade förbindelsen 
mellan lärarutbildning och dess primära forskningsföreträdare, dvs. 
ämnet pedagogik, att alltmer ifrågasättas. Mot ovanstående bak-
grunder skisseras framväxten och tillskapandet av pedagogiskt 
arbete som en ny forskningsdisciplin på området lärarutbildning 
och pedagogisk yrkesverksamhet. 
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Artikel två utgår främst från forskningsfrågorna två och fyra. Med 
utgångspunkt från dokument och 28 intervjuer med lärarutbildare 
vid Umeå universitet, analyseras lärarutbildningens förbindelse med 
forskning; vilka effekter förändringar fått och vilka nya krav som 
ställs på lärarutbildares akademiska kompetens. Särskilt undersöks 
lärarutbildares syn på genusfrågor.  
 
Resultaten pekar på att kvinnor och män har olika syn på jämställd-
het och vad jämställdhet betyder i såväl vardagliga som formella re-
lationer i yrkesliv och i lärarutbildning. För kvinnor tenderar rela-
tioner mellan könen att präglas av ojämställdhet, medan frågor om 
genus och jämställdhet inom lärarutbildningen för majoriteten av 
män, synes vara irrelevanta eller upplevas som ovidkommande. De 
skilda synsätten visar sig vidare vara förbundna med synen på 
forskningsutveckling. Kvinnors generellt större intresse för utveck-
ling av den egna yrkeskompetensen motsvaras av ett större intresse 
för forskningsfrågor och för att själva bedriva forskning inom lärar-
utbildningens område, medan de män som i huvudsak var 
verksamma som lärare, i högre utsträckning finner att de egna 
erfarenheterna och kunskaperna utgör en tillfredsställande 
kunskapsbas för lärarutbildningens syften. De män som i under-
sökningen tog avstånd från, eller var tveksamma till forsknings-
utveckling inom lärarutbildning, tenderade att betrakta forskning 
som något som inkräktade på värdet av praktisk erfarenhet, i mot-
sats till den majoritet av kvinnor som såg forskning och annan 
kompetensutveckling som möjligheter till att kunna sammanlänka 
praktik och teori. Detta berörs även i den fjärde artikeln. Kvinnors 
och mäns olika syn på genus och forskningsutveckling, indikerar 
med utgångspunkt i Robert Connells könsmaktteorier att osynliga 
köns- och maktdimensioner inom lärarutbildning och inom hög-
skolan utmanas i samband med framväxten av en forskningskultur. 
 
Samarbete och dess betydelse i förändringsarbete och forskningsut-
veckling fokuseras i artikel tre, som baseras på dokumentanalys och 
samtliga 57 intervjuer. Artikeln knyter särskilt an till forskningsfrå-
gorna ett, tre och fyra. I artikeln framkommer att samarbete, som 
återkommande framförts som ett krav på lärarutbildning när det 
gällt att genomföra politiska reformsträvanden, i praktiken varit 
svagt utvecklat inom lärarutbildningen, men också varit svårt att 
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bedriva mellan lärarutbildningsenheter och universitetet. En ambi-
tion i artikeln är vidare att låta lärarutbildarnas känsla av underord-
ning framträda, då deras akademiska kompetens och praktiska yr-
keserfarenheter inte tillerkänts akademiskt värde inom universitetet. 
I artikeln påvisas hur den samverkan som bedrivits inom lärarut-
bildningens nyckelinstitutioner under 1990-talet, med krav på 
forskningsutveckling och tillskapande av ett eget forskarutbild-
ningsämne inom lärarutbildningens strukturer, kan betraktas som 
en kollektiv professionaliseringsprocess.   
 
Som en förklaring till den identifierade svaga samverkan och dess 
försumbara effekter, pekas i artikeln på tänkbara konsekvenser av 
de makt- och könsrelationer som kan identifieras dels inom lärarut-
bildningsenheter, dels i lärarutbildningens tidigare underordnade 
förhållande till universitetet. I artikeln visas hur lärarutbildningens 
position inom högskolestrukturerna kan förstås, genom att dels re-
latera till könsmässiga och sociala rekryteringsmönster för stu-
derande och lärare, dels genom att peka på den svenska högskole-
strukturens specifika dolda binära struktur, som uppmärksammas 
internationellt, av bl.a. utbildningsanalytikern Peter Scott. Obalans-
en och traderingen av maktförhållanden inom högskolan kan också 
förstås utifrån begreppet ”frusen ideologi”. 
 
Processen av forskningsutveckling inom svensk lärarutbildning, 
med särskilt fokus på den lokala utvecklingen vid Umeå universitet, 
beskrivs och analyseras närmare i artikel fyra, med utgångspunkt i 
dokument och hela intervjustudien. Mot bakgrund av pågående 
internationella diskurser om möjliga, nya och annorlunda förbin-
delser mellan forskning och lärarutbildning, knyter artikeln an till 
de fyra första forskningsfrågorna. I artikeln påvisas att universitetet, 
eller högskolan, och de akademiska disciplinerna, trots lärarhög-
skolans och sedermera universitetets specifika uppdrag att utveckla 
forskning på lärarutbildningens område, generellt intagit en av-
vaktande hållning till lärarutbildning och dess behov av forsknings-
utveckling. Den statliga retoriken om behov av forskning och 
forskningsutveckling, motsvarades av förhållanden som i praktiken 
avskiljde lärarutbildningen från forskning och forskningsanknyt-
ning. Dessa förhållanden kom gradvis och med ökad styrka att 
ifrågasättas dels på en övergripande statlig nivå, dels av det lokala 
universitetet, och därutöver under andra delen av 1990-talet inom 
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den specifika lärarutbildningsorganisationen och de institutioner 
inom denna som saknade forskningsstrukturer. I artikeln visas 
också hur de lokala ambitionerna att skapa nya forskningsstrukturer 
kom att mötas av starkt motstånd dels från tidigare universitets-
ledning, dels från fakultetsnämnder och etablerade discipliner. En 
särskild opposition till den utveckling som pågick uttrycktes av 
ämnet pedagogik, som hänvisade till ämnets historiska och sär-
skilda ansvarstagande för forskning på lärarutbildningens område, i 
motsats till den avsaknad av vetenskapliga förutsättningar, som 
man menade, kännetecknade lärarutbildningsenheterna.  
 
Det lokala universitetets generella motstånd till forskningsutveck-
ling av lärarutbildning kom emellertid under år 1999 att ändras. 
Lärarutbildningen vid Umeå universitet fick då oväntat gehör för 
sina krav, vilket ledde till att en egen fakultetsnämnd för lärar-
utbildning inrättades år 2000 och forskarutbildningsämnet pedago-
giskt arbete tillskapades. Det riksdagsbeslut som senare fattades 
under år 2000, innebar i likhet med det beslut som tagits vid Umeå 
universitet, att alla universitet och högskolor med lärarutbildning 
var skyldiga att från och med år 2001 inrätta särskilda organ med 
ansvar för att utveckla forskning och forskningsstrukturer inom 
lärarutbildning. Riksdagsbeslutet kom att leda till nya, och sins-
emellan olika strukturer för forskning på lärarutbildningens område 
inrättades vid de universitet och högskolor där lärarutbildning 
bedrevs. Vidare kom, från år 2001, en nationell forskarskola att 
inrättas för forskarutbildning i pedagogiskt arbete, för vilken Umeå 
universitet utsågs till värduniversitet av regeringen. 
 
I artikeln påvisas hur lärarutbildningens strävan att öka sin kun-
skapsbas, dvs. att utveckla sitt kulturella kapital genom forsknings-
utveckling, utmanade gällande maktstrukturer inom universitetet. 
Dessa skeenden förstås genom maktteorier som främst hämtas från 
Michel Foucault och Pierre Bourdieu. Lärarutbildningens ambition 
att få inflytande över kunskapsutvecklingen genom institutionalise-
ring av nya kunskapsformer kan också förstås med de utgångs-
punkter om vetenskaplig kunskapsproduktion som anläggs av Basil 
Bernstein. Denne pekar just på hur förändringar i klassifikationen 
av akademiska ämnesområden innebär att hierarkiska maktstruk-
turer utmanas. 
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Den femte artikeln utgör i form av en prosopografi, eller en kollek-
tiv biografi, en beskrivning och analys av det svenska fältet lärar-
utbildare, och berör, i olika utsträckning, de fyra första forsknings-
frågorna. Den prosopografiska metoden används i historiska och 
sociologiska studier för att kartlägga förbindelser mellan individer, 
eller grupper av individer, och institutionella förändringar.15 Meto-
den används här för att visa på gemensamma karakteristika inom 
fältet lärarutbildare och hur fältet generellt skiljer sig från andra 
grupper, verksamma inom andra områden inom högskolan. Fältet 
lärarutbildare framträder i artikeln mot bakgrund av nationella sta-
tistiska uppgifter, lokal dokumentation om lärarutbildning samt 
biografiska uppgifter som insamlats i de 57 intervjuerna.  
 
I prosopografin framträder ett mönster där individer från lägre so-
ciala bakgrunder är överrepresenterade bland lärarutbildare. Nume-
rärt domineras fältet dessutom av kvinnor. Därför har också lärar-
utbildningen generellt lägre akademisk status, dvs. lägre kulturellt 
kapital i förhållande till annan högskoleutbildning. Dessa förhållan-
den har på olika sätt påverkat lärarutbildare under förändringspro-
cesser. Artikeln har ambitionen att visa hur dessa faktorer, som å 
ena sidan delvis kan förklara lärarutbildningens generellt underord-
nade position inom högskolan, å andra sidan tycks utgöra en ut-
gångspunkt för forskningsbefrämjande aktiviteter på den lokala ni-
vån vid Umeå universitet. 
 

Förförståelse och personliga utgångspunkter 

Den svenska studiens utgångspunkter utgjordes, som i det föregå-
ende framkommit, av de forskningsfrågor och principer för 
genomförande som formulerats av den kanadensiska forsknings-
gruppen. Samtidigt kom studien att utgöra en avhandling som i nå-
gon mening också handlar om avhandlingsförfattarens del i och 
förståelse av en forskningsinriktning som håller på att utvecklas 
inom lärarutbildningens område. Tillsammans med nya och tidigare 
kolleger inom fakultetsnämndens ansvarsområde var jag själv del-
aktig i den forskningsutveckling som just hade startat och som på-

                                                  
15 Se Lawrence Stone (1971) Prosopography. Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences. 
Historical Studies Today. 100 (1), 46-79; se även Pierre Bourdieu (1984). Homo academicus. Paris: Minuit.
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gick under denna tid. Som en av de första doktoranderna i pedago-
giskt arbete och med uppgiften att undersöka lärarutbildningen ini-
från, var det därför en förmån som samtidigt var problematisk. En 
reflektion över detta förhållande görs i det avslutande kapitlet. 
 
Med min ämnesbakgrund i moderna språk och yrkeslivserfaren-
heter från en universitetsinstitution med förbindelse till lärarutbild-
ning, påbörjade jag studien med egna erfarenheter och perspektiv. 
Mitt ”insider-perspektiv” är, som framkommer, format av tidigare 
kontakter med lärarutbildning: å ena sidan som studerande i två 
lärarutbildningar, den ena i klasslärarutbildningens seminarietradi-
tion och den andra i en universitetsdominerad ämneslärarutbild-
ning, å andra sidan från yrkesverksamhet som handledare för lärar-
studerande, som lärare i lärarutbildning och med ledningsuppdrag 
vid en språkinstitution. Vid denna tid var också min man verksam 
som prefekt i lärarutbildningen. Således hade jag en tämligen bred 
förförståelse om historik, pågående förändringar, nationella lärar-
utbildningsstrukturer, lokal organisation samt hur genomförandet 
av lärarutbildning kunde gestaltas på mikronivå.  
 
I syfte att få historiska och kritiska perspektiv på såväl lärarutbild-
ningsstrukturer som utbildningssystem riktades fokus dels mot pe-
dagogisk litteratur om lärarutbildning och forskning, dels mot ut-
bildningshistoriska och sociologiska studier om utbildningsfrågor 
och lärarutbildning, därtill med genusperspektiv. Därutöver riktade 
jag intresset mot offentlig text, som med utgångspunkt från 1946 
års Skolkommission utredningsbetänkande, avhandlat lärarutbild-
ning och lärarutbildningens förbindelse med forskning under efter-
krigstiden.  
 
För att förstå förändringar i ett historiskt perspektiv kan biografis-
ka framställningar av forskarens livserfarenheter synliggöra de so-
ciala villkor och de sammanhang för det som på den individuella 
nivån kan framstå som slumpmässiga händelser och individuella 
val.16 I den följande teckningen av min bakgrund är syftet tvåfal-
digt; dels att klarlägga min delaktighet i studien, dels att relatera min 

                                                  
16 Gaby Weiner (1995). Biography, Subject, and the Construction of Self: The Illuminating Case of Harriet 
Martineau. Vitae Scholasticae, Fall 1995, 37-47. 
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utbildningsväg till samhälleliga mönster, där köns- och klasstillhö-
righet många gånger är av avgörande betydelse för utbildningsval.  
 
Jag utbildade mig först till mellanstadielärare. Detta yrkesval kan 
betraktas som typiskt för mig som kvinna i min generation och 
med min sociala bakgrund. Yrkesutbildning till klasslärare, sjuk-
sköterska eller socialarbetare, dvs. utbildningar som före 1977 års 
högskolereform låg utanför högskoleväsendet, har framförallt 
rekryterat kvinnor från familjer med lägre utbildningsbakgrund.17  
 
Den treåriga mellanstadielärarutbildningen bedrevs under 1970-
talet i det gamla seminariets lokaler, men inom den några år tidigare 
inrättade Lärarhögskolans ramar. Undervisningens innehåll var 
inriktat mot en både allmän och ämnesspecifik under-
visningsmetodik och mot ämneskunskaper av olika bredd och djup. 
Utbildningen bedrevs i en förhållandevis muntlig tradition, där man 
skulle lära sig att förhålla sig till undervisning enligt vissa modeller 
(se artikel ett).  
 
Inte förrän jag påbörjade studier i engelska och franska inom 
ämneslärarprogrammet under tidigt 1980-tal, kan man tala om 
akademiska studier. Dessa var ju också förlagda till universitets äm-
nesinstitutioner. Samtidigt som studierna var akademiskt inriktade 
saknade de anknytning till respektive undervisningsämne i skolan 
och till den framtida yrkesutövningen som lärare. Ämneslärar-
utbildningens praktiska och pedagogiska delar tycktes på liknande 
sätt sakna anknytning till universitet och forskning, trots att all 
lärarutbildning var en del av högskolan efter 1977 års högskole-
reform. Under studierna till språklärare framstod det tydligt för mig 
att de två lärarprogrammen mellanstadielärare och ämneslärare 
saknade förbindelse, trots att undervisningen delvis bedrevs av 
samma lärare och inom samma lokaler, samt att individer på 
ledningsnivå kunde ha ansvar för båda lärarprogrammen.  
 
Rekryteringen av studerande och lärare till de två lärarutbildningar-
na visade också på skillnader beträffande könsmönster. De blivan-

                                                  
17 Statistiska centralbyrån (1985). Högskolan 1977/78-1982/83. Grundutbildning: Social bakgrund för 
nybörjare läsåren 1977/78-1982/83, Statistiska meddelanden, U 20 SM 8501. Stockholm: SCB. 
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de mellanstadielärarna utgjordes av både kvinnliga och manliga stu-
derande, medan de blivande språklärarna huvudsakligen var kvin-
nor. Däremot var de flesta lärare som undervisade oss lärarstude-
rande, både vid mellanstadielärarutbildningen och vid universitetets 
språkinstitutioner, män. Det var också företrädesvis män som före-
trädde ämnen på högre nivåer och på ledningsnivå inom både lärar-
högskolan och universitetet.  
 
En åtskillnad mellan lärargrupper, både beträffande undervisnings-
inriktning och kön, framträdde också inom skolans värld. Olika 
lärarkulturer odlades i respektive lärarrum och gränser i form av 
inofficiella hierarkier upprätthölls och återskapades mellan och 
inom lärargrupperna på de olika skolstadierna. På lågstadiet un-
dervisade kvinnliga lärare, på mellanstadiet liksom på högstadiet 
fanns däremot såväl manliga som kvinnliga lärare. De olika ämnes-
områdena kunde i högre eller lägre grad karakteriseras som manliga 
respektive kvinnliga domäner. Liksom många andra kvinnor under-
visade jag i språk, medan många manliga lärare undervisade i mate-
matik och naturvetenskapliga ämnen. I de skolor där jag arbetade 
var organisationerna till tidigt 1990-tal uteslutande styrda av män 
som var rektorer, studierektorer och tillsynslärare.  
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Kapitel 1. Teoretiska utgångspunkter 

 
I denna avhandling använder jag mig av olika perspektiv för att 
undersöka spänningsfältet mellan de ambitioner som uttrycks i 
offentlig policyformulering och genomförandet av dessa. I artik-
larna för jag också resonemang om de teoretiska utgångspunkterna. 
I detta kapitel behandlas sammanfattande de fem artiklarnas teori-
avsnitt. Eftersom teoretiska perspektiv på både organisationsför-
ändringar och genomförande av policy är nödvändiga för att förstå 
studiens resultat, adderas här organisations- och implementerings-
teorier.  
 
För att illustrera vad en teori är och kan göra, används ofta olika 
metaforer, särskilt synes det, metaforer som är förbundna med 
seendet. Ett sätt att åskådliggöra teori, menar etnologerna Billy Ehn 
och Orvar Löfgren, är att betrakta den som ett teoretiskt och meto-
diskt verktyg, ett ”sökarljus”, som kan användas för att växla mel-
lan olika arbetssätt och för att ställa vissa områden och detaljer i fo-
kus.18 Mats Alvesson och Stanley Deetz använder metaforen ”lins” 
för att illustrera hur teori hjälper oss att fokusera vissa delar av 
verkligheten.19 Genom begreppet ”perspektiv” kan vi också förstå 
hur vårt erfarenhetsmässiga sätt att betrakta världen samverkar med 
bestämda språkliga uttrycksmönster, menar filosofen Hans-Georg 
Gadamer.20 För sociologen Pierre Bourdieu representerar teorier en 
uppsättning idéer och antaganden om hur verkligheten är beskaf-
fad, dvs. de presenterar en förenklad bild av verkligheten.21 Teori 
betraktas sålunda med Bourdieus utgångspunkter som ett slags 
temporära konstruktioner, som både formar forskarens sätt att för-
hålla sig till studien, dvs. det som utgör hennes eller hans veten-
skapliga habitus, och som utgör verktyg i forskningsprocessen: 
 

[…] scientific theory as I construe it emerges as a program of 
perception and of action – a scientific habitus, if you wish – which 

                                                  
18 Billy Ehn, Orvar Löfgren (1996). Vardagslivets etnologi. Reflektioner kring en kulturvetenskap. Stockholm: 
Natur och Kultur, s 86-87. 
19 Mats Alvesson, Stanley Deetz (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, s 44. 
20 Hans-Georg Gadamer (1988). Förnuftet i vetenskapens tidsålder. Göteborg: Daidalos, s 80.  
21 Pierre Bourdieu (1994). Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris: Éditions du Seuil. 
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is disclosed only in the empirical work that actualizes it.  It is a 
temporary construct which takes shape for and by empirical 
work.22  

 
I denna studie använder jag en kombinerad top down- och bottom 
up-ansats, som i huvudsak utgår från Michael Hill och Peter Hupe, 
för att studera implementering av offentlig policy. För att förstå ge-
nomslaget av utbildningspolitiska beslut i lärarutbildning används 
även organisationsteori, som tar avstamp i Gunnar Bergs organisa-
tionsanalys. Betydelsen av vetenskapliga traditioner undersöks med ut-
gångspunkt från Tony Becher samt Sven-Eric Liedman och Len-
nart Olausson. I detta syfte lånas även klassifikationsteori, som häm-
tas från Basil Bernstein. Begreppet erfarenhet definieras därefter uti-
från olika teoretiska synsätt, som anläggs bl.a. av Liedman och 
Bourdieu.  
 
Med ett övergripande perspektiv på förbindelser mellan språk, kun-
skap och makt, använder jag, med huvudsaklig utgångspunkt från 
Foucault, begreppet diskurs. Vidare används diskursanalys, som byg-
ger på de likartade perspektiv som anläggs av Norman Fairclough 
och Catherine Marshall. Förbindelsen mellan språk och kunskap 
studeras genom perspektiv på makt, inspirerat av både Bourdieu 
och Foucault. För att vidare förstå relationer mellan lärarutbildning 
och annan högre utbildning, används Bourdieus teorier om fördel-
ning av olika kapital inom vissa fält. Med en kompletterande ansats 
och för att kunna identifiera och undersöka maktrelationer ur ett 
könsperspektiv används genusteori med utgångspunkt från Robert 
Connell. Sambandet mellan forskningsutveckling på lärarutbild-
ningens område och professionaliseringssträvanden, diskuteras 
också och tar avstamp i det teoretiska förhållningssätt som i huvud-
sak bygger på Magali Sarfatti Larsons professionaliseringsteori. 
 
Med utgångspunkt i dessa teorier, utkristalliseras nedan ett antal be-
grepp som används i den här studien.  

 

                                                  
22 Pierre Bourdieu (1992). The Purpose of Reflexive Sociology. I P. Bourdieu P., L .Wacquant. (Eds.) An 
Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press, 61-215; s 161.  
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Implementering  

Med implementering avser implementeringsforskarna Hill och 
Hupe skeendet som äger rum mellan policyambitioner och (uppfat-
tade) resultat.23 Offentlig policy betraktas med denna utgångspunkt 
som en process över tid, där det som ska implementeras utgör en 
produkt av vad som tidigare hänt i policyprocessen. Innehållet i en 
policy blir både utarbetad och modifierad, eller omformad, under 
implementeringsfasen. En policy kan också mötas av ett avstånds-
tagande.  
 

Policy involves behaviour as well as intentions, and inactions as 
well as actions. Policies have outcomes that may or may not have 
been foreseen. […] Policy arises from a process over time, which 
may involve both intra- and inter-organizational relationships.24 

 
Utfallet av den formulerade policyn beror således både på aktörer-
nas förhållningssätt och intentioner och på deras medverkan eller 
avståndstagande i reformprocessen. Implementering måste därför 
betraktas som starkt åtskild från policyformulering. 
 
De två huvudsakliga ansatserna i implementeringsforskning utgår 
från antingen ett uppifrån- eller nerifrån-perspektiv för att belysa 
hur policy implementeras.25 Med ett top down-perspektiv försöker 
man bedöma resultatet av politiska intentioner genom att analysera 
implementeringsprocessen. Den motsatta ansatsen utgår från ett 
nerifrån- eller bottom up-perspektiv, dvs. från aktörerna på fältet 
som har i uppgift att genomföra den föreskrivna policyn. I en orga-
nisation där olika aktörer på olika nivåer är involverade i policyfor-
mulering, beslutsfattande och i själva genomförandet, kan därför en 
kombination av top down- och bottom up-ansats vara värdefull för 
att belysa hur policy implementeras.26  

                                                  
23 Michael Hill, Peter Hupe (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice. London: Sage, 
s 2.  
24 Ibid., s 4. 
25 Bo Rothstein (1994). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Stockholm: SNS 
förlag.. 
26 Jenny Ozga (1999). Policy research in educational settings: contested  terrain. Buckingham: Open University 
Press. 
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Organisation 

Utbildningsforskaren Berg skiljer å ena sidan mellan institution och 
organisation och å den andra mellan form och innehåll.27 Institu-
tionens form representeras av dess formella system och dess inne-
håll av ett etablerat och internaliserat normsystem som omfattas av 
institutionens medlemmar. Organisationens form utgörs av dess 
arbetsorganisation och dess innehåll av de uppgifter som utförs i 
den faktiska verksamheten. På den institutionella nivån motsvaras 
det formella systemet av en historiskt etablerad värdebas, på vilken 
organisationens kultur baseras. Denna kultur skapas och påverkas i 
hög grad även av individerna och av arbetsmiljön. Organisationer 
strävar, enligt Berg, efter att bli institutioner, vilket sker i en process 
där de institutionaliserade värdena omvandlas till organisationens 
kultur.  
 

Vetenskapliga traditioner och klassifikationsteori  

Utbildningsforskaren Becher menar att vetenskapstraditioner i oli-
ka discipliner förankras av olika värdesystem, där sätten att 
kommunicera tillsammans med traditioner, forskningsområden, 
forskningsinriktningar och tankestrukturer samverkar för att upp-
rätthålla en disciplins identitet.28 De olika strukturerna och för-
hållandena hänförs av Becher till samhällets grundläggande utbild-
ningssystem. Becher pekar på att discipliner i alla samhällen föränd-
ras genom smärtsamma metamorfoser, vilket innebär att när nya 
vetenskapsområden uppstår, tenderar de att betraktas som ett hot 
mot existerande discipliner. En liknande syn på discipliners 
framväxt och utveckling, finner vi hos Ehn och Löfgren.29 
 
Idéhistorikerna Liedman och Olausson, som också studerar för-
ändringsprocesser i universitetet, pekar på trögheten i dessa och på 
hur universitetsinstitutioner och dess medlemmar är explicita eller 

                                                  
27 Gunnar Berg (1995). Skolkultur, lärare och skolledare: slutrapport från en sexårig forskartjänst med inriktning på 
”skolledningsfunktionen”. Uppsala: Pedagogiska institutionen. 
28 Tony Becher (1989). Academic Tribes and Territories. Intellectual enquiry and the cultures of disciplines. The 
Society for Research into Higher Education. Buckingham: Open University Press. 
29 Ehn & Löfgren (1996).  
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implicita bärare av ”frusen ideologi”.30 Liedman och Olausson me-
nar vidare att förändringar av rådande idéer inom universitet sker 
då den faktiska miljön förändras och att det sätt på vilket universi-
tetet rent fysiskt är ordnat, dvs. om det är utspritt eller samlat på ett 
campus, har betydelse i sammanhanget. 
 
Utbildningssociologen Bernstein pekar också på förbindelserna 
mellan kunskap och makt; hur kunskap fördelas i samhället, reflek-
terar både fördelningen av makt och principerna för social 
kontroll.31 När det gäller urvalsprinciper, fördelning, förmedling 
och utvärdering av kunskaper, framhåller Bernstein särskilt univer-
sitetets roll att genom stark klassifikation, bevara och återskapa 
sociala klyftor. Begreppet klassifikation är relaterat till makt och 
skillnader mellan disciplinära ämnesområden, som är förbundna 
med hierarkiska maktstrukturer. Stark klassifikation, eller stark 
avgränsning, innebär också ett avstånd mellan aktörer och prak-
tiken. Aktörer med akademisk kunskap betraktas som specialister 
och är därmed förbundna med stark klassifikation, medan de 
aktörer som är förbundna med utbildningspraktik, betraktas som 
generalister och därmed också med svag klassifikation. 
 

Erfarenheter 

I studien fokuseras, som tidigare framkommit, lärarutbildares erfa-
renheter. Erfarenheter är ett nyckelbegrepp inom utbildningsområ-
det och används för att förstå förändringar.32 Personlig erfarenhet 
karakteriseras av Liedman som det ”direkta mötet mellan mitt liv 
och världen”.33  Erfarenhet har, menar Liedman, både en intersub-
jektiv och en subjektiv sida, vilket gör att människor kan jämföra 
sina erfarenheter. Synen på erfarenhet som en både personlig och 
social upplevelse, delas av utbildningsforskarna Jean Clandinin och 
Michael Connelly, som understryker att erfarenhet utgör ett konti-

                                                  
30 Sven-Eric Liedman, Lennart Olausson (1988).  Inledning. I S-E. Liedman & L. Olausson (Red.) Ideologi 
och institution. Om forskning och högre utbildning 1880-2000. Stockholm: Carlssons, 7-28, s 11. 
31 Basil Bernstein (1977). Class, Codes and Control. Volume 1. Theoretical Studies towards a Sociology of Language. 
London: Routledge. 
32 Jean D. Clandinin, Michael F. Connelly (2000). Narrative Inquiry. Experiences and Story in Qualitative 
Research. San Francisco: Jossey-Bass. 
33 Sven-Eric Liedman (2001). Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper. Stockholm: Bonniers, s 333. 
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nuum, där tidigare erfarenheter kan förbindas med nuet och fram-
tiden.34 Erfarenheter har också en förbindelse med självförståelse, 
anser utbildningsforskaren Per-Johan Ödman, som med utgångs-
punkt från filosofen Martin Heidegger, menar att de sätt på vilka vi 
tolkar och förstår ett fenomen, dvs. de perspektiv som vi anlägger 
på världen, samverkar med den förförståelse av världen som vi 
redan har.35 På ett liknande sätt betraktar Bourdieu erfarenhet som 
utgångspunkt för individers praktiska avsikter och handlande 
(intentionality).36 Samtidigt måste vi inta en kritisk hållning till indi-
viders erfarenheter, som vi därför inte kan betrakta som sanna eller 
riktiga, menar bland många andra, historikern Joan Scott. Formu-
leringen av erfarenheter, som görs på ett medvetet sätt, måste sna-
rare betraktas som tolkningar av något som redan skett: 
 

[…] experience is at once always already an interpretation and 
something that needs to be interpreted.37  

 
Detta innebär, menar Scott, att uttryckta erfarenheter också måste 
tolkas. 
 

Diskurs och diskursanalys 

Vår syn på världen och de olika perspektiv varigenom vi betraktar 
den, formas av språket, som därigenom uttrycker våra värderingar, 
menar Gadamer.38 Filosofen och historikern Michel Foucault, som 
särskilt intresserat sig för hur språket formar den sociala praktiken, 
pekar på hur begreppet diskurs (discours) är användbart för att för-
stå ordets makt att tillskriva fenomen vissa egenskaper:  
 

                                                  
34 Clandinin & Connelly (2000).  
35 Per-Johan Ödman (1983). Tolkning förståelse vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell. 
36 Loïc Wacquant (1992). Toward a Social Praxeology: The Structure and Logic of Bourdieu’s Sociology. 
In P. Bourdieu, L. Wacquant (Eds.) An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press, 1-60, s 20. 
37 Joan. W. Scott (1991). The Evidence of Experience. Critical Inquiry. Summer, 773-797, s 777. 
38 Gadamer (1988).  
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Språket är helt och hållet diskurs genom ett ords specifika makt att 
sammanbinda teckensystemet med varat hos det som betecknas 
[min översättning].39 

 
Foucault använder, som bekant, begreppet diskurs med den vidare 
betydelsen för att beteckna hela den sociala praktik inom vilken en 
text kan formuleras och godkännas som ”sann”.40 Diskurs utgör på 
det sättet ett slags anonymt regelsystem som producerar, distribue-
rar och kontrollerar vad som kan sägas ”ceci est cela” (detta är det 
där) [min översättning].41 Genom att fokusera språket påvisar Fou-
cault hur förbindelsen mellan kunskap och makt aktiveras och åter-
skapas i alla sociala relationer, och hur dessa relationer är av sär-
skild betydelse inom universitetet.42 Ett grundläggande antagande 
för Foucault är att olika procedurer för att bevara den diskursiva 
ordningen, eller den diskursiva praktiken, tillämpas av de akademis-
ka disciplinerna genom klassifikation, organisation och distribution 
av diskurser, vilka syftar till att skydda området genom kontroll och 
utestängning av dem som befinner sig utanför disciplinernas grän-
ser.43 Dessa procedurer, menar Foucault, tjänar till att bekräfta en 
disciplins identitet, varvid den inte behöver återskapas, eftersom 
den består av en mängd påståenden som hålls för sanna. Reglerin-
gen av diskurser innebär därför att en disciplin inte kan göra an-
språk på att uttrycka allt sant som kan sägas om området.  
 

För att påvisa komplexiteten i ett skeende, intresserar sig Foucault 
särskilt för hur plötsliga förändringar, eller diskursiva brott av 
dominerande diskurser uppstår. Genom diskursiva brott, dvs. för-
ändrade relationer mellan diskurser, kan därmed den rådande dis-
kursen, betraktad som sanning, ifrågasättas.44 Diskursiva brott blir 

                                                  
39 Michel Foucault (1966). Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Éditions Gallimard, s 110. 
Foucault talar här om språket som diskurs: «Le langage est, de fond en comble, discours, par ce singulier 
pouvoir d’un mot qui enjambe le système des signes vers l’être de ce qui est signifié.»  
40 Michel Foucault (1993) Diskursens ordning. Stockholm: Bruno Östlings bokförlag, s 24. 
41 Foucault (1966), s 109. 
42 Michel Foucault (1980). Two lectures. I C. Gordon (Ed.) Power/Knowledge. Selected Interviews and Other 
Writings 1972-1977 by Michel Foucault. New York: Pantheon, 78-108. 
43 Foucault (1993). 
44 Michel Foucault (2003). Nietzsche, Genealogy, History. I P. Rabinow, N. Rose (Eds.) The Essential 
Foucault. Selections from Essential Works of Foucault, 1954-1984. New York: New Press, s 351-369.  
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påtagliga på flera plan, exempelvis genom förändrade klassifice-
ringsprinciper och institutionaliserade förutsättningar.45 
 
Språkets centrala betydelse som maktfaktor i organisationer, upp-
märksammas av organisationsforskaren Mats Alvesson.46 Språket 
utgör, menar Alvesson, en del av maktrelationer, vilka både definie-
rar verkligheten och reproducerar hierarkiska strukturer för att 
dessa inte i större utsträckning ska ifrågasättas av organisationens 
medlemmar.  
 
Språkets betydelse för vår förståelse och vår konstruktion av den 
sociala världen betonas även av språkvetaren Norman Fairclough 
som använder diskursanalys både som verktyg och som en 
vetenskaps- och samhällsteori för att analysera förbindelsen mellan 
språk och maktrelationer.47 I diskursanalys undersöks hur språket 
bibehåller och skapar föreställningar om fenomen, varigenom upp-
märksamhet fästs på hur språket är förbundet med maktrelationer. 
Språk ses i diskursanalys sålunda som bärare av perspektiv och 
värderingar, istället för som ett neutralt instrument.48  
 
I Faircloughs kritiska diskursanalys betraktas diskurs som en inter-
aktion, där text och praktik samverkar. Diskurs genomsyrar prakti-
ken på ett flertal nivåer, såväl på vardaglig nivå som på organisa-
tionsnivå och samhällelig nivå. Fairclough menar att all diskursana-
lys måste inkludera såväl ”makroanalys” av långvariga tendenser 
som påverkar diskursiva ordningar, som ”mikroanalyser” av ett ur-
val diskurser, dvs. hur initiativ på makronivå mottas och genomförs 
av aktörer på mikronivå.49 Utbildningsforskaren Catherine Marshall 
förespråkar också kritisk diskursanalys, till vilket hon adderar ett 
genusperspektiv, ”feminist critical policy analysis”, för att analysera 
policydokument.50 För att få kunskap om mer subtila skeenden i 

                                                  
45 Michel Foucault (1972). The Archaeology of Knowledge. New York: Pantheon. 
46 Mats Alvesson (2002). Kommunikation, makt och organisation. Kritiska tolkningar av ett informationsmöte i ett 
företag. 2a uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. 
47 Norman Fairclough (1995). Critical Discourse Analysis: the critical study of language. Harlow: Longman. 
48 Göran Bergström, Kristina Boréus (2000). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. Lund: Studentlitteratur. 
49 Fairclough (1995), s 101-102. 
50 Catherine Marshall (1997). Dismantling and Reconstructing Policy Analysis. I C. Marshall (Ed.) Feminist 
Critical Policy Analysis. A Perspective from Primary and Secondary Schooling. London: Falmer, 1- 42. 
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policyimplementering, särskilt genusaspekter, menar Marshall att 
livshistoriska ansatser därför är användbara. Livshistorier eller be-
rättelser av aktörer på mikronivå, som kan bidra till att policy och 
policyutvärderingar ifrågasätts, fokuserar också förbindelsen mellan 
makt, policy och strukturer.  
 
I likhet med Fairclough och Marshall förfaller det mig rimligt att 
aktörers delaktighet i diskurser går att identifiera.  Detta antagande 
grundar jag på det att individers medverkan i den diskursiva prakti-
ken får konkreta genomslag genom den muntliga och skriftliga 
textproduktion som äger rum. Dessa utsagor, menar jag, bör be-
traktas som uttryck för olika aktörers olika förutsättningar att kon-
trollera, producera och förmedla diskurser.  
 

Makt 

Foucault fokuserar, som tidigare nämnts, på betydelsen av maktre-
lationer. Han betraktar dem som generella villkor för överordning, 
särskilt inom universitetet.51 Makt förstås i Foucaults perspektiv 
som ett fenomen som cirkulerar och ständigt producerar effekter i 
olika händelser, men som inte kan lokaliseras till en enskild individ 
eller nivå. Inriktningen på maktrelationer kan med ett sådant per-
spektiv sägas nedtona betydelsen av samhälleliga aktörer. Makt be-
traktas samtidigt som ett nätverk av maktrelationer, vilka Foucault 
inte tvekar att benämna ”krig”, i det han menar att vi ”bärs och be-
stäms” av de maktrelationer som utgör utgångspunkter för vår his-
toria: 
 

The history which bears and determines us has the form of a war 
rather than that of language: relations of power, not relations of 
meaning.52  
 

Foucaults syn på relationer mellan maktförhållanden, diskurser och 
aktörer kan emellertid sägas vara otydlig, vilket också Magnus 
Hörnqvist påpekar.53 Å ena sidan betonar Foucault att förutsätt-

                                                  
51 Foucault (1980). 
52 Ibid., s 114. 
53 Magnus Hörnqvist (1996). Foucaults maktanalys. Stockholm: Carlssons. 
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ningar för den gällande diskursen är dess existens inom vissa makt-
förhållanden, som den därigenom bidrar till att reproducera; å and-
ra sidan betonar han att makten cirkulerar och inte kan inringas, 
varigenom han anser att enskilda aktörer blir mindre intressanta för 
att förstå maktens dynamik. Denna motsättning tydliggörs, menar 
Hörnqvist, då Foucault ser som sin ambition att spåra maktens 
förekomst i vardagen genom att identifiera konkreta och enskilda 
makttekniker.  
 

Kapital och fält 

Bourdieu fokuserar också hur språk och makt samverkar för att 
klassificera och konstruera uppfattningar om hur verkligheten är 
beskaffad.54 De sociala institutionerna, inte minst de vetenskapliga, 
betraktar Bourdieu som sociala konstruktioner.55 Bourdieu jämstäl-
ler makt med olika former av kapital, som utgör ett slags grundläg-
gande mekanismer som bidrar till att reproducera och fördela soci-
ala strukturer i samhället. De olika arterna av kapital (fysiskt, eko-
nomiskt, socialt och kulturellt) som har ett visst värde, eller till-
skrivs viss makt av specifika aktörer, benämns med en gemensam 
term symboliskt kapital.56 Det fysiska kapitalet utgörs på statlig nivå 
av statens polis och militär. Ekonomiskt kapital består av det infly-
tande som betingas av pengar. Socialt kapital utgörs av individers 
sociala nätverk. Kulturellt kapital betraktas som en produkt av ut-
bildning och kultur. Makten över skolan och utbildningssystemet 
spelar således en viktig roll för fördelningen av kulturellt kapital.  
 
Med begreppet fält avser Bourdieu, förenklat uttryckt, relationer 
mellan individer inom ett visst område, där en viss fördelnings-
struktur av maktformer eller kapital gäller.57 Vetenskap som kultu-
rellt kapital utgör, enligt Bourdieu, ett område eller fält som särskilt 
är föremål för strider. På det vetenskapliga fältet, menar han, pågår 
en strid om vilka distinktioner, eller kapitalarter, som ska gälla och 

                                                  
54 Pierre Bourdieu (1982). Leçon sur la leçon. Paris: Minuit. 
55 Pierre Bourdieu (1995). Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidalos. 
56 Ibid., s 97. 
57 Bourdieu (1995). 
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vilka som ska få betrakta sig som det vetenskapliga fältets legitima 
företrädare. 
 
För att särskilt fästa uppmärksamhet på hur makt utövas på ett 
indirekt eller dolt sätt, använder Bourdieu begreppet misserkännande 
(”méconnaissance”/”misrecognition”).58 Med uttrycket avser 
Bourdieu det förhållande att människor, som särskilt befinner sig i 
underordnad ställning, tenderar att acceptera rådande förhållande 
som självklara, ”the order of things”, utan att ifrågasätta den makt-
utövning som faktiskt sker.59 
 

Kön och genus 

Förbindelsen mellan makt och kön, utgör enligt genusforskaren 
Robert Connell ett specifikt maktförhållande.60 Connell menar att 
genus dels ska förstås som en förbindelselänk mellan olika sociala 
strukturer, dels som en process, som genomsyrar sociala institutio-
ner på alla nivåer. Liksom Connell, betonar historikern och genus-
forskaren Yvonne Hirdman betydelsen av att köns- eller genus-
relationer som en övergripande process, aktiveras och reproduceras 
på olika nivåer i samhället och i olika sammanhang.61  
 
Den sammansatta strukturen av genus- och maktrelationer som 
verkar på olika nivåer, beskriver Connell som en historisk och kon-
tinuerlig ”komposition”, dvs. en både reproducerande och förän-
derlig rörelse inom vissa givna strukturer.62 I Connells makt-
perspektiv finns såväl en organiserad, institutionaliserad makt som 
en diffust utövad, så kallad diskursiv makt. Connell framhåller hur 
föreställningar om manligt och kvinnligt bidrar till en könssegre-
gerad arbetsdelning och till en social struktur som återskapar och 
begränsar praktiken. Hirdman ser på ett liknande sätt genus som en 
social modell, dvs. ett slags osynligt, disciplinärt system, ett ”genus-

                                                  
58 Bourdieu (1992), s 168; Bourdieu (1994), s 181. 
59 Bourdieu (1992), s 168. 
60 Robert W. Connell (2002). Gender. Cambridge: Polity Press. 
61 Yvonne Hirdman (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 
62 Robert W. Connell (1987). Gender and Power. Cambridge: Polity Press, s 116. 
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kontrakt”, som på alla nivåer strukturerar relationer mellan kvinnor 
och män.63  
 
Feminister talar även om genus som en relationell kategori, dvs. ett 
dualistiskt tänkande i motsatspar, exempelvis som man/kvinna, 
förnuft/känsla, oberoende/beroende.64 Detta sätt att tänka, menar 
socialantropologen Lena Gemzöe, är sammanvävt med idéer om 
genus som ett hierarkiskt förhållande, där exempelvis kvinnor anses 
vara vårdande och relationsinriktade, medan män betraktas som ra-
tionella och lämpliga som beslutsfattare.  
 
Föreställningar om kön kan användas som en strategi för att be-
skriva och ifrågasätta en organisation.65 För att i den fortsatta dis-
kussionen förstå genusdimensioner i en organisation, dvs. i detta 
fall lärarutbildningen och högskolan, är relationen mellan det sven-
ska begreppet ”jämställdhet” och genus viktig att förstå.  
 

Jämställdhet  
I Sverige är jämställdhet en politisk angelägenhet i all samhällelig 
verksamhet, inklusive utbildning och högskoleutbildning.66 Jäm-
ställdhetspolitiken fastställs av regeringen. En statlig institutiona-
lisering av jämställdhet påbörjades under 1970-talet. Strukturer ska-
pades för att främja kvinnors position, med en strategi som brukar 
betecknas som statsfeminism, vilken framför allt begagnats inom 
de skandinaviska ländernas välfärdspolitik.67 Jämställdhet förefaller 
idag som ett oomtvistat partipolitiskt mål; samtliga riksdagspartier 
har under 1990-talet införlivat begreppet och ytterligare fyra av sju 
partier använde begreppen feminist eller feminism i sina respektive 

                                                  
63 Hirdman (2001), s 122. 
64 Lena Gemzöe (2003). Feminism. Stockholm: Bilda förlag. 
65 Mats Alvesson,  Yvonne Due Billing (1999). Kön och organisation. Studentlitteratur: Lund. 
66 Se exempelvis Regeringens prop. 1987/88:105. Jämställdhetspolitik inför 90-talet ; Regeringens prop. 1990/91:113 
om en ny jämställdhetslag m.m.; Regeringens prop. 1993/94:147 Delad makt delat ansvar; Regeringens prop. 
1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet; Regeringens skrivelse 1999/2000:24. 
Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet.
67 Gunnel Gustafsson (1997). Strategies and Practical Considerations. I G. Gustafsson, M. Eduards, M. 
Rönnblom (Eds.) Towards a New Democratic Order? Womens Organizing in Sweden in the 1990s. Norstedts: 
Stockholm, 46-68; Christina Florin, Bengt Nilsson (2000). ”Något som liknar en oblodig revolution…”: 
Jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen. Umeå: Jämställdhetskommittén, Umeå universitet. 
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partiprogram för år 2001.68 I internationell jämförelse har Sverige 
kommit långt när det gäller den formella jämställdheten. 1995 utsågs 
Sverige av FN till världens mest jämställda land.69 Trots detta har 
Sverige fått motta internationell kritik i början av 2000-talet av ett 
FN-organ, för bristande förmåga att leva upp till konventionen 
mot diskriminering av kvinnor.70 Förklaringen kan vara den att vi 
tenderar att sammanbinda det institutionaliserade begreppet jäm-
ställdhet, som är förbundet med välfärdsstatens reformer och lag-
stiftning, med jämlikhet.71 
 
Ur ett feministiskt perspektiv, brukar framhållas att kvinnors egen 
kamp under 1960-och 1970-talen varit avgörande för föränd-
ringar.72 En feministisk utgångspunkt är att det råder ojämlikhet 
mellan könen på en global och lokal nivå och att detta förhållande 
bör ändras på.73 
 

Professionalisering  

Var kunskapsutvecklingen sker och hur därigenom makten över ett 
yrkesområde utövas, fokuseras särskilt inom professionsforskning. 
En omfattande litteratur om professionsbegreppet visar att olika 
tanketraditioner anlägger olika perspektiv i analyser av profession 
och professionalisering. Enligt en klassisk sociologisk definition, är 
en profession  
 

[…] ett yrke som framför allt kännetecknas av en teoretisk kun-
skapsbas, lång utbildning, autonomi i yrkesutövandet, kontroll över 
vilka som släpps in respektive utesluts ur kåren, kontroll över kun-

                                                  
68 Ingrid Pincus (2002). The Politics of Gender Equality Policy. A Study of Implementation and Non-Implementation 
in Three Swedish Municipalities. Örebro: Örebro University, the University Library. 
69 Roth, Ann-Katrine (2002). Nya jämställdhetsboken. Från teori till praktik. Stockholm: Norstedts juridik. 
70 Ibid. 
71 Se Gøsta Esping-Andersen (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press; se 
även Diane Sainsbury (1996). Gender, Equality and Welfare States. Cambridge: University Press. 
72 Maud Eduards (1997). Interpreting Women’s Organising. I G. Gustafsson, M. Eduards, M. Rönnblom 
(Eds.) Towards a New Democratic order: women organizing in Sweden in the 1990s Stockholm: Publica, 11-25; 
Hirdman (2001). 
73 Gemzöe (2003).  
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skapsutvecklingen inom yrket (kunskapsmonopol) och etiska reg-
ler.74  

 
Kontrollen av kunskapsutveckling är grundläggande för hur en 
profession konstitueras, enligt professionsforskaren Magali Sarfatti 
Larson, som är en av de tongivande teoretikerna sedan slutet av 
1970-talet.75 Sarfatti Larson betonar professionaliseringsprocessen 
och de strategier yrkesgrupper använder för att avgränsa ett kun-
skaps- och yrkesområde. 76 Detta perspektiv på professioners upp-
komst står i kontrast till tidigare professionsforskning, som var in-
riktad på att finna gränser mellan yrke och profession. Typexempel 
för de tidiga professionerna, enligt ett äldre synsätt, utgjordes ofta 
av läkare och advokater. De var yrkesgrupper med specifik exper-
tis, som stod fria från staten.  
 
Med ett modernare perspektiv, argumenterar Sarfatti Larson för att 
en profession bör betraktas som en struktur. Förbindelsen mellan 
tjänster och kunskapsproduktion betonas och utbildningsinstitu-
tionernas roll betraktas som central för professionaliserings-
projektet, såväl för fria professioner som för de offentligt anställda. 
Sarfatti Larson lyfter här fram universitetets särställning, som med 
dess generella överordning i samhällets kunskapsproduktion, förser 
akademiker med ett kunskapsmonopol. Detta leder till att akademi-
ker, i större utsträckning än andra offentliga yrkesgrupper, både 
kan kräva och hävda en autonom ställning. Sarfatti Larson 
understryker dock att kunskap i sig inte med automatik tillskapar en 
profession, utan att kunskapen kan användas som ett medel i en 
process.   
 
Professionell expertis eftersträvas av alla yrkesgrupper, då den ger 
möjlighet att påverka maktstrukturer och den makt som utövas av 
den organisation inom vilken yrkesgruppen befinner sig. Yrkes-
gruppens kollektiva professionaliseringssträvande syftar till att 

                                                  
74 Ingrid Carlgren, Ference Marton (2000). Lärare av imorgon. Pedagogiska magasinets skriftserie. Stockholm: 
Lärarförbundets förlag, Nr 1, s 105. 
75 Staffan Selander (1989). Inledning. I S. Selander (Red.) Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. 
Professionaliseringens sociala grund. Lund: Studentlitteratur, 11-22. 
76 Magali Sarfatti Larson (1979). The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis. Los Angeles: University of 
California. 
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yrkesgruppen ska få kontroll över den marknad där deras yrke ut-
övas för att därigenom nå högre social status:  
 

I see professionalisation as the process by which producers of 
special services sought to constitute and control a market for their 
expertise. Because marketable expertise is a crucial element in the 
structure of modern inequality, professionalisation appears also as a 
collective assertion of special social status and as a collective 
process of upward social mobility.77  

 
Sarfatti Larson menar att en generell strävan efter professionell sta-
tus finns hos yrkesgrupperna lärare och vägledare för att nå ökat 
inflytande på organisationsnivå, men att professionaliserings-
strävanden, särskilt för läraryrken för lägre nivåer, har svårt att 
lyckas, då tillgången på arbetskraft är stor.  
 
Kontroll av den teoretiska kunskapsbasen anses sålunda viktig för 
att ett yrkesområde ska nå professionell status. Med hjälp av stäng-
ningsstrategier, som exempelvis examina och legitimation, begrän-
sas tillträdet till professionens område.78 Sociologen Inga Hellberg 
definierar hur stängningsstrategier i professionaliseringsprocessen 
syftar till att avgränsa yrkesområdet och skydda gruppens status: 
 

Professionaliseringsprocessen är den process yrkesgrupper agerar 
och reagerar i, när de strävar efter att avgränsa eller stänga ett 
yrkesområde och när de försvarar eller hävdar en uppnådd 
professionell status.79 

 
Hellberg, som konstaterar att arbetsmarknaden i stort är köns-
segregerad, påpekar att kvinnors intåg på den svenska arbetsmark-
naden i hög grad skett inom de s.k. semiprofessionerna, där den 
icke forskningsbaserade utbildningen fram till år 1977 har legat 
utanför universitets- och högskoleväsendet. Hellberg pekar också 

                                                  
77 Sarfatti Larson (1979), s xvi. 
78 Rolf Thorstendahl (1989). Professionalisering, stat och kunskapsbas. Förutsättningar för en 
teoribildning. I S. Selander (Red.) Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. Professionaliseringens sociala grund. 
Lund: Studentlitteratur,  23-36. 
79 Inga Hellberg (1989). Könsutjämning och könspolarisering inom professionerna på dagens svenska 
arbetsmarknad. I S. Selander (Red.) Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. Professionaliseringens sociala 
grund. Lund: Studentlitteratur, 167-182, s 167. 
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på att utbildning baserad på vetenskaplig grund leder till pro-
fessionalisering av respektive yrkesområde. 
 

Lärarutbildning som semiprofession  
Inom professionsforskning brukar läraryrket ibland betecknas som 
en ”semi-profession”, eller en ”nästan-profession”, som i likhet 
med sjuksköterskeyrket har strikta hierarkier av under- och över-
ordnade positioner.80 Sandra Acker visar hur brittisk och nord-
amerikansk sociologisk professionsforskning i slutet av 1960-talet 
sökte förklara att läraryrkets karaktär av ”semi profession” och 
därmed bristande status och strikta hierarkiska strukturer stod i 
direkt samband med den höga förekomsten av kvinnliga lärare.81 
Kvinnor betraktades som generellt mindre intresserade av att skaffa 
sig djupare kunskaper, då omsorg om den egna familjen ansågs 
vara överordnat ett yrkesengagemang. Acker menar att kvinnliga 
lärare betraktades med en nedlåtande syn och använder uttrycket 
”blaming the victim”, för att visa att kvinnor skuldbelades och 
utpekades av forskningsföreträdare som förvirrade, skadliga och 
otillräckliga, å ena sidan för att de var kvinnor, och å andra sidan 
för att de utifrån sin könstillhörighet, ansågs utgöra hinder för 
yrkets professionsutveckling.82   
 
Acker uppmärksammar de generella könsmönster som avspeglas 
både i lärares ämnesinriktning och i deras ställning inom skolan i 
England och Wales under tidigt 1990-tal; medan kvinnliga lärare 
utgör den överväldigande majoriteten av lärare för skolans yngre 
elever, är proportionen män betydligt större på högre stadier. Lika-
så visar hon hur fördelningen av kvinnor och män skiljer sig åt 
inom olika undervisningsområden; kvinnliga lärare undervisar i äm-
nesinriktningar för hushåll, omvårdnad och humanistiska ämnen, 
medan män tenderar att specialisera sig på tekniska och naturveten-
skapliga ämnesområden. Dessa skillnader, menar Acker, återspeglas 
på en strukturell nivå, då karriärmöjligheterna för kvinnor och män 
generellt ser olika ut. Medan administrativa och organisatoriska 
uppgifter, som inneburit högre lön, primärt har legat inom män-
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nens domän, har kvinnliga lärare inriktat sig på omhändertagande 
och vårdande uppgifter, eller som Acker träffande uttrycker det: 
”women teach and men manage”.83 Denna arbetsfördelning mellan 
kvinnor och män tycks dessvärre vara ett mönster som också för 
närvarande i hög utsträckning gäller inom skolans område i Sverige. 
 
  

                                                  
83 Ibid., s 76. 
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Kapitel 2. Studiens metod och genomförande 

 
I den här studien används i princip två metoder: dokumentanalys 
och intervjustudier. Texterna utgörs dels av vetenskaplig litteratur 
med perspektiv på forskning och forskningsutveckling i lärarutbild-
ning, dels av offentliga dokument från nationell nivå samt från re-
gional och lokal nivå vid Umeå universitet. För att förstå effekter 
av utbildningspolitik, har också en intervjustudie genomförts. Inter-
vjuerna utgör en kollektiv biografi, eller en prosopografi, som 
tolkas och förstås mot bakgrund av den historiska fond som utgörs 
av dokumenten. Studien som i huvudsak är kvalitativt inriktad, 
innefattar även viktiga kvantitativa aspekter, då den dels lutar sig 
mot statistiska uppgifter och analyser, dels kombinerar kvalitativa 
och kvantitativa metoder för intervjuanalys.84 
 

Dokumentanalys  

Policydokument utgörs här av offentlig text som på olika nivåer ut-
trycker styrande aktörers avsikter för en viss verksamhet.85 Då poli-
cydokument har hög grad av både sanktion och representativitet, 
har de också tyngd.86 Med sanktion avses exempelvis att ett beslut 
eller ett policyprogram är antaget av en institutions högsta ledning. 
Representativitet innebär att de ståndpunkter som uttrycks i en text 
delas av organisationen. Dokument skrivna av ledande personer el-
ler grupper, är också av central betydelse, eftersom personer i sådan 
ställning har i uppdrag att föra organisationens talan.  
 
Offentliga dokument på nationell nivå utgörs i den här studien av 
statliga betänkanden, rapporter och utvärderingar som framlägger 
förslag, presenterar resultat av ålagda förändringar samt utgör un-
derlag för andra utredningar (se bilaga 1). På regional och lokal nivå 
studeras policydokument som uttrycker högskoleregionens och 

                                                  
84 En utgångspunkt i kvalitativ forskning är att verkligheten är konstruerad och sammansatt av olika 
språkliga, sociala och teoretiska beståndsdelar, se Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (1994). Tolkning och 
reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
85 Se Ozga (2000).  
86 Lisbeth Lundahl (1997). Efter svensk modell. LO, SAF och utbildningspolitiken. Umeå: Boréa bokförlag.  
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universitetets ståndpunkter och som är framförda exempelvis av 
universitetets ledning, prefekter, nämndsordföranden och adminis-
trativa chefer på tjänstemannanivå (se bilagor 2, 3 och 4). På lokal 
nivå kan exempelvis nämnas en utredning som tillsatts av univer-
sitetsstyrelsen, och för vilken universitetets ledning är uppdrags-
givare.  
 
I analysen av offentliga dokument studerar jag beskrivningar och 
analyser av formulerade problem, identifierade orsaker, konkreta 
åtgärdsförslag och beslut.87 Därutöver fokuserar jag utrednings-
direktiv, bakgrundshistorik och målsättningar med föreslagna refor-
mer.  
 

Urval av dokument 
Antalet offentliga dokument i studien utgörs av ett nittiotal källor 
från nationell, regional och lokal nivå. Som särskilt centrala natio-
nella policydokument betraktas utredningsbetänkanden och 
regeringspropositioner om lärarutbildning och forskning, framlagda 
mellan åren 1948 och 2000. Skolkommissionens huvudbetänkande 
från år 1948 kan i sammanhanget betraktas som en ”monumental-
text”, då det dels utgör utgångspunkten för många andra texter, 
dels är det dokument som legat till grund för efterkrigstidens skol- 
och lärarutbildningsreformer.88  
 
Därutöver används rapporter, utvärderingar och andra dokument, 
som belyser effekter av genomförda former, med specifikt fokus på 
lärarutbildningens förbindelse med forskning. Lärarutbildningens 
förhållande till annan högre utbildning undersöks med utgångs-
punkt från regeringspropositioner och lagtext, Högskoleförordnin-
gar 1977 och 1993 samt i publikationer och policytexter av Univer-
sitets- och högskoleämbetet, Högskoleverket, Utbildningsdeparte-
mentet, regeringens regleringsbrev för utbildningsvetenskapliga 
kommittén (UVK), Vetenskapsrådet och Regionstyrelsen för Umeå 
högskoleregion. Uppgifter över olika högskolors organisations-
struktur för lärarutbildning har hämtats från respektive högskolors 
webbpresentationer. 
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Offentliga statistiska uppgifter, hämtade från Statistisk årsbok, Ut-
bildningsstatistisk årsbok och Högskoleverkets årsrapport för uni-
versitet och högskolor samt Skolverket, har bidragit med uppgifter 
om högskolans lärare och studerande samt om lärare och pedago-
gisk personal och skolämnens omfattning i skolväsendet.   
 
Offentlig text på de regionala och lokala högskolenivåerna utgörs 
av källor där regionstyrelsen, universitetsledning, fakultetsnämnder, 
andra ledningsorgan, institutioner och prefekter är avsändare. I 
tryckt material ingår en rapport och ett förslag av Regionstyrelsen, 
personalkataloger mellan åren 1961 och 2000 samt Umeå univer-
sitets forskningsstrategier för år 2000 till 2007. Otryckt material på 
lokal nivå utgörs exempelvis av utredningar, rapporter, protokoll, 
remissvar, förslag, promemorior, uppgifter om organisation och 
intern personalförteckning.  
 

Intervjuer som metod 

Ett sätt att få kunskap om vardagsvärlden och förhållanden mellan 
människor, menar psykologen Steinar Kvale, är att göra intervjuer, 
då detaljerade beskrivningar kan bidra med aspekter av den inter-
vjuades livsvärld.89 Förutom intervjuer kan personliga erfarenheter 
uttryckta genom en berättande framställningsform förekomma i 
andra former. I den engelskspråkiga kontexten går de under be-
teckningar som life story, narrative, personal knowledge, practical knowledge 
eller personal practical knowledge.90 Utbildningsforskaren Ivor Good-
son menar att styrkan i denna flora av berättande metoder, som 
han betecknar ”storying”, är att man utifrån de individuella per-
spektiven kan undersöka och ifrågasätta många underliggande vär-
deringar och utgångspunkter med avseende på etnicitet, klass och 
genus.91 På liknande sätt, framhåller, som tidigare nämnts, Marshall 

                                                  
89 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
90 Ivor F. Goodson (2003). Professional Knowledge, Professional Lives. Studies in education and change.  
Maidenhead: Open University Press, s 33. 
91 Ibid., se kap. 4.  
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att livshistorier eller berättelser av aktörer på mikronivå, kan bidra 
med olika perspektiv på implementering och maktstrukturer.92 
 
Intervjuer ger både individuella och detaljerade framställningar, 
men representerar samtidigt ett begränsat socialt perspektiv. Inter-
vjusituationer är alltid konstruerade och varje intervju är skapad till-
sammans med någon eller några andra.93 Genom att intervjun i 
regel fäster stor vikt vid det lokala skeendet, riskerar man att  för-
summa förståelsen av generella mönster och maktrelationer, på-
pekar bland många andra, utbildningsforskarna Amanda Coffey 
och Sara Delamont.94  
 
Just därför att individers handlande i hög grad styrs av deras upple-
velser och tolkningar av världen, anser Barbara Czarniawska att in-
tervjuer, trots metodens begränsningar, kan ge särskilt viktiga bi-
drag till kunskap om reformprocesser i organisationsomvand-
lingar.95 Intervjuerna måste emellertid placeras i en historisk och 
social kontext, menar Goodson, med en ansats han kallar ”life 
history”.96 Individers erfarenheter kan därigenom relateras till 
strukturer.  
 

Prosopografi 
Samtidigt som den här studien bygger på individuella intervjuer, ut-
gör den en sorts kollektiv biografi, eller vad som också kan beteck-
nas som prosopografi. Genom den kollektiva biografin kan grup-
pen intervjuade inom fältet identifieras med utgångspunkt från 
gemensamma sociala och historiska drag. I historisk forskning an-
vänds prosopografi som ett teoretiskt och metodiskt verktyg för att 
förstå ideologiska eller kulturella förändringar över tid utifrån grup-
pers agerande.97 Utgångspunkten för historikern Lawrence Stone är 
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att den prosopografiska metoden, genom att sammanlänka 
institutionell historia med personlig biografi och personliga detaljer, 
kan bidra till förståelse av hur samhällsförändringar äger rum:   
 

[…] the purpose of prosopography is to make sense of political ac-
tion, to help explain ideological or cultural change, to identify 
social reality, and to describe and analyze with precision the struc-
ture of society and the degree and the nature of the movements 
within it.98 

 
Också Bourdieu använder prosopografi för att studera relationer 
mellan individer och deras positionering inom olika fält eller 
institutioner, bland annat i utforskande av den egna akademiska 
miljön.99 I svensk kontext anläggs en prosopografisk ansats med ut-
gångspunkt från Bourdieu i sociologisk utbildningsforskning av 
Donald Broady och andra:  
 

En prosopografisk undersökning är ett studium av människor som 
tillhör samma fält eller på annat sätt har mycket gemensamt, och 
för vilka så långt som möjligt samma uppgifter samlas in (om 
socialt ursprung, utbildningsbana, symboliskt, ekonomiskt och 
socialt kapital, sociala och kulturella praktiker etc). Därmed skapas 
möjlighet att teckna ”kartor” över fördelningen av egenskaper 
(t.ex. individernas innehav av symboliskt och socialt kapital och 
andra tillgångar) och att analysera individers och gruppers strategier 
när de träder in i skilda sociala fält och gör sig hörda i offent-
ligheten.100  
 

Den kollektiva biografin används i den här studien både som ett 
urvalsinstrument för att inringa deltagare i intervjustudien och för 
att som sökarljus belysa inre processer i lärarutbildningen. 
Intervjudata kan användas för att exempelvis fokusera relationer 
mellan genus, social bakgrund, utbildningsvägar och yrkesval som 
vidare kan relateras till olika gruppers skilda erfarenheter av yrkes-
verksamhet, karriär och positioner.  

                                                  
98 Ibid., s 47. 
99 Pierre Bourdieu (1984).  
100 Donald Broady (1998). Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholms kvinnor 
1880-1920. Forskningsplan. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi. 
Sociology of Education and Culture Research Reports, ILU, nr 22. Uppsala: Uppsala universitet, s 5.  
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Utifrån de uppgifter som intervjupersoner lämnat om båda föräld-
rars yrken eller sysselsättning, har individers sociala bakgrund kate-
goriserats. Föräldrarnas yrkesstatus har klassificerats på basis av 
den förälder med högst yrkesstatus, enligt Statistiska centralbyråns 
nordiska yrkesklassificeringssystem.101 För att få en översiktlig bild 
av intervjupersonernas sociala bakgrund används med utgångs-
punkt från sociologerna Jan O. Jonsson och Colin Mills ett klassifi-
ceringssystem, som för denna studies syfte har reducerats till fem 
socioekonomiska grupper, enligt tabell 1, nedan.102 
 
Tabell 1. Socioekonomisk indelning. 

 

 Socioekonomiska grupper

I. Högre tjänstemän i privat och offentlig tjänst, direktörer, chefer i 
större företag, "professionella" akademiska yrken, (egna företagare i 
dessa yrken, privatpraktiserande läkare, arkitekter, advokater), 
företagare med mer än 20 anställda, godsägare. 

II. Tjänstemän på mellannivå, lägre tjänstemän, administratörer, högre 
tekniker, direktörer och chefer i mindre företag, arbetsledare för 
tjänstemän. 

III. Företagare utan anställda, eller med färre än 25-20 anställda, 
hantverkare. 

IV. Småbönder, fiskare med egen rörelse (egenföretagare). 

V. Tekniker på lägre nivå, förmän, verkmästare, yrkesutbildade arbetare 
och övriga arbetare. 

 

Definition av lärarutbildare för denna studies syfte 

De individer som medverkar som lärare i lärarutbildning, kan för-
enklat sägas bestå av tre olika grupper: 1) högskolelärare vars hela 
undervisningsuppdrag är att undervisa blivande lärare; 2) högskole-
lärare som har undervisning av blivande lärare som en del av sitt 
undervisningsuppdrag; 3) den kategori lärare som är verksamma i 
skolan och som medverkar i lärarutbildning genom att handleda 

                                                  
101 Statistiska centralbyrån (1989). Yrkesklassificeringar i FOB 85 enligt nordisk yrkesklassificering (NYK) och 
socioekonomisk indelning. Meddelanden i samordningsfrågor 1989:5. Stockholm: Sveriges officiella statistik.  
102 Se Jan O. Jonsson, Colin Mills (1993). Social class and educational attainment in historical perspective: 
A Swedish-English comparison Part II. British Journal of Sociology, 44, (3), 403-428. 
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lärarstuderande under yrkesverksam praktik. De två första grupper-
na högskolelärare finns inom två slags institutioner. Den första 
gruppen lärarutbildare är verksam vid institutioner som tidigare 
primärt varit inriktade på metodiskt och praktiskt genomförande av 
lärarutbildning, dvs. de  institutioner som vid Umeå universitet 
enbart sorterar under Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Dessa 
lärarutbildare har själva genomgått utbildning till lärare med olika 
ämnesinriktningar som fokuserar undervisning i ämnesområdet 
eller pedagogisk verksamhet för olika elevåldersgrupper. Den andra 
gruppen lärarutbildare består av de högskolelärare som är verk-
samma vid de (ämnes)institutioner som företräder olika discipliner 
och som är knutna till andra fakultetsnämnder än Fakultetsnämn-
den för lärarutbildning. 
 
Ett problem för mig är att ämnesstudiedelen av lärarutbildning i ett 
historiskt och komparativt perspektiv skiljer sig åt. Historiskt sett 
talar man om lågstadielärare och mellanstadielärare som studerat 
vid lärarutbildningar som seminarier eller senare lärarhögskolor, i 
motsats till ämneslärare, med ämnesstudierna förlagda till univer-
sitetsinstitutioner. Därutöver finns olika grupper av lärare i vad 
som tidigare kallades praktiska och estetiska ämnen, dvs. lärare i 
barnkunskap, gymnastik/idrott, hemkunskap, musik, teckning/bild 
textilslöjd samt trä- och metallslöjd, som samtliga hade särskilda 
utbildningar förlagda till seminarier för respektive inriktning, eller 
andra enheter utanför lärarhögskolorna. Andra yrkesgrupper, vars 
utbildning idag ingår i lärarutbildning, är de som tidigare hade 
pedagogiskt inriktad utbildning till förskollärare, fritidspedagog och 
studie- och yrkesvägledare, och som i likhet med de övriga lärar-
utbildningarna, förutom ämneslärarutbildningen, före 1977 års 
högskolereform bedrevs vid särskilda enheter eller seminarier för 
att därefter i organisatorisk bemärkelse bedrivas inom högskolan.  
 
Lärare som arbetar med lärarutbildning är sålunda en grupp hög-
skolelärare som är svår att avgränsa, då vanligtvis många institu-
tioner och lärare är involverade. Det är ett förhållande som också 
tycks råda internationellt.103 Med en alltför generell definition, som 
används av utbildningsforskaren Anthony Clarke, är en lärarutbil-

                                                  
103 Edward R. Ducharme (1993). The Lives of Teacher Educators. New York: Teachers College, Columbia 
University. 
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dare (teacher educator) en individ som har både utbildning till lära-
re och en professionell yrkesbakgrund som lärare, i motsats till en 
akademiker och forskare (scholar), som inom en etablerad univer-
sitetsdisciplin undervisar blivande lärare.104 Denna definition är 
emellertid otillräcklig för syftet med den här studien.  
 
För denna studie definieras därför lärarutbildare dels som de hög-
skolelärare som har egen utbildnings- och yrkesbakgrund som lära-
re, eller annan pedagogisk utbildning till fritidspedagog, förskollära-
re och studievägledare, etc., och som har arbetsuppgifter vid enhe-
ter inom tidigare lärarutbildningsorganisation, eller institutioner di-
rekt underställda nuvarande Fakultetsnämnden för lärarutbildning. 
Till lärarutbildare räknas även högskolelärare som i stor utsträck-
ning undervisar blivande lärare i ämnen som ingår i lärarutbild-
ningsprogram vid institutioner inom andra fakultetsnämnders an-
svarsområden. Därutöver inkluderas individer med ledningsupp-
drag, som är beslutsfattare inom universitetet och lärarutbildnings-
området.  
 

Intervjuer. Urval och genomförande 
Intervjustudien har genomförts mellan åren 2000 och 2002. Den 
tidsperiod som studien som helhet omfattar sträcker sig dock över 
flera decennier. En grundläggande förutsättning har därför varit att 
i intervjustudien inkludera både tidigare och nu verksamma indivi-
der som kan bidra med olika perspektiv och erfarenheter. En viktig 
utgångspunkt har också varit att ge de intervjuade utrymme att for-
mulera sina personliga erfarenheter inom ramen för de frågeområ-
den som fokuseras.  
 
Vid lärarutbildningen vid Umeå universitet medverkar ett trettiotal 
institutioner. Fem av dessa sorterar under Fakultetsnämnden för 
lärarutbildning. Dessa tidigare i huvudsak metodiskt och praktiskt 
inriktade institutioner fokuseras huvudsakligen i denna intervju-
studie då de förändringar som skett, vad gäller forskningsutveck-
ling, är av särskild betydelse för dessa tidigare forskningssvaga 
institutioner.  

                                                  
104 Anthony Clarke (2001). The recent landscape of teacher education: critical points and possible 
conjectures. Teaching and Teacher Education, 17 (5), 599-611, s 600. 
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Avgränsningen av studien fick utgöras av de inriktningar av lärar-
utbildning som är representerade vid Umeå universitet sedan 
mitten av 1990-talet. Lärarutbildare inom yrkeslärartraditionen 
ingår därför inte i intervjustudien.  
 
När studien startade var 134 individer (74 kvinnor, 60 män) anställ-
da som lärare och forskare vid de dåvarande fyra lärarutbildnings-
institutionerna och den tekniska utvecklingsenheten med under-
visningsuppdrag inom lärarutbildningen. En viss övervikt av kvinn-
liga lärarutbildare rådde sålunda.105 Andelen disputerade var 16 
procent, av vilka två individer var professorer (båda kvinnor) och 
19 var anställda som lektorer (nio kvinnor, tio män). Övriga lärare 
var adjunkter.  
 
Urvalet av tre institutioner, Pedagogik, Moderna språk och Kost-
vetenskap, som sorterar både under andra fakultetsnämnder och 
lärarutbildningens fakultetsnämnd, gjordes mot bakgrund av dessa 
institutioners särskilda ställning och historiska anknytning till 
lärarutbildning. Ämnet pedagogik ingår dels som en obligatorisk 
del i olika lärarutbildningar och i utbildningar för pedagogisk 
yrkesverksamhet, dels hade vid studiens början omkring 60 procent 
av avhandlingsarbeten i ämnet, inriktning mot dessa områden.106 
Institutionen för moderna språk, där jag också själv varit verksam, 
utbildar bland annat blivande språklärare i skolspråken engelska, 
franska, spanska och tyska. Ytterligare ett skäl till att välja denna 
institution, var att det inom den förutvarande organisationen för 
lärarhögskolan, där hade inrättats speciella lärartjänster för under-
visning i språkmetodik. Därtill kan noteras, att moderna språk var 
ett av de första ämnesområden som inrättades vid tillskapandet av 
Umeå universitet, eftersom språklärarutbildning ansågs som en 
viktig del av universitetets uppgifter.107 Institutionen för kostveten-
skap har också den en särställning inom lärarutbildning, då den är 
sprungen ur Seminariet för huslig utbildning, som inrättades år 
1948 i Umeå. Det tidigare seminariets första uppgift att utbilda 

                                                  
105 Kansliet för lärarutbildning (2001). Opublicerad personallista. Umeå Universitet. 
106 Rektor (2000). Forskning inom det statliga anslaget som anknyter till lärarutbildningen. 2000-01-10. 
Dnr 506-2239-99. Umeå universitet. 
107 Sixten Marklund (1989). Från reform till reform. Skolsverige 1950-1975. Del 6. Rullande reform. Stockholm: 
Skolöverstyrelsen och Utbildningsförlaget. 
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skolkökslärarinnor, sedermera hemkunskapslärare, har kommit att 
förändras och inkludera andra yrkesinriktade utbildningar, bland 
annat med inriktning mot kostekonomi, kostterapi och närings-
ekonomi.108 Från år 1995 bedrivs också forskning och forskar-
utbildning i ämnet kostvetenskap vid institutionen, som vid denna 
tidpunkt bytte namn till Institutionen för kostvetenskap och över-
gick från lärarutbildningens organisatoriska strukturer till den 
Samhällsvetenskapliga fakulteten.109 
 
Ett preliminärt urval av ett femtiotal individer baserades på tidigare 
och aktuella personalförteckningar, som gav en god bild av respek-
tive verksamhets omfattning.110 Urvalet reviderades delvis och ut-
ökades under studiens gång till att slutligen omfatta 57 individer. 
Exempelvis så kom två äldre kvinnliga lärarutbildare, varav den ena 
saknades i en personalförteckning, att ingå i studien genom s.k. 
”snowballing” teknik, dvs. genom information av andra individer 
som deltog intervjuundersökningen.111 Två av de tilltänkta intervju-
personerna kunde inte medverka pga. sjukdom och en individ, med 
tidigare ledningsuppdrag, avböjde. Andra ändringar som vidtogs, 
var att ett flertal av de föregående prefekterna vid de institutioner 
vars huvudsakliga utbildningsuppdrag utgjorts av lärarutbildning, 
ombads att delta. Bland personer med prefektuppdrag, intervjuades 
även min man.112  
 
Vid urvalet av intervjupersoner var ambitionen att studiens deltaga-
re, från olika ämnesområden med anknytning till lärarutbildning, 
skulle spegla såväl omfattningen av ämnesområdets utbredning 

                                                  
108 Margareta Eklund (1990). I vardagens tjänst. 40 år med huslig utbildning i Umeå. Umeå: Institutionen för 
hushålls- textil- och barnavårdslärarutbildning, Umeå universitet. 
109 Institutionen för kostvetenskap (2005). Presentation. 
http://www4.umu.se/kost/presentation/index.html      
110 Umeå folkskolelärarseminarium (1961). Katalog för folkskoleseminariet i Umeå vid början av läsåret 1961-62. 
Umeå: UFS; Umeå universitet (1978). Umeå universitets katalog för läsåret 1977/78. Uppgifter om organisation, 
personal m.m. Umeå: Umeå universitet; Ola Raninge (1984). Folkskoleseminariet i Umeå 1879-1968. Umeå: 
Umeå universitet; Umeå universitet (1996) Umeå universitets katalog 1996. Uppgifter om organisation, personal 
m.m. Umeå: Umeå universitet. Umeå universitet (2000a). Personal & telefonkatalog. Umeå: Umeå universitet.   
111 Irving Seidman (1998). Interviewing in Qualitative Research: a guide for researchers in education and the social 
sciences. 2 ed. New York: Teachers College Press, s 47. 
112 Min man var mellan januari år 1995 och oktober år 2000 prefekt vid en av lärarutbildningens institu-
tioner. Denna intervju bedömde jag vara viktig då den kunde tillföra betydelsefull information om 
forskningsutvecklingen, som under denna tid varit stark vid denna institution. 
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både i lärarutbildningen och i skolan, som den akademiska sam-
mansättningen av lärare och även i hög grad omfatta individer med 
olika slags ledningsuppdrag. Därutöver var ambitionen att inklude-
ra deltagare ur olika åldersgrupper. Urvalet av lärarutbildare med 
viss ämnesinriktning kom också att stå i jämförbar proportion till 
skolämnenas vikt i grundskolans timplan.113  
 
I enlighet med det kanadensiska projektets uppläggning, bestod in-
tervjustudien av två delar. Den första intervjustudien riktades, som 
en sorts pilotstudie, till en mindre grupp, fem individer (två kvin-
nor, tre män) med ledningsuppdrag och i beslutsfattande positio-
ner, i syfte att få en övergripande bild av de organisationsförändrin-
gar som ägt rum och med fokus på forskningsutvecklingen inom 
lärarutbildningens område i Umeå. Den första intervjudelen syftade 
också till att utveckla de frågeområden som skulle ligga till grund 
för studiens andra del, dvs. den som skulle riktas till lärarutbildare 
med erfarenheter av genomförande av den konkreta verksamheten 
i undervisningssammanhang. Intervjuerna kan beskrivas som halv-
strukturerade, uppbyggda kring olika teman.114 En intervjuguide 
fick tjäna som ett riktmärke för de frågeområden som behandlades 
(se bilaga 5). Den andra intervjudelen fokuserade liksom den första 
på organisationsförändringar, men var inriktad på de individuella 
erfarenheterna av dessa (se bilaga 6). 52 individer (32 kvinnor, 20 
män) deltog i intervjustudiens andra del. 
 
Tilltänkta intervjupersoner kontaktades med brev där jag infor-
merade om studiens syften samt, med utgångspunkt från Humanis-
tiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådets rekommenda-
tioner, om etiska riktlinjer (se bilaga 7). Till detta bifogades en fol-
der med en mer detaljerad presentation av studien (se bilaga 8).  
 

                                                  
113 Se timplan för grundskolan; Skolverket (2004). Grundskolan. Timplan. Stockholm: Skolverket. 
114 Se Kvale (1997). 
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Intervjupersonerna 

Urvalet av intervjupersoner för den andra intervjudelen, kom 
slutligen att grundas på sju kriterier. Förutom undervisnings- och 
ämnesområde, dvs. egen utbildningsbakgrund, bestod urvals-
kriterierna av kön, ålder, tidigare och/eller nuvarande institutions-
tillhörighet, erfarenhet som lärarutbildare samt eventuell erfarenhet 
av ledningsuppdrag. Fyra av de intervjuade var lärare som jag haft 
under mina egna lärarutbildningar, ytterligare andra var nuvarande 
eller tidigare kolleger. Förutom en individ, hade intervjudeltagarna 
erfarenheter av undervisning i lärarutbildning eller inom högskolan. 
Flertalet hade också varit verksamma som lärare och handledare 
för blivande lärare i skola eller annan pedagogisk yrkesverksamhet. 
 
I tabell 2 nedan visas fördelningen av kvinnliga och manliga inter-
vjupersoner i förhållande till egen lärar- eller annan utbildningsbak-
grund. Klassificeringen av individer har gjorts i fem grupper. Alla i 
de första fyra grupperna har genomgått lärarutbildning. I den femte 
gruppen återfinns de intervjudeltagare som har annan utbildnings-
bakgrund.  
 
Tabell 2. Utbildningsbakgrund för 57 intervjupersoner: lärarutbildning eller 
annan utbildning. 

 
 Lärarutbildning eller annan 

utbildningsbakgrund 
Kvinnor Män Samtliga

1. Ämneslärare, lärare årskurs 4-9, studie- 
och yrkesvägledare 

14 11 25 

2. Klasslärare (lågstadie- och 
mellanstadielärare) 

7 7 14 

3. Lärare i estetiska ämnen, hemkunskap 
och idrott* 

5 3 8 

4. Barnavårdslärare, fritidspedagog, 
förskollärare 

6 0 6 

5. Annan utbildningsbakgrund 2 2 4 

 Samtliga  34 23 57 

 
* Estetiska ämnen omfattar ämnena bild, musik, textilslöjd, trä- och metallslöjd. 
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Tabell 2 visar att majoriteten av intervjudeltagare utgörs av 25 indi-
vider som är ämneslärare, 4-9 lärare samt studie- och yrkesväg-
ledare, fördelade på 14 kvinnor och elva män.115 Gruppen repre-
senterar huvudsakligen två stora ämnesområden, varav det ena 
matematik, teknik, naturvetenskapliga ämnen (13 individer) och det 
andra svenska, moderna språk och samhällsvetenskapliga ämnen 
(12 individer). En individ är studie- och yrkesvägledare.  
 
Gruppen klasslärare består av 14 lågstadie- och mellanstadielärare, 
varav hälften är kvinnor och hälften män. Åtta individer inom äm-
nesområdena hemkunskap, idrott, bild, musik, textilslöjd och trä- 
och metallslöjd, utgörs av fem kvinnor och tre män. Sex individer 
med lärarutbildning till barnavårdslärare, fritidspedagog eller för-
skollärare är samtliga kvinnor. Individer med annan utbildnings-
bakgrund än lärarutbildning, utgörs av fyra intervjupersoner, varav 
två kvinnor och två män.  
 
Av de intervjuade var totalt 60 procent kvinnor och 40 procent 
män. En sammanställning av nationella statistiska uppgifter från år 
2000 över de olika tjänstegrupper som är lärare i verksamhetsområ-
det ”Lärarutbildning” visar på samma fördelning, dvs. att 60 pro-
cent av lärarutbildarna inom riket är kvinnor och att 40 procent är 
män.116 Detta förhållande återspeglas ganska väl i den lokala köns-
fördelningen år 2001 vid de fem lärarutbildningsinstitutionerna vid 
Umeå universitet, där 55 procent av lärarutbildarna är kvinnor och 
45 procent är män.117  
 
Intervjupersonerna var mellan 35 och 90 år när intervjuerna ge-
nomfördes. Den äldsta var född år 1911 och den yngsta år 1966. 14 
individer, varav 8 kvinnor och 6 män, var pensionerade. Majori-
teten av de intervjuade var mellan 51 och 60 år, vilka utgjorde nära 
två femtedelar av intervjupersonerna (13 kvinnor, nio män). Medel-
åldern för de 43 yrkesaktiva var närmare 52 år. Urvalet av yrkes-
verksamma intervjupersoner kan sägas återspegla den sneda ålders-

                                                  
115 Beteckningen ämneslärare användes före 1980-talets grundskollärarutbildningsreform. Se Regeringens 
proposition 1984/85:122.  
116 Statistiska centralbyrån (2000) Statistiska meddelanden, UF 23 SM 0001. Stockholm: Statistiska 
centralbyrån, tabell 3B.  
117 Umeå universitet (2001). Opublicerad personförteckning. Umeå: Kansliet för lärarutbildning, Umeå 
Universitet.  

57



fördelningen inom den lokala lärarutbildningen, där 60 procent av 
individerna år 2001 var över 51 år. Den relativt höga medelåldern 
av de aktiva lärarutbildarna vid Umeå universitet, tycks motsvara 
den generella åldersfördelningen av lärare i högskolan på ett natio-
nellt plan, där år 1997 den största andelen utgjordes av ålders-
gruppen mellan 50 och 54 år.118 Fördelningen av intervjupersoner i 
åldersgrupper och kön framgår nedan i tabell 3. 
 
Tabell 3. 57 intervjupersoner. Ålderfördelning och kön. 

  

Ålder Kvinnor Män Samtliga

31-40 3 1 4 

41-50 5 3 8 

51-60 13 9 22 

61-70 7 7 14 

71-80 2 3 5 

81-90 4 0 4 

Samtliga 34 23 57 

 
Av tabellen framgår att både kvinnor och män är representerade i 
åldersgrupperna mellan 31 och 80 år. I den äldsta åldergruppen, 
den mellan 81 och 90 år, gick däremot endast kvinnliga intervjudel-
tagare att lokalisera. 
 
Majoriteten (23 kvinnor, 16 män) av de intervjuade var högskole-
adjunkter, eller hade varit adjunkter, metodiklektorer eller övnings-
skollärare inom tidigare lärarutbildningsorganisationer. 16 individer 
(tio kvinnor, sex män) var disputerade eller hade lektorsbehörighet 
och en manlig individ hade licentiatexamen. Av dessa var fem (två 
kvinnor, tre män) professorer. 27 av de intervjuade (15 kvinnor, 12 
män) hade, eller hade haft ledningsuppdrag och/eller seniora 
tjänster inom universitetet och lärarutbildningen. Till lednings-
uppdrag räknas tjänst eller uppdrag som professor, prefekt, 
biträdande prefekt och studierektor samt andra centrala besluts-
fattande, administrativa och akademiska befattningar inom lärar-
utbildning och universitetet. Av individerna på ledningsnivå var 14 

                                                  
118 Statistiska centralbyrån (1998). Utbildningsstatistisk årsbok. Stockholm: Statistiska centralbyrån, tabell 
7.17. 
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disputerade och 12 högskoleadjunkter. En kvinnlig intervjuperson 
med ledningsuppdrag var inte lärare i högskolan.  
 
45 individer var/hade varit verksamma vid tidigare lärarutbild-
ningsenheter eller inom institutioner som direkt sorterar under 
Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Tio intervjupersoner var helt 
eller delvis anställda vid institutioner med utbildningsuppdrag inom 
lärarutbildningen (pedagogik, moderna språk, kostvetenskap), men 
som tillhör andra fakultetsnämndsområden. Två av de intervjuade 
med centrala ledningsuppdrag, var under studiens genomförande 
utan institutionstillhörighet.119 En tredje intervjuperson hade an-
knytning till en institution som saknade förbindelse med lärar-
utbildning.  

Intervjuanalysen 

Intervjuerna, som genomfördes av mig, varade i genomsnitt något 
mer än en timme (63 minuter) och spelades in. De genomfördes på 
olika platser enligt varje individs önskemål: 36 intervjuer ägde rum 
på respektive individs arbetsplats, tolv genomfördes på min arbets-
plats och nio intervjuer genomfördes i den intervjuades bostad. 55 
intervjuer genomfördes på svenska och två på engelska. Intervjuer-
na transkriberades i sin helhet och tillsändes respektive intervju-
person för eventuella kommentarer. Ett tiotal individer kommen-
terade intervjuutskrifterna med förtydligande av personliga detaljer. 
I tio fall kontaktade jag intervjupersoner för kompletterande infor-
mation om personlig bakgrund. Under analysen av intervjuerna 
kom genus att framträda som ett tema. Då genusfrågor inte explicit 
berörts i de första intervjuerna, genomfördes tre kompletterande 
intervjuer med personer med ledningsfunktioner. Frågeställningen 
motsvarade det frågeområde som i Intervjuguide 2 fokuserade 
intervjudeltagares perspektiv på eventuell betydelse av köns-
tillhörighet dels för anställda inom lärarutbildning och universitetet, 
dels för studerande (se bilaga 6.) Liksom vid tidigare intervju-
förfarande, spelades intervjuerna in, varefter de transkriberades och 
tillställdes respektive intervjudeltagare.  
 
I analysen av intervjuutsagor tillämpades två skilda metoder. För 
den första delen av intervjustudien, som fokuserade organisations-

                                                  
119 En av de intervjuade, med tidigare institutionstillhörighet, var ej längre anställd vid en institution. 
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förändringar och forskningsutvecklingen inom lärarutbildningen ur 
ledningsperspektiv, baserades analysen av intervjuutsagor på uppre-
pad genomläsning av intervjutranskriptionerna och samman-
ställning av sådana yttranden som för studiens syfte framträdde 
som relevanta.120   
 
För att skapa en både kvalitativ och kvantitativ översikt av samtliga 
intervjupersoners utsagor utvecklades en andra metod. Detta förfa-
ringssätt innebar en mer kontrollerad analys, som gjordes i en fler-
stegsprocess, inspirerad av Kvales metod för meningskategori-
sering och narrativ strukturering.121 I analysen sorterades individer-
nas utsagor med hjälp av tre datafiler som tillskapades utifrån stu-
diens syfte, två i programmet Word och en databas i Excel.  
 
Varje intervjutranskription tilldelades ett nummer och kategorisera-
des i nio numrerade variabler, bestående av (1) kön, (2) födelseår, 
(3) socioekonomisk bakgrund, (4) ålder, (5) tidigare institutions-
tillhörighet, (6) nuvarande institutionstillhörighet, (7) eventuell tidi-
gare ledningsposition, (8) eventuell nuvarande ledningsposition och 
(9) egen lärarutbildningsinriktning/annan högre utbildning. 
 
En intervjumall skapades i en Word-fil, i vilken de tematiska fråge-
områden som berördes i Intervjuguide 2 förtecknades och numre-
rades. Med utgångspunkt från de tematiska frågeområdena, kon-
centrerades varje intervjutranskription efter ett flertal genomläs-
ningar, genom att yttranden extraherades och infördes i intervju-
mallen. Sålunda grupperades och sorterades textutdrag från inter-
vjutranskriptionerna i teman och underteman. Därigenom reduce-
rades varje transkriberad intervju till ett format som omfattade sex 
till tio sidor text.  
 
I Excel konstruerades en databas i vilken textmaterialet i  intervju-
mallarna kunde struktureras. På ett horisontellt led i Excel-filen 
inplacerades från respektive intervjumall samtliga textutdrag, som 

                                                  
120 Preliminära resultat av den pågående studien, baserade på dokumentanalys och intervjuer med fem 
individer på ledningspositioner,  presenterades år 2001 vid en nordisk forskningskonferens. Se Inger 
Erixon Arreman, Gaby Weiner (2001). Traditions and transitions in teacher education in Umeå (1945-2002): the 
experiences of teacher educators. NFPF:s  kongress, 15-18 mars, Stockholm. 
121 Se Kvale (1997). 
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vart och ett sammanlänkades med intervjunummer, frågetema, 
undertema och de nio variablerna.  
 
Utifrån ett trettiotal intervjuer inlagda i Excel, sorterade jag med ut-
gångspunkt från olika meningsinnehåll som jag kunde urskilja i  
olika underteman, utsagorna i underkategorier. Dessa  rubricerades 
utifrån intervjucitat och fältanteckningar, varefter de infördes i det 
andra Word-dokumentet, som jag benämner kategorilista. Efter 
förnyad genomläsning av samtliga textutdrag inom respektive un-
dertema, grupperades dessa i de tillskapade underkategorierna, vilka 
också numrerades. Underkategorierna infördes därefter i Excel-
dokumentet, där de relaterades till varje textutdrag. 
 
I kategorilistan förtecknades teman, underteman och underkatego-
rier i enlighet med de intervjuteman som förekom i Intervjuguide 2. 
Antalet utsagor inom olika teman, respektive underteman och un-
derkategorier, räknades och infördes i kategorilistan och relaterades 
till kön. För att skapa en överblick av de intervjuades sociala posi-
tioner, förtecknades även i kategorilistan antalet intervjupersoner 
relaterade till variablerna socioekonomisk bakgrund, tidigare och 
nuvarande institutionstillhörighet, tidigare och nuvarande lednings-
uppdrag, lärarutbildningsinriktning eller annan utbildningsinrikt-
ning.  
 
I databasen (Excel-filen) kunde de olika variablerna och textutdra-
gen sorteras på olika sätt, varigenom mönster och framträdande te-
man kunde identifieras, och som vidare kunde relateras till antalet 
individer och deras sociala positioner.  
 
Excel-filen kom i ett första skede att inkludera 3778 textutdrag från 
samtliga intervjupersoner. I samband med omläsningar, varvid text-
utdrag kunde hänföras till andra underkategorier, kom antalet text-
utdrag att utökas till 3784, fördelade i 6 huvudteman, 37 under-
teman och 229 underkategorier. Överblickar, sökningar och detalj-
erade analyser av intervjuernas utsagor möjliggjordes sålunda ge-
nom att databasen och kategorilistan under hela analysprocessen 
kunde verifieras av de transkriberade intervjuerna. 
 
De intervjuteman som innehöll yttranden av många individer, be-
traktades sålunda som mer framträdande. Förutom studiens huvud-
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tema, dvs. forskning och forskningsutveckling, framträdde ur ana-
lysen samarbete och genusdimensioner som två tematiska områ-
den. Därtill valde jag, utifrån de personliga uppgifterna som insam-
lats i den kollektiva biografin, att fokusera på fältet lärarutbildning 
och lärarutbildare. 
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Kapitel 3. Forskning och lärarutbildningspolicy – en 

dokumentstudie 

 
I detta kapitel ges först en internationell och därefter en nationell 
orientering över den forskning som bedrivits med relevans för 
lärarutbildning. Det är ett splittrat område och svårt att definiera. 
Utbildningsforskaren Marilyn Cochran-Smith menar att lärarutbild-
ningens svaga ställning inom de akademiska strukturerna utgör ett 
bekymmer, då den forskning som bedrivs på lärarutbildningens 
område i huvudsak är isolerad från lärarutbildning och att majori-
teten av lärarutbildare är utestängda från att bedriva forskning.122 
 

Internationell forskning på lärarutbildningens område 

I detta avsnitt redovisas internationella tendenser och forsknings-
inriktningar på lärarutbildningens område, såsom de framträder i 
några internationella forskningsöversikter, publicerade mellan år 
1990 och 2003. En av de första viktiga internationella studierna på 
området framläggs år 1990 av utbildningsforskarna Richard Tisher 
och Marvin Wideen.123 Deras kritiska analys, som överblickar 
forskningsfältets inriktning i tolv länder under efterkrigstiden, tycks 
utgöra en generell referenspunkt i senare forskningsöversikter. Hur 
forskning på lärarutbildningens område ser ut i en nordamerikansk 
kontext under mitten av 1990-talet behandlas av utbildningsfors-
karna Okhee Lee och Sam Yarger.124 I den internationella forsk-
ningsöversikten av utbildningsforskarna Bradley West, Elaine Jar-
chow och Nancy Quisenberry, utgiven 1996, presenteras då aktuel-
la analyser av ett trettiotal internationella forskare. Studien bygger 
dels på forskningsöversikter, dels på en databas omfattande drygt 

                                                  
122 Marilyn Cochran-Smith (2003). Learning and unlearning: the education of teacher educators. Teaching 
and Teacher Education, 19 (1), 5-28. 
123 Richard P. Tisher, Marvin F. Wideen (1990a). (Eds.) Research in Teacher Education International Perspectives. 
London: Falmer. 
124 Okhee Lee, Sam J. Yarger (1996). Modes of Inquiry in Research on Teacher Education. I J. Sikula, J. 
(Ed.) Handbook of Research on Teacher Education. Sec. Edition. New York: Macmillan, 14-37. 
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700 internationella tidskrifter.125 Jag har också använt mig av forsk-
ningsöversikter i artikelformat, exempelvis av Ken Zeichners ”The 
New Scholarship in Teacher Education” och Anthony Clarkes 
”The recent landscape of teacher education: critical points and pos-
sible conjectures”, för att nämna några.126 Förutom detta material 
bygger framställningen på min egen genomgång av närmare sju år-
gångar av fem internationella tidskrifter publicerade mellan år 1998 
och år 2004.127 
 

Stort och splittrat forskningsfält 
I den internationella forskningsöversikten som Tisher och Wideen 
presenterar år 1990, framkommer att forskningsintresset för lärar-
utbildning ökar.128 Lee och Yarger menar på motsvarande sätt att 
intresset för forskning på lärarutbildningens område avspeglas i en 
bredd, där lärarutbildningsreformer har varit av särskild betydelse 
för forskningsutvecklingen.129 Dessa har medfört att samarbete 
utvecklats mellan lärare inom särskilda lärarutbildningsenheter och 
lärare vid universitetets olika ämnesinstitutioner. Lee och Yarger 
menar, liksom Tisher och Wideen, att i den tidigare forskningens 
inriktning mot lärarutbildningsstrukturer, har ett teoretiskt förhåll-
ningssätt varit av sekundär betydelse. Däremot finner de att senare 
forskningsinriktningar mot kognitiv psykologi, med ett sociokultu-
rellt synsätt och med tillämpning av olika kvalitativa metoder, an-
lagt olika teoretiska perspektiv. Skiftet från en tidigare kvantitativt 
inriktad forskning till en kvalitativ inriktning under 1980-talet har 
också inneburit, menar Lee och Yarger, att frågor om validitet, re-
liabilitet, generaliserbarhet och subjektivitet kontra objektivitet fo-
kuserats, samtidigt som det underliggande temat handlat om vem i 
forskarsamhället som ska ha röst och makt. Forskningsinriktningen 

                                                  
125 Bradley B. West, Elaine Jarchow, Nancy L. Quisenberry (1996). Teacher Education Research in 
International Settings. I J. Sikula (Ed.) Handbook of Research on Teacher Education. Sec. Edition. New York: 
Macmillan, 1047-1107. 
126 Ken Zeichner (1999). The New Scholarship in Teacher Education. Educational Researcher, 28 (9), 4-15; 
Clarke (2001).  
127 Tidskrifter som konsulterats: European  Journal of Teacher Education; Journal of Teacher Education;  
Journal of Education for Teaching; Teaching Education; samt Teaching and Teacher Education. 
128 Tisher & Wideen (1990b). The Role Played by Research in Teacher Education. I  R. P. Tisher, M. F. 
Wideen, Research in Teacher Education International Perspectives. London: Falmer, 1-10. 
129 Lee & Yarger (1996). 
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på människor och mellanmänskliga relationer ses emellertid av dem 
som problematisk ur såväl etiska som praktiska perspektiv, då 
forskning med kvalitativa metoder ofta fokuserar lärarstuderande 
och lärarutbildare vid de egna institutionerna. Lee och Yarger fram-
håller att forskningen, för att belysa vidare aspekter av lärarutbild-
ningen, måste vidgas till ett interdisciplinärt fält, med användning 
av olika metoder.  
 
Att forskningens bredd på lärarutbildningens område samtidigt kan 
uppfattas som en svaghet, är något som utbildningsforskaren 
Zeichner, liksom Tisher och Wideen, pekar på. Zeichner menar att 
den forskning som i USA, liksom generellt i andra länder, legat till 
grund för lärarutbildningens utbildningsuppdrag är mycket svagt 
utvecklad och har en oklar inriktning. Forskningen karakteriserar 
han som random, chaotic and directionless, dvs. slumpmässig, 
kaotisk och riktningslös.130 Zeichner identifierar fem huvud-
områden i forskningen. Det första huvudområdet kallar han 
”survey research”, som berör lärarutbildningens nationella och 
regionala status och är särskilt inriktad på lärarutbildning för lägre 
åldrar. Det andra området kallar han ”case studies of teacher 
education programs”. Inom området bedrivs fallstudier om 
specifika lärarutbildningsinriktningar. Det tredje området, ”con-
ceptual and historical research”, är inriktat mot historisk forskning 
av olika lärarprograms föreställningar om hur inlärning sker. Det 
fjärde området som Zeichner identifierar, ”studies of learning to 
teach”, inriktas på studier av lärarstuderandes eget lärande till 
lärare. Det femte området, slutligen, rör ”examinations of the 
nature and impact of teacher education activities, including self-
study research”. Denna forskning undersöker effekter av lärar-
utbildning för yrkesverksamma samt lärares forskning i egen 
praktik.  
 
Zeichner menar att tidigare forskningsinriktningar huvudsakligen 
har fokuserat effekter av lärarutbildning och undervisningsskicklig-
het. Senare forskningsinriktningar från 1980- talet och framöver 
har varit bredare, väckt andra frågeställningar och varit metodiskt 
inspirerade av etnografiska ansatser, som berättande framställnin-
gar, biografi och livshistoria. Därutöver har historiskt inriktad 

                                                  
130 Zeichner (1999), s 6. 
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forskning, enligt Zeichner, givit viktiga bidrag till kunskaper om 
lärarutbildning genom att särskilt fokusera läraryrkets feminisering 
och den sociala rekryteringen av lärare och lärarutbildare. Lärarut-
bildningens ställning inom universitets- och högskoleväsendet har 
också belysts. En del av den historiskt inriktade forskningen som 
belyst läraryrkets feminiseringsprocess, pekar just på detta förhål-
lande som en förklaring till den svaga forskningsutvecklingen. Det 
innebär, som jag förstår Ken Zeichner, att kvinnor ur lägre sociala 
skikt, som är lärare eller lärarutbildare, i liten utsträckning har be-
drivit forskning. Inte minst på grund av detta, har området inte hel-
ler varit intressant att studera. Detta förhållande har, som tidigare 
framkommit, också Sandra Acker noterat.131 
 
Mot bakgrund av lärarprofessionens feminisering, efterlyser också 
utbildningsforskarna Edward Ducharme och Mary Ducharme ett 
genusperspektiv i forskning om lärarutbildning.132 Ett framträdande 
mönster som visar på en generell feminisering av läraryrket både i 
USA och i Storbritannien, är sedan 1960-talet välkända och 
exemplifierade genom statistik, menar de, men däremot är 
konsekvenserna av dessa förhållanden föga utforskade. Därför 
borde, framhåller de, viktiga utgångspunkter i studier om 
lärarutbildning vara att undersöka effekter av de generella 
könsmönstren, där överordnade strukturer inom både skolsystem 
och lärarutbildning tenderar att domineras av män, medan kvinnor, 
som lärarstuderande och lärare, tenderar att befinna sig i under-
ordnade positioner. Fokus på genusstrukturer i forskning om lärar-
utbildning är viktig, inte minst för att förstå hur värderingar och 
demokratisyn förmedlas.  
 
West, Jarchow och Quisenberry identifierar tre huvudsakliga forsk-
ningsinriktningar på lärarutbildningens område: 1) Förutsättningar 
för genomförande av lärarutbildning, vilket inkluderar lärarutbild-
ningsstrukturer, organisationsfrågor och förändringsprocesser samt 
rekrytering och urval av lärarstuderande, 2) förbindelsen teori och 
praktik i lärarutbildning, med två huvudsakliga forskningsinriktnin-
gar: mätning av effekter av lärarutbildning och undersökningar av 

                                                  
131 Se Acker, 1994.
132 Edward R Ducharme, Mary K. Ducharme (1996). Needed Research in Teacher Education. I J. Sikula 
(Ed.)  Handbook of Research on Teacher Education. Sec. Edition. New York: Macmillan, 1030-1046. 
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lärarstuderandes uppfattningar om förbindelsen teori och praktik 
och 3) socialisationsprocesser och utveckling av läraridentitet, i stu-
dier av lärarstuderande och nyblivna lärare.133  
 
Clarke, som med utgångspunkt från nio representativa internatio-
nella tidskrifter, med täckning av de anglofona länderna USA, Ka-
nada, Storbritannien, Europa, Australien och Nya Zeeland, analyse-
rar trender i forskning inom området lärarutbildning, ser något an-
norlunda på forskningsutvecklingen. Clarke finner fyra distinkta 
forskningsmönster, där forskningens huvudsakliga nav, med tidiga-
re fokus på elevers inlärningsmönster, under  senare decennier har 
kretsat kring lärare: Forskning ”på  lärare” (teacher actions), forsk-
ning ”med lärare” (teacher thinking) samt forskning ”av lärare” 
(self-as-teacher).134 Vidareutvecklingen av sådan forskning som stu-
derade lärares agerande och handlande, ”teacher actions”, utveckla-
des till forskning, som i undersökningar om lärares reflektion och 
tänkande, ”teacher thinking”, kom att involvera lärare. I denna 
forskningsinriktning, som startade i USA under 1980-talet och som 
starkt bidrog till utvecklingen av kvalitativa metoder inom utbild-
ningsforskning, var Zeichner en av förgrundsfigurerna.135  
 
Framväxten av aktionsforskning och lärares involvering i forskning 
från 1980-talet är också ett forskningsmönster som av många fors-
kare anses vara viktiga för fältets utveckling.136 Marilyn Cochran 
Smith tillhör också de forskare som från tidigt 1980-tal uppmuntra-
de lärare att med etnografiska metoder och deltagande observation 
systematiskt utforska sin egen praktik.137 Cochran Smith finner, 
att förutom aktionsforskning (action research), också andra forsk-
ningsparadigm som forskning med lärare (teacher research), re-
flexiv forskning (reflexive inquiry) och självbiografisk forskning 
(autobiographical inquiry) är betydelsefulla forskningsinriktningar. 
Samtidigt understryker Cochran Smith att dessa inriktningar är 

                                                  
133 West et al. (1996). 
134 Clarke (2001), s 606. 
135 Ibid. 
136 John Elliot (1993). Professional Education and the Idea of a Practical Educational Science. I  J. Elliot 
(Ed.) Reconstructing Teacher Education. Teacher Development. London: Falmer,  65-85; Ducharme & Ducharme 
(1996);  Ellen C. Lagemann (2000). An Elusive Science: The Troubling History of Education Research. Chicago: 
The University of Chicago Press; Cochran-Smith (2003).  
137 Lagemann (2000).  
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otillräckliga för att utforska frågeställningar om bl.a. etnicitet och 
värderingar, synen på professionell kunskap och praktik samt synen 
på skolor och högre utbildning.138  
 
De generella inriktningarna och teorierna som legat till grund för 
forskning på undervisningens och lärarutbildningens område, är 
enligt utbildningsforskarna David Hamilton och Erica McWilliam, i 
ett internationellt perspektiv relaterade till såväl övergripande sam-
hällsvetenskapliga som språkliga teorier.139 Den under 1960-talet 
huvudsakligen behavioristiskt orienterade forskningen, med syfte 
att finna rätta modeller för undervisning, ersattes gradvis under 
1970-talet med ett kritiskt perspektiv på utbildningens funktion. 
Med utgångspunkt från Bourdieus sociologiska teorier och från 
den tyska så kallade Frankfurtskolan, kom utbildning alltmer att ses 
som ett system för att reproducera och vidmakthålla sociala struk-
turer, varvid det betonades att skolans uppgift borde vara att verka 
frigörande, för social rättvisa. Under 1980- och tidigt 1990-tal kom 
så ett intresse för språkets meningsskapande betydelse att ifrågasät-
ta den dominerande psykologiska och individuella synen på inlär-
ning, som i stor utsträckning sågs som en teknisk produkt av un-
dervisning. Därigenom kom också förbindelsen mellan språk och 
maktstrukturer att fokuseras och man intog en mer reflexiv håll-
ning till tidigare givna sociala och kulturella utgångspunkter. Det 
intressanta i sammanhanget, och som jag får anledning att åter-
knyta till längre fram i framställningen, är att Hamilton och Mc-
William menar att de nya forskningsmetoderna som biografi, etno-
logi och fenomenologi och forskning med ett feministiskt perspek-
tiv, bidrog till att uppmärksamma reproduktionen av genusstruktu-
rer bland både elever och lärare.  

Svag anknytning till lärarutbildning 
Forskningens svaga anknytning till lärarutbildning ses också som 
problematisk av utbildningsforskaren John Elliott, som menar att 
lärarutbildare måste ges tillträde till forskning inom sitt eget fält, ge-
nom att tvärvetenskapliga förbindelser upprättas mellan praktik 

                                                  
138 Cochran-Smith (2003).   
139 David Hamilton, Erica McWilliam (2001). Ex-Centric Voices that Frame Research on Teaching. I V. 
Richardson (Ed.) Handbook of Research on Teaching, 4th Edition. Washington: American Educational 
Research Association, 17-43. 
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och teori.140 Tisher och Wideen pekar på en kombination av fakto-
rer som förklarar avståndet mellan lärarutbildningens praktiska vill-
kor och den forskning som bedrivits. Det handlar, enligt dem, för 
det första om att forskning till största delen genomförts av forskare 
med liten eller ingen anknytning till lärarutbildningen. Detta förhål-
lande pekar också Zeichner på, som därtill menar att lärarutbildare 
systematiskt och aktivt har undanhållits möjligheter att bedriva 
forskning med inriktning mot lärarutbildningens område. Det 
handlar också, enligt Tisher och Wideen, om otydliga forsknings-
syften med avsaknad av teoretiska perspektiv, där relationen till 
lärarutbildningens praktik och behov är svag eller obefintlig. Till 
detta kan läggas avsaknad av inflytande på utbildningspolitik, vilket 
framkommer i det citat som också de svenska utbildningsforskarna 
Karl-Georg Ahlström och Daniel Kallós använt sig av:141 
 

[…] a disconcerting picture of research into teacher education 
emerges […] We see a disconnected set of studies with no 
coherent objectives and a lack of balance; poor anchoring to the 
practical, day-to-day problems in teacher education […] studies 
designed and driven by persons who are often not involved in 
educating teachers; little or no compelling effect on policy and 
practice […].142 

 
Liknande mönster av bredd och splittring framträder i den ge-
nomgång jag gjort av forskning på lärarutbildningens område med 
utgångspunkt från ett urval internationella tidskrifter utgivna mel-
lan åren 1998 och 2004. Dessa tidskrifter är specifikt inriktade på 
lärarutbildning och torde ge en god och aktuell bild av de forsk-
ningsfrågor som internationellt är mest förekommande. De fem 
huvudsakliga forskningsområden jag identifierar presenteras i tabell 
4  där rangordningen ger en bild av hur frekventa dessa teman är: 
 
 

                                                  
140 Elliot (1993). 
141 Karl-Georg Ahlström, Daniel Kallós (1996). Recent Research on Teacher Education in Sweden. 
Problems and Issues in a Comparative Perspective. I D. Kallós & I. Nilsson. (Eds.) Recent Research on 
Teacher Education. Monographs on Teacher Education and Research, Vol. 1, Umeå: Umeå University, 5-46, s 5.  
142 Tisher & Wideen (1990c). Review, Reflections and Recommendations. I R. P. Tisher, M. F. Wideen. 
(Eds.) Research in Teacher Education International Perspectives. London: Falmer,  255-267, s 256. 
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Tabell 4. Identifierade teman i forskning om lärarutbildning med utgångspunkt 
från fem internationella tidskrifter, årgångar 1998-2004:  
European Journal of Teacher Education; Journal of Education for Teaching; Journal of 
Teacher Education; Teaching Education; Teaching and Teacher Education. 

 
Identifierade teman i forskning om lärarutbildning 

• Lärarutbildningsreformer och policyfrågor. 

• Professionella lärare: Lärares kunskapsutveckling, lärares erfarenheter av 
undervisning. 

• Lärarstuderande inriktade mot undervisning av lägre åldrar: 
Professionell utveckling, uppfattningar om etiska frågor och 
värdesystem. 

• Undervisningsmetoder i matematik, naturvetenskap och datorteknologi. 

• Forskning om lärarutbildning och lärarutbildare: Samarbete och 
professionalisering. 

 
Tabell 4 visar att ett återkommande tema i forskning på lärarutbild-
ningens område berör lärarutbildningsreformer och andra policy-
frågor. Ett annat förhållandevis omfattande område handlar om 
lärares professionella utveckling, vilket inbegriper lärares kunskaps-
utveckling och erfarenheter av undervisning. Ett ytterligare åter-
kommande område fokuserar på lärarstuderande i lärarutbildning 
för lägre åldrar. Intresset för lärarstuderande förefaller inriktat på 
de studerandes professionella utveckling genom att å ena sidan un-
dersöka deras uppfattningar om exempelvis etiska frågor och vär-
desystem, och å andra sidan studera hur deras professionella ut-
veckling sker genom att de i sin utbildning reflekterar över sina 
ställningstaganden. Ett ytterligare återkommande tema rör under-
visningsfrågor och undervisningsmetoder främst i matematik, na-
turvetenskap och datorteknologi. Forskning på området lärarutbild-
ning som berör undervisningsmetoder i språk, både modersmål 
och moderna språk, synes emellertid vara ett ämnesområde som 
uppmärksammas i mindre omfattning i dessa tidskrifter. De fråge-
ställningar som är inriktade på forskning om lärarutbildning och lä-
rarutbildare tycks fokusera två områden: Samarbete i lärarutbild-
ning och professionella lärarutbildare.  
 
Resultat från sökningar i tidskrifter förtecknade i internationella 
databaser, med utgångspunkt från sökorden ”teacher”, ”pro-

70



fessional”, ”research” och ”education”, bestyrker att intresset för 
forskning inom lärarutbildningsområdet och uttolkande av 
professionaliseringsbegreppet också är av växande intresse.  Från 
att ha fokuserat lärare som professionella yrkesutövare, tycks forsk-
ningen i allt högre utsträckning rikta intresset mot lärarutbildare 
och lärarutbildning som en professionell verksamhet, vars 
förbindelse med forskning därvidlag problematiseras.143 
 
I de olika forskningsöversikter som här presenterats framkommer 
således att ett internationellt ökat intresse för forskningsutveckling 
inom lärarutbildning kan identifieras från 1990-talet och framöver. 
I olika länder, exempelvis i Norge, Irland, Israel och Spanien 
uppmärksammas också ansatser till förändrade forskningsmönster 
genom projekt som lärarutbildare och lärare deltar i.144 
 
Inriktningen på lärarutbildningsforskning tycks i hög utsträckning 
vara avhängig den dominerande politiska ideologin.145 En synpunkt 
som framförs i diskussionerna är att socialdemokratisk lärarutbild-
ningspolicy i länder som Sverige, Finland och Portugal strävar efter 
att utforma lärarutbildningsforskning i nära anknytning till lärar-
utbildning, medan forskning i andra länder, som i Storbritannien, 
syftar till att höja lärares professionalitet genom särskilda metoder. 
En liknande bild framträder i den översikt av forskning på lärarut-
bildningens område, som presenterats vid en ENTEP-konferens 

                                                  
143 Två sökningar med olika kombinationer av sökord gjordes i databasen Science Direct, området Social 
Science. Sökning gjordes på titel, abstract och nyckelord. Den första sökningen utfördes med sökorden 
”teacher” och ”professional” i tidskrifter publicerade mellan 1985 och 2004. Sökningar gjordes för tre 
perioder, 1985-1989, 1990-1997 och 1998-2004. Mellan åren 1985-1989 påträffades 37 artiklar, mellan 
1990-1997 fanns 165 artiklar och för perioden 1998-2004 påträffades 242 artiklar. Sökningen utfördes 
2004-08-26. Den andra sökningen gjordes med sökorden ”teacher”, ”education” och ”professional”. 
Sökningen omfattande tiden 1990-2004 och indelades i tre perioder: 1990-1995, 1996-2000 och 2000-
2004. Under perioden 1990-1995 påträffades 21 artiklar, för perioden 1996-2000 träffades 30 artiklar. I 
den sista perioden, mellan år 2000 och 10 september 2004, förekom 51 artiklar. Sökningen utfördes 2004-
09-10.   
 144 Se exempelvis Içara, Holmesland, Anne-Lise Høstmark Tarrou (2001). Institutionalising Research in 
Teacher Education: the creation of a research centre as a means of lifelong learning for teacher educators. 
European Journal of Teacher Education. 24 (1), 67-76; Anne M. Phelan (2001). Power and place in teaching and 
teacher education. Teaching and Teacher Education. 17 (5), 583-597; Kari Smith (2003). So, What about the 
Professional Development of Teacher Educators? European Journal of Teacher Education, 26 (2), 201-215; 
Rafael Porlán Ariza, Rosa Martin del Pozo, Jose Martín Toscano (2002). Conceptions of school-based 
teacher educators concerning ongoing teacher education. Teaching and Teacher Education, 18 (3), 305-321.  
145 Gaby Weiner (2002). Uniquely Similar or Similarly Unique? Education and development of teachers in 
Europe. Teaching Education, 13 (3), 273-288. 
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(European Network on Teacher Education Policies) år 2001.146 Be-
gynnande forskning i många länder, exempelvis i Spanien och Ös-
terrike, tycks i huvudsak dels vara inriktad mot utvärdering, dels på 
lärares egen forskningsutveckling, utan direkt anknytning till yrkes-
verksamheten som lärare.147 Den utbildningsforskning som är me-
todiskt och tekniskt orienterad är utbildningsforskaren Anne Ed-
wards dock kritisk till.148 Den bidrar endast med kortsiktiga lös-
ningar för att förbättra undervisning, menar hon. Forskning bör 
istället syfta till att ge lärare och lärarutbildare teoretiska utgångs-
punkter för praktik. På ett liknande sätt betonar också utbildnings-
forskaren Edgar Stones att förhållandet mellan god undervisning 
och goda lärandemiljöer är komplext och därför inte kan 
åstadkommas enbart genom tillämpning av specifika under-
visningsmetoder.149 Stones är likaså kritisk mot den retorik som 
framhåller att lärare är professionella yrkesutövare. Han pekar 
istället på att läraryrket i ett internationellt perspektiv, sedan 1980-
talet snarare har proletariserats och att de generellt har fråntagits 
inflytande över undervisning och pedagogisk praktik. 
 
Cochran-Smith, liksom Elliot, Zeichner, Tisher och Wideen, menar 
följaktligen att en förutsättning för att utveckla forskning på lärar-
utbildningens område, är att lärarutbildare involveras i utbildnings-
forskning. Nödvändigheten av samverkan i forskning mellan lärar-
utbildare och forskare, är också vad många andra, med olika ut-
gångspunkter, framhåller. Exempelvis så finner utbildningsforska-
ren Barbara Schneider liksom Ellen Lagemann, historiker och ut-
bildningsforskare, som båda fokuserat förhållandet mellan forsk-

                                                  
146 Per-Olof Erixon, Gun-Marie, Frånberg, Daniel Kallós (2001). (Eds.) Graduate and Postgraduate 
Studies and Research in Teacher Education within the European Union. I The Role of Graduate and 
Postgraduate Studies and Research in Teacher Education. Reform Policies in the European Union. Swedish Presidency 
of the Council of the European Union. European Network on Teacher Education Policies. Umeå: The 
Faculty Board for Teacher Education, Umeå University, 47-56. 
147 Ottmar Gassner, Michael Schratz (2001) Graduate and Postgraduate Studies and Research in Austrian 
Teacher Education. I P-O. Erixon, G-M. Frånberg, D. Kallós (Eds.) The Role of Graduate and Postgraduate 
Studies and Research in Teacher Education. Reform Policies in the European Union, 63-80; Benjamin Zufiaurre 
(2001). Changing Strategies in Teacher Education Training and Reform Policies in Spain 1970-2000. I P-
O. Erixon, G-M. Frånberg, D. Kallós (Eds.) The Role of Graduate and Postgraduate Studies and Research in 
Teacher Education. Reform Policies in the European Union, 33-45. 
148 Anne Edwards (2001). The Role of Research and Scientifically-Based Knowledge in Teacher 
Education. I P-O. Erixon, G-M. Frånberg, D. Kallós (Eds.) The Role of Graduate and Postgraduate Studies and 
Research in Teacher Education. Reform Policies in the European Union, 19-32. 
149 Edgar Stones (1990). Quality teaching. A Sample of Cases. London: Routledge. 
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ning i Education och lärarutbildning i USA, att forskning som kan 
utveckla en kunskapsbas för lärarutbildningens behov, kräver till-
skapande av en helt ny och tvärvetenskaplig plattform, där såväl 
lärarutbildare som etablerade forskare inom olika discipliner med-
verkar.150 Clarke, som också understryker betydelsen av forsk-
ningsutveckling sker inom lärarutbildningen, menar att en förut-
sättning för detta är att forskning genomförs av lärarutbildare som 
är verksamma i yrkesutbildningens praktik.151 Den kunskapsbas 
som redan finns och som utgör en del av lärarutbildning, hävdar 
Clarke, innebär att lärarutbildning sedan länge också har ett eget 
kunskapsområde -”a field of study in its own right” - att utforska 
på lärarutbildningens villkor.152 
 
De kunskapsområden som identifieras som relevanta för forskning 
på lärarutbildningens område, bland annat med utgångspunkt från 
utbildningsforskarens Lee Shulmans perspektiv på lärares kunskap, 
visar, menar också Garry Hoban, undervisningsforskare, hur un-
dervisning som en komplex social verksamhet kan och bör belysas 
ur en mångfald infallsvinklar:   
 

• formell ämneskunskap (formal knowledge) 
• kunskaper om ämnets innehåll (content knowledge) 
• praktisk kunskap (practical knowledge) 
• professionell kunskap (professional knowledge) 
• personlig praktisk kunskap (personal practical knowledge) 
• kunskaper om läroplan och kursplaner (curriculum knowledge),  
• kunskaper om inlärare (knowledge of learners)  
• allmänpedagogisk/didaktisk kunskap (general pedagogical 

knowledge) 
• kunskaper om utbildningskontext (knowledge of educational 

contexts) 
• kunskap om mål och syften (knowledge of educational ends and 

purposes) 

                                                  
150 Barbara Schneider (1987) Tracing the Provenance of Teacher Education. In T. Popkewitz (Ed.) Critical Studies 
in Teacher Education. Its Folklore, Theory and Practice. London: Falmer, 211-241; Lagemann (2000). 
151 Clarke (2001). 
152 Ibid, s 599. 
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• kunskap om lokala förhållanden (local knowledge).153 
 
En forskningsutveckling på lärarutbildningens villkor, menar 
Schneider, förutsätter ett nytänkande på två plan: å ena sidan till-
skapande av organisatoriska strukturer för att ge lärarutbildare möj-
ligheter att bedriva forskning, å andra sidan förändrade attityder till 
lärarutbildning.154  
 

Svensk forskning på lärarutbildningens område 

Stort och splittrat forskningsfält 
Denna genomgång av svensk utbildningsforskning på lärarutbild-
ningens område är baserad dels på forskningsöversikter, dels på en-
skilda studier som på olika sätt berör lärarutbildningens förhållande 
till forskning. 
 
Den svenska forskningen, som från tidigt 1900-tal bedrevs i discip-
linen pedagogik hade, som utbildningsforskarna Leif Lindberg och 
Britt-Marie Berge beskriver, i uppgift att bedriva forskning på lärar-
utbildningens område.155 Som utbildningsforskaren Tomas 
Kroksmark framhåller var den tidiga pedagogiska forskningen hu-
vudsakligen inriktad mot en ”vardagsnära” och ”intuitiv 
pedagogik” av betydelse för lärarutbildning och lärares arbete.156 
Från 1930-talet och fram till 1980-talet kom denna forsknings-
inriktning att ersättas av en psykologiskt inriktad pedagogik, 
baserad på naturvetenskapliga forskningsparadigm. Den så kallade 
differentialpsykologiska forskningen kom således under en period 
av omkring femtio år att dominera den pedagogiska forskningens 
inriktning i Sverige. Centrala forskningsområdena utgjordes av 
barnpsykologi, uppfostringspsykologi och inlärningspsykologi. I 

                                                  
153 Garry F. Hoban (2002). The more things change, the more they stay the same. An essay review of “An 
Elusive Science: The Troubling History of Education Research”. Teaching and Teacher Education 18 (5),  
625–629. 
154 Schneider (1987), se s 236-237. 
155 Leif Lindberg, Britt-Marie Berge (1988). Professurerna i pedagogik, psykologi och pedagogik samt 
filosofi och pedagogik 1910-1947. I L Lindberg, B-M. Berge (Red.) Pedagogik som vetenskap – vetenskap som 
pedagogik. Studentlitteratur, Lund, 13-27. 
156 Tomas Kroksmark (1989). Didaktiska strövtåg. Didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk 
didaktik. Göteborg: Daidalos, s 217. 
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samband med efterkrigstidens utbildningsexpansion och stora skol-
reformer kom den pedagogiska forskningen alltmer att inriktas mot 
utredningsforskning och omfattande empiriska studier.157  
 
Gemensamt för mycket av efterkrigstidens forskning fram till tidigt 
1970-tal var, som Gerd och Leif Lindberg visar, att den huvudsakli-
gen också bedrevs vid universitetsinstitutionerna för pedagogik och 
i betydligt lägre omfattning vid lärarhögskolorna. Den pedagogiska 
forskningen vid universiteten rörde områden som ”teoretiskt inrik-
tad pedagogik”, ”traditionell yrkespedagogik”, ”utveckling och an-
nan institutionaliserad påverkan” och ”metod”.158 Vid lärarhög-
skolorna bedrevs forskning i ”allmän skolforskning”, ”ämnes-
inriktad skolforskning”, ”utbildnings- och undervisningsteknologi” 
samt i ”didaktik och inlärning”.159 
 
För en internationell publik identifierar utbildningsforskaren Bertil 
Gran de olika forskningsinriktningar i ämnet pedagogik som under 
efterkrigstiden och fram till 1980-talet slut haft särskilda berörings-
punkter med lärarutbildningsreformer.160 Fem tidiga och huvudsak-
liga forskningsområden, från 1960-talet och framöver pekas ut. 
Dessa var inriktade mot (1) prognostisering av blivande lärares pro-
fessionalitet med utgångspunkt från individuella förutsättningar 
och kompetenser; (2) lärarstuderandes studieframgång i förhållande 
till uppsatta examinationsmål; (3) lärarutbildningens syften och 
målsättningar i förhållande till läraryrkets krav; (4) lärarutbild-
ningens strukturer med avseende på relationerna mellan studier i 
pedagogik, akademiska ämnesstudier och praktik; (5) olika 
aspekters betydelse i utbildningsprocessen som inkluderade hand-
ledning, utbildningsteknologi, undervisning, lärarsamarbete, 
studerandeinflytande och pedagogiskt drama. Som ett sjätte områ-
de kartlades lärares fortbildningsbehov och strukturer. Gran fram-

                                                  
157 Torsten Husén (1986). Genombrottsåren för svensk utbildningsforskning: krafter, idéer aktörer. I J-E. 
Gustavsson, F. Marton (Red.) Pedagogikens gränser och möjligheter. Lund: Studentlitteratur,  29-49; Ulf P. 
Lundgren (1986). Vart tog klassikerna vägen? I J-E. Gustavsson, F. Marton (Red.)  Pedagogikens gränser och 
möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 14-28. 
158 Gerd Lindberg, Leif Lindberg (1983). Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971. En explorativ studie av inom- 
och utomvetenskapliga faktorer. (diss.). Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s 58-60. 
159 Ibid., s 59. 
160 Bertil Gran (1987). Research on Swedish Teacher Training.  I R. P. Tisher, M. F. Wideen (Eds.) 
Research in Teacher Education International Perspectives. London: Falmer, 191-206. 
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håller betydelsen av det nära sambandet mellan pedagogiska 
forskare och statliga skolreformer; flertalet forskare var antingen 
verksamma som experter i statliga kommittéer eller tjänstgjorde 
inom lärarutbildningsinstitutioner.  
 
En mer specifikt nationell inriktning av svensk utbildningsforsk-
ning utgörs sedan sent 1960-tal och tidigt 1970-tal av ramfaktor-
teorin.161 Den var inspirerad av såväl engelsk, fransk som ameri-
kansk sociologi och språkteori hämtad från bland andra Bernstein 
och Bourdieu. Dess inriktning på policy- och utvärderingsstudier 
representerade ett brott med den tidigare förhärskande psyko-
logiskt orienterade pedagogiken och belyste relationen mellan sam-
hällelig reproduktion och utbildningsfrågor. Ramfaktorteorin fick 
stor betydelse såväl i svenska som internationella sammanhang, 
framhåller utbildningsforskarna Lise Visie, Tom Popkewitz och 
Jens Bjerg i en internationell utvärdering av ämnet pedagogik.162 

Dess betydelse för den svenska pedagogikens inriktning under 
1980- och 1990-talen avspeglas också i de forskningsmönster som 
utbildningsforskaren Harald Eklund urskiljer i de pedagogiska 
avhandlingarna som framlagts under denna tid. Eklunds genom-
gång visar att avhandlingarna huvudsakligen haft ett övergripande 
samhällsperspektiv på skola och undervisning.163  
 
I en tematisk analys av forskning, som inom olika discipliner foku-
serat lärarutbildning under efterkrigstiden, pekar Ahlström och 
Kallós på att betydelsefulla kunskaper om lärarutbildning har till-
skapats inom en rad olika områden. Till dessa forskningsinrikt-
ningar hör historiskt inriktad forskning, rekryteringsstudier, lärarut-
bildningens praktik i klassrummet, lärarfortbildningsstudier och 
slutligen olika slags forskningsinriktningar på ”general issues”, som 
exempelvis underliggande värdesystem och utbildningskulturer 
inom olika lärarutbildningsinriktningar.164 Den senare inriktningen 

                                                  
161 Lise Vislie, Tom Popkewitz, Jens Bjerg (1997). Pedagogy and Educational Research in Sweden – 
History and Politics. I K. E. Rosengren, B. Öhngren. (Eds.) An Evaluation of Swedish Research in Education. 
Uppsala: Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences (HSFR), 20-41.  
162 Ibid. 
163 Harald Eklund (2000). Svenska doktorsavhandlingar i pedagogik åren 1993-1997. Ämnesområden och 
forskningsmönster. En uppföljningsstudie. Linköpings universitet: Institutionen för pedagogik och 
psykologi. 
164 Ahlström & Kallós (1996), s 29. 
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av forskning, menar Ahlström och Kallós, har också aktualiserat 
betydelsen av rådande konflikter mellan olika lärarutbildningstradi-
tioner, som, trots politiska ambitioner att genom reformer förena 
de olika lärarutbildningsperspektiven, kvarstått.  
 
Forskningens bidrag till kunskaper om lärarutbildning, har däremot 
inte inbegripit lärarutbildningens dolda läroplan, menar Ahlström 
och Kallós. Denna innebär, enligt dem, att de lärarutbildnings-
institutioner som huvudsakligen är inriktade på de praktiska och 
metodiska delarna av lärarutbildning och som fokuserar undervis-
ning av skolämnen, står utanför de etablerade fakultetsindelningar-
na och därmed saknar egen forskning och forskarutbildning. 
Utbildningsforskarna Inga Wernersson och Ingrid Carlgren har 
båda berört effekter av denna dolda läroplan.165 De undersöker hur 
olika lärargrupper som bygger upp lärarutbildningarna på grund-
skollärarutbildningens område tar emot och genomför reformer.  
 

Svag anknytning till lärarutbildning 
Lärarutbildningens svaga anknytning till forskning påtalas också av 
Gran.166 Med referens till Berit Askling understryker han att den 
svaga forskningsutvecklingen på lärarutbildningens område under 
1980-talet, kan relateras till 1977 års högskolereform som han me-
nar inte utvecklat forskningsstrukturer för lärarutbildning inom 
högskolan.167 En mer systematisk kunskapsbas om lärarutbildning 
har därmed försummats, menar Gran. Han pekar också på att 
forskningen under 1980-talet främst varit inriktad på lokala struk-
turer inom den decentraliserade lärarutbildningen, samt på lärarstu-
derandes och nyblivna lärares socialiseringsprocesser. Utvecklings-
tendenserna relaterar Gran till en förändrad forskningsfinansiering 
som sedan 1977, särskilt med avseende på mindre högskolor, ten-

                                                  
165 Inga Wernersson (1989). Den nya grundskollärarutbildningen: några synpunkter på några utgångspunkter. 
Publikationer från institutionen för pedagogik, 1989:12. Göteborg: Institutionen för pedagogik, Göteborgs 
universitet; Ingrid Carlgren (1992). På väg mot en enhetlig lärarutbildning? En studie av lärarutbildares föreställningar 
i ett reformskede. Uppsala: Pedagogiska institutionen; Ingrid Carlgren (1997). Professional Sub-cultures in 
Teacher Education: Complementary or Inconsistent Professionalisms? I I. Nilsson, L. Lundahl (Eds.) 
Teachers, Curriculum and Policy. Critical Perspectives in Educational Research. Umeå: Umeå Universitet, 117-132.
166 Gran (1987).  
167 Se Berit Askling (1983). Utbildningsplanering i en lärarutbildning. En studie av läroplansarbete i den 
decentraliserade högskolan (diss.) Stockholm: CWK Gleerup. 
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derat att utmynna i utveckling av lokala lärarutbildningsstrukturer. 
En liknande bedömning av forskningens otillräckliga fokusering på 
lärarutbildning, trots den bredd av forskningsinriktningar som re-
presenteras av olika discipliner, gör också Ahlström och Kallós. De 
menar att utforskandet av outtalade ideologier eller paradigm i 
lärarutbildning pekar på att effekter av lärarutbildning inte i tillräcklig 
utsträckning fokuserats.168 Avsaknaden av kritisk forskning och den 
därmed oproblematiserade inställningen till lärarutbildning har, me-
nar de, fått till följd att lärarutbildningsreformer i hög utsträckning 
kommit att grundas på vardagliga antaganden om hur en god lärar-
utbildning borde utformas.  
 
Den didaktiska ansatsen i lärarutbildningsreformen under 1980-
talet har, menar Ahlström och Kallós, givit upphov till en inflam-
merad debatt om hur forskning inom lärarutbildningens område 
kan bedrivas för att belysa skillnader mellan skolämnen och de aka-
demiska ämneskonceptionerna. För att vetenskapliggöra lärar-
utbildningens praktik, och som en särskiljande del av den lärar-
utbildningsforskning som bedrivs inom disciplinen pedagogik, no-
terar de att argument framförs på att utveckla didaktisk forskning 
inom de praktiskt och metodiskt inriktade delarna av lärarutbild-
ning.  
 
Tomas Kroksmark och Ference Marton och är två av de 
utbildningsforskare som tydligt ser framväxten av didaktik som ett 
kunskapsområde med relevans för lärarutbildning.169 Den av 
statmakterna påkallade fokuseringen av didaktik, kom att från 
mitten av 1980-talet aktualisera förhållandet mellan å ena sidan äm-
net pedagogik, med dess anspråk på att utgöra forskningsbas för 
lärarutbildning och å den andra lärarutbildningens tilltagande 
intresse för didaktik som ett eget kunskapsområde. Vid denna tid 
började också företrädare för ämnet pedagogik antyda att trots 
mångfalden av pedagogisk forskning, så hade praktikens villkor 
kommit att beaktas i otillräcklig utsträckning och med felaktiga ut-

                                                  
168 Ahlström & Kallós (1996). 
169 Tomas Kroksmark (1986). Några nedslag i den humanvetenskapliga didaktikens svenska historia. I F. 
Marton (Red.). Fackdidaktik. 1. Principiella överväganden. Yrkesförberedande ämnen. Lund: Studentlitteratur, 79-
96; Ference Marton (1986). Vad är fackdidaktik? I F. Marton (Red.). Fackdidaktik. 1. Principiella överväganden. 
Yrkesförberedande ämnen. Lund: Studentlitteratur, 15-77. 
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gångspunkter.170 Under 1990-talet kommer emellertid lärarprak-
tiken att närmare fokuseras inom den pedagogiska forskningsinrikt-
ning som går under beteckningen ”lärares tänkande”.171 Detta 
forskningsintresse för lärares arbete på klassrumsnivå, tenderade 
dock, enligt Ingrid Carlgren, att objektifiera lärare och förebrå dem 
för fel slags tänkande och agerande.172  
 
Överhuvudtaget tycks innehållet i den forskning som fokuserat 
lärarutbildning, enligt Ahlström och Kallós, främst handlat om 
lärarutbildning, dvs. haft lärarutbildning som objekt. De menar att 
den mångfald studier som har beskrivit och analyserat utvecklingen 
och förekomsten av olika lärarutbildningsmodeller, eller vedertagna 
traditioner, samtidigt understryker behovet av ett kritiskt 
ifrågasättande av dessa föreställningar, i enlighet med den kritiska 
forskning på lärarutbildningsområdet som också efterlyses av en 
amerikan som Tom Popkewitz. 
 
Däremot har forskning för lärarutbildningens behov varit eftersatt, 
menar Ahlström och Kallós. Lärarutbildningsforskning kritiseras 
vidare för att i hög utsträckning bortse från strukturella faktorer 
genom att i huvudsak fokusera lärare på individnivå, enligt 
forskningsparadigm som analyserar individen som ”en god lärare”, 
”den nye läraren”, ”den fullt fungerande läraren”, ”den kreative 
läraren” och ”den reflektive professionelle läraren”.173 Kritik av 
forskningsinriktningen mot lärares arbete, gäller även att ett genus-
perspektiv i hög grad är frånvarande i den forskning som bedrivits, 
menar såväl Ahlström och Kallós, som Carlgren och Kallós.174 

Pedagogikens otydliga forskningsinriktning på lärarutbildningens 
område, innebär enligt de senare, att ämnets identitet och ställning 
som huvudsaklig forskningsbas för lärarutbildningen kan ifrågasät-
tas. 
 

                                                  
170 Husén (1986); Inger Marklund (1986). Pedagogisk forskning i skolans tjänst. I J-E. Gustavsson, F. 
Marton (Red.) Pedagogikens gränser och möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 50-65. 
171 Carlgren & Marton (2000). 
172 Ingrid Carlgren (1999). Pedagogy and Teachers’ Work, Nordisk pedagogik, 19, (4), 223-234. 
173 Ahlström & Kallós (1996), s 7. 
174 Ingrid Carlgren, Daniel Kallós (1997). Lessons from a comprehensive school system for curriculum 
and research: Sweden revisited after twenty years. Journal of Curriculum Studies, 29, (4), 407-430. 
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Forskning på lärarutbildningens område som bekräftar dess svaga 
forskningsanknytning, utgörs exempelvis av studier genomförda av 
utbildningsforskarna Catharina Andersson, Agneta Linné och Åsa 
Morberg. De pekar alla på olika svårigheter att etablera en forsk-
ningsbaserad lärarutbildning.175 I Jan-Erik Johanssons forskning om 
förskollärares professionaliseringssträvanden beskrivs hur konse-
kvenserna av 1977 års högskolereform, snarare än utveckling av 
förskollärarutbildningen genom forskningsanknytning, ledde till en 
minskad vetenskaplighet och en minskad grad av professionalitet.176  
 
I utbildningsforskarens Owe Lindbergs forskningsstudie från 2002 
över doktorsavhandlingar i pedagogik med inriktning mot lärarut-
bildningens fält, karakteriserar Lindberg dessa som ”parallella tal”, 
som varit av liten omfattning och som med inriktning på lokal och 
tidsbunden praxis endast haft perifert fokus på lärarutbildning.177 

Lindberg finner också, liksom Ahlström och Kallós, att svensk ut-
bildningsforskning i huvudsak varit begränsad till ett nationellt per-
spektiv. Därutöver, menar Lindberg, att forskningen i hög utsträck-
ning saknat samband med annan forskning inom området. Kritiken 
gäller också en generell avsaknad av teoretiska perspektiv. 
 

Forskning om lärares arbete  
Exempel på forskning som under 1980- och 1990-talen utgör posi-
tiva exempel och som bidragit till ny kunskap om lärarutbildning, 
förskollärarutbildning och lärares arbete, menar Ahlström och Kal-
lós, är sådana forskningsinriktningar som anlagt ett kritisk historiskt 
perspektiv på utbildningspolitik och de därmed förbundna dimen-
sionerna av makt, klass, kön och professionalisering.178 Till denna 
typ av forskning hör, menar de, Kerstin Skog-Östlins studie om 
relationen mellan staten och lärarutbildning för folkskollärare, lik-
som historikern Christina Florins historiska studie, Kampen om kate-

                                                  
175 Catharina Andersson (1995). Läras för skolan eller skolas för att lära. Tankemodeller i lärarutbildning (diss.) 
Uppsala: Acta universitatis Upsaliensis; Agneta Linné (1996). Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av 
tradition och förändring i lärarutbildningen (diss.) Stockholm: HLS; Åsa Morberg (1999). Ämnet som nästan blev, 
En studie av metodiken i lärarutbildningen 1842-1988 (diss.) Stockholm: HLS.  
176 Jan-Erik Johansson (1992). Metodikämnet i förskollärarutbildningen. Bidrag till en traditionsbestämning (diss.). 
Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.  
177 Owe Lindberg (2002). Talet om lärarutbildning (diss.). Örebro: Universitetsbiblioteket, s 67. 
178 Ahlström & Kallós (1996).  
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dern. Feminiserings-och professionaliseringsprocessen inom den svenska folk-
skolans lärarkår 1860-1906, som särskilt belyser professionaliserings-
strävanden bland kvinnliga småskollärare och deras ambition att 
anknyta till yrkets kunskapsbas genom psykologi och pedagogik.179 
Förhoppningarna var därigenom att förbättra utbildningen och ska-
pa nya karriärvägar. I Carlgren och Kallós forskningsöversikt inom 
området läroplansforskning (curriculum research), som här bedöms 
vara av relevans för lärarutbildning, lyfter de särskilt fram att forsk-
ning med genusperspektiv utvecklats från senare delen av 1980-
talet.180 Som exempel framhålls utbildningsforskaren Ulla Johans-
sons studie av hur nya ämnen inkluderas i läroplanen.181 Bland fors-
kare som med etnografiska ansatser och genusperspektiv fokuserar 
klassrumsinteraktion nämns vidare ett antal kvinnliga forskare från 
olika fält; Gun Malmgren, Else-Marie Staberg, Karin Rönnerman 
och Elisabeth Öhrn.182  
 
En studie som inte nämns i ovanstående forskningsöversikter, men 
som utgör ett viktigt bidrag när det gäller att belysa kvinnors tillträ-
de till utbildning, är en studie av Christina Florin som tillsammans 
med Ulla Johansson anlägger köns- och klassperspektiv på föränd-
ringar av det svenska läroverket.183 Bland senare forskning, som i 
slutet av 1990-talet med etnografisk ansats anlagt genusperspektiv 
på såväl klassrumsinteraktion som lärararbete kan nämnas Johan 
Elmfeldts studie om litteraturläsning.184 Under tidigt 2000-tal pre-

                                                  
179 Se Kerstin Skog-Östlin (1984). Pedagogisk kontroll och auktoritet. En studie av den statliga lärarutbildningens 
uppgifter enligt offentliga dokument kring folkskollärarutbildningen, läroverksutbildningen och lärarhögskolan (diss.) 
Malmö: Liber; Christina Florin (1987) Kampen om katedern. Feminiserings-och professionaliseringsprocessen inom den 
svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 (diss.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 
180 Carlgren & Kallós (1997).  
181 Se Ulla Johansson (1987). Att skolas för hemmet. trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning 
i den svenska folkskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling (diss.) Umeå: Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet. 
182 Se Gun Malmgren (1992). Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kultur  (diss.) Lund: 
Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet, nr 92:188; Else-Marie Staberg (1992). Lika världar, 
skilda värderingar: hur flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik (diss.) Umeå: Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet; Karin Rönnerman (1993). Lärarinnor utvecklar sin praktik : en studie av åtta 
utvecklingsarbeten på lågstadiet (diss.). Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet;  Elisabeth Öhrn 
(1995). Gender and power. Some empirical results regarding resistance in the classroom. British Journal of 
Sociology of Education, 14, 147-158. 
183 Christina Florin, Ulla Johansson (1993). ”Där de härliga lagrarna gro.” Kultur, klass och kön i det svenska 
läroverket 1850-1914. Kristianstad: Tiden. 
184 Johan Elmfeldt (1997). Läsningens röster: Om litteratur, genus och lärarskap (diss.) Eslöv: B. Östlings 
bokförlag, Symposion. 
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senterar Per-Olof Erixon en studie om folkskollärares arbete, med 
utgångspunkt från romaner skrivna av lärare.185 Ansatsen är histo-
risk-samhällsvetenskaplig och innefattar såväl genus- som klass-
perspektiv.  
 

Svårigheter att utveckla forskning i lärarutbildningen – 
ett internationellt perspektiv  

Med utgångspunkt från internationella studier kring lärarutbild-
ningens förhållande till annan högskoleutbildning, fokuseras i detta 
avsnitt lärarutbildningens forskningsutveckling i USA, England, 
Kanada och på Island. Därutöver redogörs för den övergripande 
diskussion som förs om forskning och lärarutbildning inom Euro-
peiska Unionens nätverk för lärarutbildning, och vilken presentera-
des år 2000.   
 
Generellt förlängdes lärarutbildningarna i en rad olika länder under 
1960- och 1970-talen.186 Samtidigt behölls tidigare mönster i lärar-
utbildningens strukturer, dvs. den traditionella uppdelningen av 
lärarutbildning i primär- respektive sekundärstadier, med seminarie-
baserad utbildning för klasslärare och universitetsutbildning för lä-
rare på sekundärstadiet, dvs. ungefär vad vi tidigare kallade ämnes-
lärare. Dessa strukturer tycks fortsättningsvis ha bidragit till att ut-
bildade lärare sällan haft direkt tillträde till forskning inriktad på 
lärarutbildningens område, som företrädesvis bedrivits inom ämnet 
pedagogik. Den akademiska kunskapsbas som formellt förutsätts 
ge stadga åt lärarutbildningen och som främst tillhandahålls genom 
pedagogisk forskning, tycks, som tidigare framkommit, i ökad 
utsträckning och av forskare i olika kulturella kontexter, ha kommit 
att betraktas som en otillräcklig grund för lärarutbildningens behov.  
 
I USA tycks man, alltsedan lärarutbildningens början i mitten av 
1800-talet, sökt svar på vad som ska utgöra kunskapsbasen för ut-
bildningen av lärare. Man har emellertid inte lyckats särskilt väl 

                                                  
185 Per-Olof Erixon (2002). Pedagogiskt arbete i romanens prisma. Upplevelser av den svenska folkskolan under ett 
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med detta, menar såväl Schneider som Lagemann. Schneider pekar 
på hur det formella införlivandet av lärarutbildning i universiteten i 
början av 1900-talet, medfört en stark forskningsutveckling på 
lärarutbildningens område, som dock enligt hennes uppfattning, 
inneburit att de delar av lärarutbildning som ansvarar för den prak-
tiska lärarutbildningen har blivit isolerade från forskning.187 
Undervisningsforskningens problematik härleder hon till tidigt 
1900-tal, då undervisning och forskning i Education (pedagogik), 
som tidigare bedrevs inom det då gemensamma ämnet filosofi och 
psykologi, kom att splittras i två discipliner;  dels filosofi, dels peda-
gogisk psykologi (Educational psychology).188 Den utbildnings-
forskning som bedrevs under 1900-talets första decennier domine-
rades av pedagogisk psykologi, med en tekniskt experimentell och 
kvantitativ inriktning. Efter andra världskriget expanderade den 
psykologiska utbildningsforskningen ytterligare och befäste sin sta-
tus inom universitetet och samhällsvetenskaperna, medan avståndet 
till lärarutbildning samtidigt ökade, menar Schneider. Liknande 
slutsatser om hur utbildningsforskning i USA isolerats från lärar-
utbildningen drar Lagemann, som i sin studie av ämnet Education, 
An Elusive Science: The Troubling History of Education Research, utgiven 
år 2000, skildrar disciplinens utvecklingsmönster från mitten av 
1800-talet.189 I likhet med Schneider, finner Lagemann att lärarut-
bildningen till stor del skilts från forskningsutveckling genom att 
den utbildningsforskning som bedrivits, dvs. huvudsakligen inom 
Education, haft liten förbindelse med lärarutbildningens praktik.  
 
Lärarutbildningsforskningens historia innefattar också en genus-
aspekt. Lagemann beskriver hur de lärarutbildningar som tidigare 
bedrivits vid ”normal schools”, ett slags motsvarighet till semina-
rier, redan efter amerikanska inbördeskriget (1861-1865), kom att 
ersättas av lärarutbildningar vid ”high schools” och universitet, sär-
skilt riktade till kvinnor.190 Med de växande serviceprofessionernas 
kunskapsutveckling och den forskning, som skedde både vid stat-
liga och privata universitet, kom också lärarutbildning att införlivas 

                                                  
187 Schneider (1987).  
188 Ibid., se s 213. 
189 Lagemann (2000). 
190 För begreppet normal school och dess relation till seminarium, se Stephen M. Stigler, William H. 
Kruskal (1999). Normative Terminology. I S. M. Stigler. (Ed.), Statistics on the Table. The History of Statistical 
Concepts and Methods. London: Harvard University Press, 403-430.
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i universiteten. Lärarutbildning betraktades nämligen som en ser-
viceprofession. En ambition var även att förläggningen av lärar-
utbildning till universitetet skulle öka rekryteringen av medel-
klasskvinnor till läraryrket, menar Lagemann.  
 
Lagemann analyserar hur forskning inom lärarutbildning utvecklats. 
Den tidiga utvecklings- och forskningsuppgiften för universitets-
lärare i lärarutbildning, bestod av att tillverka undervisnings-
material. Senare utvecklades detta till jämförande studier av 
skolsystem och skolors arbetssätt. Gradvis kom de stora kvanti-
tativa undersökningarna, vilka genererade stora mängder data, ock-
så att betraktas som forskning, menar Lagemann. Inom olika uni-
versitetsinstitutioner och de särskilda lärarutbildningsenheterna, så 
kallade Schools of Education som inrättats vid universiteten, fanns 
forskare med olika disciplinära bakgrunder, företrädesvis från filo-
sofi, psykologi, historia eller sociologi. Det innebar att de kom att 
bedriva forskning kring utbildningsfrågor med utgångspunkt från 
sina respektive ämnesinriktningar. Nya ”hybridfält” i utbildnings-
forskning kom på detta sätt att uppstå, där dock den inriktning som 
företräddes av pedagogisk psykologi (Educational psychology) kom 
att bli dominerande.191 Den första professuren i lärarutbildning, 
”Chair of Didactics”, inrättades i staten Iowa år 1873. Före seklets 
slut åtföljdes den av professurer i andra delstater, bl.a. i Kali-
fornien, Indiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, North Carolina 
och Wisconsin. I slutet av 1800-talet bedrevs utbildningsforskning 
vid 27 enheter för lärarutbildning vid universitetsinstitutioner eller 
vid de Schools of Education som var förlagda till universiteten. 
Lagemann lyfter fram en tydlig genusdimension i det förhållande 
att läraryrkets tidiga rekrytering av kvinnor och expansionen av 
lärarutbildningar i det amerikanska utbildningsväsendet, bidrog till 
lärarutbildningens låga status i universitetet. 
 
Också i England, där lärarutbildningen kraftigt expanderade och re-
formerades under 1950- och 1960-talen, förblev lärarutbildningen 
utanför universitetsväsendet under det att beteckningen på institu-
tionerna ändrades från ”Teacher Training Colleges” till ”Colleges 
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of Education”.192 Den utbildningsforskning som samtidigt utveck-
lades vid universiteten, på avstånd från lärarutbildningen, var inrik-
tad mot filosofi, psykologi, utbildningshistoria och utbildnings-
sociologi. Isoleringen av lärarutbildningen från forskningen, menar 
utbildningsforskarna Geoff Whitty, Len Barton och Andrew 
Pollard, ledde till ett spänningsfyllt förhållande mellan lärar-
utbildare med praktisk erfarenhet av skola och undervisning och de 
akademiskt utbildade som bedrev forskning på lärarutbildningens 
område.193 
 
På ett liknande sätt, tycks man även i Kanada ha haft svårigheter att 
förena yrkesperspektiv på lärarutbildning med den akademiska 
kunskap som utvunnits ur utbildningsforskning i disciplinen 
Education. Den utbildningsforskning som bedrivits sedan ämnets 
inrättande, har varit tydligt åtskild från den praktiskt och metodiskt 
inriktade undervisningen i lärarutbildningen. I Ontario exempelvis, 
hade forskningen i Education, bedriven från år 1931 inom ett 
College of Education, som främsta uppgift att understödja myndig-
heterna med beslutsunderlag i reformeringen av skolväsendet.194 

Liksom efterkrigstidens svenska utbildningsforskning i pedagogik, 
var denna tidigare forskning huvudsakligen inriktad på longitudi-
nella studier av elever och undersökningar av skolgång och exami-
nationsfrekvens på sekundärnivå.195 
 
I olika kanadensiska provinser kom lärarutbildning för primär-
stadiet, generellt från och med 1950-talet att överföras från ”nor-
mal schools” (seminarier) till ”teacher colleges” (lärarhögskolor).196 
I Ontario hade man emellertid redan före 1910-talet förlagt 
utbildning för blivande ”elementary school teachers” eller ”primary 
teachers”, varav majoriteten var unga kvinnor, till University of 

                                                  
192 Geoff Whitty, Len Barton, Andrew Pollard (1987). Ideology and Control in Teacher Education: A 
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193 Ibid. 
194 Sandra Acker (2003). 
195 Se Husén (1986). 
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Toronto.197 Vid integreringen av lärarutbildning för både primär- 
och sekundärstadiet i universitetsstrukturer kom under 1960- och 
1970-talen ökade krav att ställas på de lärarutbildare som ansvarade 
för lärarutbildningens metodiska och praktiska delar att utveckla 
sin akademiska kompetens genom att bedriva forskning i ämnet 
Education. I provinsen Saskatchewan, där lärarutbildningen for-
mellt förlades inom universitetsstrukturer redan år 1964 för att fy-
siskt integreras i dessa år 1970, blev det också tydligt att en 
akademisk kultur började utvecklas.198 Akademiseringen av lärar-
utbildning har också inneburit förändrade antagningskrav för 
blivande lärarstudenter. Exempelvis krävs i provinsen Ontario 
sedan början av 1970-talet, en akademisk examen för att bli an-
tagen till ”primary teacher education”, dvs. lärarutbildning för yng-
re åldrar.199  
 
Också vid Laval University, i det franskspråkiga Quebec, skedde en 
märkbar omorientering mot forskningsutveckling i mitten av 1970-
talet.200 Vid lärarutbildningens integrering i universitetet etablerades 
nio institutioner med olika disciplinära inriktningar (på engelska re-
spektive franska): Guidance and Counseling, School Administra-
tion, Social Foundations of Education, Educational Psychology, 
Didactique, Physical Education, Adult Education, Educational 
Technology och Measurement and Evaluation.201  
 
Under 1990-talet hade lärarutbildarnas akademiska, sociala och 
könsmässiga sammansättning påtagligt förändrats. Från att under 
1970-talet huvudsakligen ha utgjorts av män med lägre akademisk 
utbildningsnivå, var majoriteten av lärarutbildare under 1990-talet 
kvinnor med högre social bakgrund än tidigare, och med doktors-
examen i Education.202 
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Utbildningsforskaren Thérèse Laferrière menar att utbildnings-
forskningens strävan att vinna anseende i den akademiska världen, 
har tagit sig uttryck i forskning som varit inriktad på att mäta och 
kontrollera. Dessa forskningsinriktningar har samtidigt inneburit att 
utbildningsforskningen har fjärmat sig från lärarutbildningens prak-
tiska aspekter:  
 

To become credible producers of academic knowledge, Education 
professors tended to conduct research not connected to educa-
tional practice. For instance, at Laval University, the preferred 
route was to do research at a remote distance from the field. Hard 
data, prediction, and control became most valued.203 
 

 
Spänningen mellan utbildningsforskning och den praktiskt inrikta-
de lärarutbildningen tycks sålunda ha permanentats, genom de skil-
da uppdragen, med forskning och forskarutbildning i disciplinen 
Education, medan praktiskt inriktad lärarutbildning, så kallad 
”teacher training” skett inom andra strukturer, där de lärarutbildare 
som är ansvariga för de praktiska och metodiska delarna, fort-
farande är åtskilda från forskning.204 
 
Mot bakgrund av de krav som ställs på lärarutbildning som en pro-
fessionsutbildning har den fortgående akademiseringen i Kanada, 
enligt utbildningsforskarna Michael Connelly och Jean Clandinin, 
medfört att lärarutbildningens utformning kommit att ifrågasättas, 
vad gäller både utformningen av lärarutbildningens praktiska inrikt-
ning och den uppgift som de olika inriktningarna av disciplinen 
Education har.205  
 
På Island infördes år 1997 ett enhetligt högre utbildningssystem. 
Detta innebar för lärarutbildningens del att de olika utbildnings-
inriktningarna mot grundskola, idrott, socialpedagogik (”social 
pedagogy”) samt förskollärarutbildning, som alla tidigare legat 
utanför högskoleväsendet, förlades till högskolenivå och där sam-

                                                  
203 Ibid., s 16. 
204 Sandra Acker, Gaby Weiner (2003). Traditions and Transitions in Teacher Education: Thematic 
overview. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 3-4, 9-21. 
205 Michael F. Connelly, Jean D. Clandinin (2001). Exploring the Landscape of Canadian Teacher 
Education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education & Development, 4/1, 1-11. 
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manfördes inom den nya organisatoriska högskoleenheten Iceland 
University of Education.206   
 
Införlivandet i högskolesystemet har inneburit att den lärarutbild-
ning som idag bedrivs inom Iceland University of Education har en 
tydlig förbindelse med forskning. Dels ska alla lärarutbildare bedri-
va forskning, dels har forskningsstrukturer för ett nytt forsknings-
ämne för de lärarutbildningar som tidigare bedrevs i seminarietradi-
tion inrättats år 2001.207 Den nya forskarutbildningen som tillska-
pats genom den strukturella förändringen av högskolesystemet, be-
drivs vid Iceland University of Education inom området 
Education.  
 
Emellertid har, trots den isländska högskolereformen, lärarutbild-
ningar för primärnivå och de ovan nämnda inriktningarna, förblivit 
åtskilda från den lärarutbildning för sekundärstadiet som bedrivs 
vid den andra enheten för högre utbildning, University of Iceland. 
Den forskning som där bedrivs vid Department of Education och 
som sedan dess inrättande år 1951 haft i uppdrag att forska på 
lärarutbildningens område, är också åtskild från den forskning som 
initieras inom de nya strukturerna vid Iceland University of Educa-
tion.208  
 
Inom Europeiska unionens medlemsstater (EU) har sedan början 
av 1990-talet utbildningspolitik prioriterats och utgjort en integre-
rad del av den sociala och ekonomiska politiken. Mot bakgrund av 
EUs utbildningspolitiska ställningstagande för kunskapsutveckling, 
”Europe of Knowledge”, och hög utbildningskvalitet, ”High quali-
ty Education and Training” presenterades år 2000 en utredning 
(Green paper) om lärarutbildning och forskning av EUs nätverk 
för lärarutbildning (TNTEE).209 Utredningen riktades till en rad ak-
törer på olika nivåer: Till unionens högsta politiska ledning, Euro-
peiska kommissionen och medlemsländernas utbildningsministe-

                                                  
206 Iceland University of Education http://www.khi.is/  Sidan hämtad 2005-02-07. 
207 Ibid.
208 Allyson, M. Macdonald. Personlig kommunikation 2005-02-07. 
209 Friedrich Buchberger, Bartolo P. Campos, Daniel Kallós, Joan Stephenson (2000) (Eds.) Green paper on 
teacher education in Europe. High Quality Teacher Education for High Quality Education and Training. Thematic 
Network on Teacher Education in Europe. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå 
universitet. 
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rier, till sammanslutningar av lärarutbildningsorganisationer och 
fackliga organisationer och slutligen till kursprogram och institutio-
ner inom lärarutbildning. I utredningen framhålls att de traditionel-
la strukturerna för lärarutbildningen är problematiska. När samhäl-
let förändras, menar man att det också ställs nya krav på lärare och 
lärarutbildning. De generellt ökade professionella kraven innebär 
därför att en kunskapsbas måste utvecklas med deltagande av de 
yrkesverksamma. En sådan utveckling, framhåller man, ligger i linje 
med EUs föresatser om högkvalitativ utbildning. 
 
I egenskap av yrkesutbildning, tenderar dock lärarutbildning, lik-
som andra yrkesutbildningar, att i ett internationellt perspektiv vara 
underordnad universitetens forskningsstrukturer, visar utbildnings-
analytikern Peter Scott och utbildningsforskarna Catherine Bargh, 
Jean Bocock och David Smith.210  Med utgångspunkt från interna-
tionella mönster av förändringar av det högre utbildningssystemet, 
såväl i Europa som i andra delar av västvärlden, påminner Scott om 
att det högre utbildningssystemet genomgick en dynamisk expan-
sion under 1960- och 1970-talen. Det övergripande syftet i alla län-
der var att bredda rekryteringen till högre utbildning, vilket i prin-
cip gjordes i två steg. Som ett första steg utvidgades redan exister-
ande universitet och i nästa tillskapades nya universitet och högsko-
lor. I Storbritannien, exempelvis, breddades rekryteringen till de 
mest prestigefyllda universiteten i början av 1960-talet (1963) och i 
slutet av 1960-talet tillskapades polytechnics som en alternativ 
struktur för yrkesutbildningar inom högskolesystemet. Det franska 
universitetssystemet, vilket i princip varit oförändrat sedan 1800-
talet, ändrades efter 1968, medan yrkesinriktade utbildningar, som 
tekniska utbildningar, förblev underordnade universitet, till vilka de 
samtidigt var knutna. I Tyskland såväl som i Nederländerna behölls 
på liknande sätt ett tudelat system, ett så kallat ”dual system” med 
helt åtskilda universitet och yrkesinriktade högskolor.211 I detta sys-
tem bedrevs forskning enbart inom de traditionella universiteten, 
medan de yrkesinriktade utbildningarna, utan forskningsunder-

                                                  
210 Peter Scott (1996). Unified and Binary Systems of Higher Education in Europe. I A. Burgen (Ed.) 
Goals and Purposes of Higher Education in the 21st Century. Higher Education Policy Series. 32. London: Jessica 
Kingsley Publishers, 37-54; Catherine Bargh, Jean Bocock, Peter Scott, David Smith (2000). University 
leadership. The Role of the Chief Executive. Buckingham: The Society for Research into Higher Education & 
Open University Press. 
211 Scott, 1996.
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byggnad, inte heller kom att ge tillträde till universitetsstudier. Scott 
pekar på Sverige som exempel på ett land med ett formellt enhet-
ligt system, men med drag av tidigare tudelade system, då skilda 
forskningsvillkor gäller för äldre och nyare universitet, till fördel för 
de traditionella och etablerade universiteten.  
 

Svensk lärarutbildning och dess förbindelse med 
forskning  

Syftet att utveckla forskning och forskarutbildning med inriktning 
mot skola och lärarutbildning är en återkommande fråga i svensk 
utbildningspolitik under efterkrigstiden. Den parlamentariska ut-
redningen, den så kallade Skolkommissionen, tillsatt år 1946, hade 
två huvuduppdrag: dels att skapa förutsättningar för en bottenskola 
med tillträde för alla elever, dels att skapa nya strukturer för lärarut-
bildning.212 Den statliga ambitionen var att lärarhögskolor skulle 
spela en viktig roll i genomförandet av skolreformen och i den för-
söksverksamhet som skulle ligga till grund för denna. I 1952 års be-
tänkande betonades det att lärarhögskolornas uppdrag inte enbart 
var att ersätta seminarieutbildningar för småskole- och folkskole-
lärare och den så kallade provårsutbildningen för ämneslärare. 
Uppgiften var så mycket större, då lärarhögskolorna skulle ha 
”centrala uppgifter i den pedagogiska utvecklingens tjänst”.213  
 
Skolkommissionens förslag på en forskningsbaserad lärarutbildning 
vid lärarhögskolor presenterades översiktligt i 1948 års huvud-
betänkande. Detaljerade förslag till forskningsunderbyggd lärar-
utbildning framlades 1952 i Skolkommissionens särskilda be-
tänkande, Den första lärarhögskolan.214 För att kunna basera lärar-
utbildning på vetenskaplig grund föreslogs att särskilda professurer, 
i vad som förslagsvis kallades skolforskning, skulle inrättas vid 
lärarhögskolorna, med forskningsinriktning på vetenskaplig utred-
ning av pedagogiska tillämpningsfrågor. Denna forskningsinrikt-

                                                  
212 SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska 
skolväsendets utveckling. Betänkande utgivet av 1946 års skolkommission. Stockholm: 
Ecklesiastikdepartementet. 
213 SOU 1952:33. Den första lärarhögskolan. Betänkande utgivet av 1946 års skolkommission. Stockholm: 
Ecklesiastikdepartementet, s 19. 
214 Ibid.  
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ning skulle därigenom, menade man, utgöra ett komplement till 
den befintliga pedagogiska forskning som redan bedrevs vid uni-
versitetens pedagogiska institutioner. För att stimulera forsknings-
utvecklingen och för att särskilt stärka den vetenskapliga grunden 
för metodikämnet, som i reformen gavs en särställning i lärarutbild-
ningen, presenterades även i 1952 års betänkande utarbetade för-
slag på att tillskapa en särskild akademisk examen med inriktning 
på pedagogik och metodik.215 Från Skolkommissionens betänkande 
från år 1948 och fram till Lärarutbildningskommitténs betänkande 
år 1999, har många offentliga utredningar fokuserat hur lärar-
utbildning kan tillförsäkras en vetenskaplig grund.  
 
Det bör noteras, att forskningsutveckling av lärarutbildning redan i 
början av 1950-talet betraktades som nödvändig också för de s.k. 
kvinnliga lärarutbildningarna som stod utanför Lärarhögskolorna. 
Direktivet till den utredning, Lärarutbildningen på det husliga området, 
som rörde hushållslärarutbildning och textillärarutbildning samt till 
dessa relaterade utbildningar, och som framlades av Lärarinneut-
bildningskommittén år 1957, innefattade även att förslag på åtgär-
der för forskningsutveckling och högre utbildning inom näringslära 
skulle presenteras.216 
 
Den första lärarhögskolan med en professur i vad som benämndes 
praktisk pedagogik inrättades i Stockholm år 1956. Ytterligare fem 
så kallade ”fullständiga lärarhögskolor” med professurer inrättades 
vid universitetsstädernas lärarhögskolor under 1960-talet. Lärar-
högskolan i Lund inrättades år 1962 och förlades till Malmö, i Gö-
teborg inrättades lärarhögskolan år 1965, för att följas av lärarhög-
skolan i Umeå, som inrättades 1968, varefter lärarhögskolor i Upp-
sala och Linköping inrättades år 1969.217 I Stockholm tillsattes för 
forskningsutveckling en ”laborator” år 1957.218 En professur i ut-
vecklingspsykologi tillsattes år 1964.  
 

                                                  
215 Ibid., se s 192-197. 
216 SOU 1957: 28. Lärarutbildningen på det husliga området. Betänkande avgivet av 1953 års 
lärarinneutbildningskommitté. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 
217 SOU 1970: 22. Pedagogisk utbildning och forskning. Betänkande avgivet av Pedagogikutredningen. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
218 Ibid., s 17.  
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I den stora lärarutbildningsutredning av 1960 års Lärarutbildnings-
sakkunniga (LUS), som framläggs år 1965, återupptas de tankar 
som framlagts av 1946 års Skolkommission om hur den vetenskap-
liga grunden för ämnesmetodik kunde stärkas. Pedagogikämnets 
betydelse för lärarutbildningens forskningsutveckling diskuteras in-
gående. Utredningen finner att pedagogikämnet, trots särskilda 
professurer vid lärarhögskolorna, inte i tillräckligt hög grad förmåd-
de stödja den önskade forskningsutvecklingen av lärarutbildningen, 
eftersom ämnets inriktning i huvudsak var pedagogisk psykologi.219 
Utredningen menade att disciplinen pedagogik, för att kunna bidra 
med perspektiv på aktuella skolfrågor, bättre måste svara mot lärar-
utbildningens behov. 1960 års lärarutbildningssakkunniga, som där-
utöver betonar pedagogikämnets ansvar för att initiera forsknings-
utveckling av lärarutbildning i andra ämnen än pedagogik, presen-
terar ett mer utarbetat förslag på en ny konstruktion av en akade-
misk examen, som man menar kan förläggas antingen i pedagogik, 
eller i den akademiska disciplin som representerar skolämnet.220 I 
1968 års Lärarhögskolestadga betonas vidare kravet på ämnet 
pedagogik och dess forskningsansvar för lärarutbildningen:  
 

Vid större lärarhögskola skall institutionen för pedagogik fullgöra 
den forskning som skall bedrivas vid högskolan.221  
 

Samordningen och arbetsfördelningen mellan de olika pedagogiska 
institutionerna vid lärarhögskolor och universitet utreddes i slutet 
av 1960-talet av Pedagogikutredningen. Det var en utredning som 
dominerades av företrädare för ämnet pedagogik (och för övrigt 
med en anmärkningsvärd övervikt av män, då bara en av de fjorton 
ledamöterna var kvinna, tillika företrädare för ämnet pedagogik). 
Betänkandet presenterades 1970.222 Utredningen menade att den 
pedagogiska forskningen hade haft mycket stor betydelse för ge-
nomförandet av de stora skolreformerna. Samtidigt konstaterade 
man självkritiskt att behoven av pedagogisk forskning vid lärarhög-
skolorna däremot inte hade tillgodosetts av den utvecklingspsyko-
logiska forskningsinriktningen. Man fann att den pedagogiska 
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forskningen varit ensidigt inriktad på enskilda individers förmåga 
till kunskapsinhämtning. Utredningen konstaterade också att de 
politiska kraven på utveckling av metodikämnet i lärarutbildningen 
genom ämnesdidaktisk forskning, ännu inte uppfyllts. 
 
Trots dessa historiska tillkortakommanden, såg man positivt på 
ämnet pedagogik och dess betydelse för lärarutbildningen i fram-
tiden. Man betonade att den forskningsutveckling som med hjälp 
av ny teknologi pågick inom det egna ämnesområdet rymde goda 
förutsättningar för att kunna tillföra kunskaper om utbildnings-
processer. Särskilt framhöll man betydelsen av vad man bedömde 
som en systematisk och objektiv forskningsmetodik:  
 

Goda förutsättningar för systematiskt studium av utbildnings-
processen har också skapats genom att forskare numera har 
tillgång till objektiva registreringsinstrument t.ex. ljudband, TV 
och film.223 

 
Den tilltro som Pedagogikutredningen satte till ämnet pedagogik 
och dess betydelse för lärarutbildning, saknas emellertid i det föl-
jande betänkandet, Lärare för skola i utveckling, av 1974 års lärarut-
bildningsutredning (LUT 74), som framläggs år 1978.224 Där be-
tonas att den förväntade forskningsutvecklingen av lärarutbildning 
inte infriats, trots lärarutbildningsreformen. Pedagogiskt forsk-
nings- och utvecklingsarbete inom lärarhögskolorna har inte, 
menar man, i tillräcklig omfattning nått till lärarutbildare, lärare 
eller studerande. Utredningen påtalar även att ambitionerna att 
etablera ämnesdidaktisk forskning inom de traditionella discip-
linerna inte lyckats. Det anses bero på att universitetsinstitutionerna 
inte visat intresse för forskning på lärarutbildningens område.  
 
Innan nästa större statliga betänkande som berör lärarutbildning 
och forskning, Skolforskning och skolutveckling, framlagt av Skolforsk-
ningskommittén år 1980, hade lärarutbildningen tillsammans med 
andra yrkesutbildningar, exempelvis sjuksköterske-, socionom- och 
journalistutbildningen genom högskolereformen år 1977 införlivats 
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i högskolan.225 Kortfattat innebar högskolereformen, förutom en 
formell decentralisering, att all utbildning på högskolenivå skulle 
bygga på vetenskaplig grund.226 Betydelsen av begreppet forsk-
ningsanknytning, som all högskoleutbildning förutsatte, precisera-
des emellertid aldrig, men begreppet har tolkats som att undervis-
ning med ett vetenskapligt innehåll skulle förmedlas av disputerade 
lärare.227 De praktiska konsekvenserna för lärarutbildningens forsk-
ningsutveckling, var paradoxalt nog samtidigt, att lärarutbildningar-
na förlorade sitt eget forskningsämne, praktisk pedagogik, som 
upplöstes och inlemmades med ämnet pedagogik.228 
  
Skolforskningskommittén pekar på svårigheter att integrera peda-
gogisk forskning i lärarutbildningen. I den delvis självkritiska håll-
ning som kommitten intar till den pedagogiska forskningens bety-
delse för skolans utveckling, tycks den mena att detta beror på ett 
hierarkiskt förhållande mellan pedagogisk forskning och lärarprak-
tik, vilket innebär att skolan inte anses vara ett intressant studie-
objekt för den pedagogiska forskningen. Man menar exempelvis att 
den pedagogiska forskningens inriktning på mättekniska studier 
inte tillräckligt fokuserat på skolans inre verksamhet: 
 

Erfarenheterna från kommunstudien visar emellertid att på orter 
utanför universitetsorterna är kännedomen om den pedagogiska 
forskningen blygsam och attityderna avvaktande. Forskningen upp-
fattas som något allmänt akademiskt fint som dock oftast saknar relevans för 
den enskilda skolan och lärare. Inte heller förekomsten av utvecklings-
block synes ändra en sådan inställning. Detta kan bero dels på att 
de pedagogiska institutionerna tidigare var relativt kallsinniga för engagemang 
i blockverksamheten, dels på att forskningens roll oftast var av mätteknisk art 
och att forskningskontakterna gick via försöksledningen (min kursive-
ring).229  
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För att en forskningsutveckling av lärarutbildning skall komma till 
stånd, påminner Skolforskningskommittén om att ansvaret för att 
forskningsstrukturer för lärarutbildning utvecklas, åligger de inom 
högskolan inrättade regionstyrelserna.  
 
Under 1980-talet genomfördes en genomgripande reform av 
grundskollärarutbildningen, med utgångspunkt från förslag som 
presenterats i betänkandet av 1974 års lärarutbildningsutredning. 
Reformen låg till grund för ett decentraliserat genomförande vid 
högskolor och universitet där lärarutbildning bedrevs.230 En uttalad 
målsättning med reformen var att skapa en gemensam utbildning 
för grundskolans lärare på skolformens villkor. Den genomgående 
tanken var sålunda att olika lärarutbildningstraditioner, skulle när-
ma sig varandra och att lärare ur olika ämnesgrupper skulle mötas. 
De tidigare strikt åtskilda lärarutbildningarna, ordnade stadievis i 
låg- mellan- och ämneslärarutbildning (varav den senare riktad till 
undervisning i både högstadiet och i gymnasieskolan), eller de så 
kallade praktisk-estetiska ettämneslärarutbildningarna i exempelvis 
hemkunskap eller bild, ersattes av en grundskollärarutbildning med 
två inriktningar, som delvis överlappade varandra. Inriktningen 
mot undervisning i lägre åldrar kom att omfatta årskurserna ett till 
sju, och den andra inriktningen, mot högre åldrar, årskurserna fyra 
till nio.  
 
Ett andra syfte med grundskollärarreformen var att höja den akade-
miska nivån i lärarutbildning för grundskolan, vilket innebar en på-
taglig förändring av tidigare klasslärarutbildningar och de praktiska 
och estetiska lärarutbildningarna. För att åstadkomma dessa för-
ändringar ålades universitetens ämnesinstitutioner och lärar-
utbildningarnas metodiskt och praktiskt inriktade institutioner ett 
delat ansvar för reformens genomförande. Detta kom att innebära 
att de institutioner som vid de lokala högskolorna och universiteten 
var berörda av reformen fördelade undervisningsområden emellan 
sig.231 
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En tredje målsättning var vidare att grundskollärarutbildningen 
skulle tillförsäkras en tydligare och bredare förbindelse med forsk-
ning, genom att didaktik framskrevs som en betydelsefull kompo-
nent av all undervisning i det nya lärarprogrammet. I regerings-
propositionen förutsattes att didaktik som ett kunskapsområde 
skulle utvecklas som en allmänpedagogisk och utbildningsmetodisk 
forskningsinriktning, för vilken de pedagogiska institutionerna för-
väntades ta särskilt ansvar genom att också involvera de univer-
sitetsdiscipliner som företrädde skolämnen.232 
 
På uppdrag av regeringen utvärderades den nya grundskollärar-
utbildningen systematiskt av Universitets- och högskoleämbetet i 
ett antal delrapporter i början av 1990-talet. Slutrapporten, som 
grundade sig på sammanlagt sju slags källor, bestående av särskilda 
utvärderingsprojekt, studier och rapporter, påvisade att den brist-
fälliga forskningsanknytningen av lärarutbildningen kvarstod, då de 
flesta lärarutbildare, särskilt vid de mindre högskolorna, saknade 
nära kontakt med och delaktighet i forskning.233 Man fann också att 
den didaktiska ansatsen som betonats i reformen, blivit ett kun-
skapsområde som främst förvaltades av de lärare som själva sak-
nade anknytning till forskning, dvs. de som undervisade i metodik 
och de praktikinriktade delarna av lärarutbildningen. Till detta lade 
man pedagogikämnets ställning i lärarutbildningen, som man me-
nade var otydlig. Utvärderingen visade också att genomförandet av 
reformen i hög grad berodde på vilket mottagande reformen fick 
och vilken tolkning som gjordes av den enskilde lärarutbildaren. 
Det hörde inte till ovanligheten, vilket betonades i en av delrap-
porterna, att det fanns ”djupa klyftor mellan olika lärarutbildares 
åsikter om lärarutbildning och läraryrke”.234 Den tolkning respekti-
ve lärarutbildare gjorde visade sig för övrigt vara förbunden med 
den egna utbildningsbakgrunden som lärare eller akademiker. I 
slutrapporten framhölls att åtgärder för fortbildningsinsatser för 
lärarutbildare vid samtliga lärosäten var nödvändiga. Något senare 
pekade också Utbildningsdepartementet på att kontakten mellan 
lärarutbildning och skolforskning försvagats sedan 1977 års hög-

                                                  
232 Regeringens proposition 1984/85:122. 
233 UHÄ (1992b) Utgrund:s slutrapport. En grund att bygga på. UHÄ-rapport 1992:21. Stockholm: UHÄ.
234 UHÄ (1991) s. 72. 
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skolereform samt att lärarutbildningens bristande forsknings-
anknytning inte bara berörde ämnet pedagogik.235  
 
Genom 1993 års högskolereform, Frihet för ansvar, decentralisera-
des högskolesystemet ytterligare.236 Det lokala inflytandet över hög-
skoleväsendets innehåll stärktes och ett nytt ekonomiskt styrsystem 
infördes med resultatbaserad resurstilldelning.237 De  utbildnings-
politiska strävandena vid denna tid inbegrep också genomgripande 
skolreformer för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna, för vilka nya läroplaner infördes från år 1994.238 Skol-
reformernas övergripande målsättning var, enligt regeringens bud-
getproposition, att överföra statens och kommunernas ansvar för 
skolutveckling till ”skolans professionella” och elevernas familjer.239 

1993 års högskolereform initierade även en reformering av grund-
skollärarutbildningen, som genomfördes år 1995.240 Denna reform 
inbegrep, enligt regeringen, ambitionen att öka ”lärarens pro-
fessionalism” och att vidga lärares karriärmöjligheter.241 Anknyt-
ningen av lärarutbildning och annan pedagogisk yrkesutbildning till 
akademiska strukturer kom även att stärkas genom införande av ett 
examensarbete.  
 
Samtidigt som dåvarande regeringen framhåller att all högskoleut-
bildning sedan 1977 är knuten till forskning, finner den sig föranlå-
ten att betona att detta också formellt gäller för lärarutbildningen.242 
I propositionen om lärarutbildning uttrycks dock en medvetenhet 
om att så inte är fallet i praktiken, bl. a. genom  formuleringar om 

                                                  
235 Utbildningsdepartementet  (1995) Staten och skolan – styrning och stöd. Om Skolverket, Statens institut för 
handikappfrågor i skolan och Utbildningsdepartementet. Ds 1995:60.  Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
236 Högskoleförordning 1993:100. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
237 Högskoleverket (2001a). Högskoleverkets utvärderingar -  från bedömning av kvalitetsarbete till bedömning av kvalitet. 
Stockholm: Högskoleverket. 
238 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) omfattar grundskola, sameskolan, special-
skolan och den obligatoriska särskolan. Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) berör gymnasie-
skolan, kommunal vuxenutbildning, statens skolor för vuxna, gymnasiesärskola och  vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda. Se Skolverket (2003). Styrdokument. Läroplaner. 
http://www.skolverket.se/styr/laroplaner/index.shtml  
239 Budgetproposition 1993/94:100 Mål för utbildning och forskning 1994. Utdrag ur regeringens 
budgetproposition. Bilaga 9. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s 9. 
240 Regeringens proposition om lärarutbildning m.m. 1991/92:75. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
241Ibid., s 10. 
242 Ibid. 
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en förväntad och ökad forskningsutveckling inom lärarutbild-
ningens område. Denna forskningsutveckling förväntas bland 
annat åstadkommas genom nya krav på lektorsbehörighet för tjänst 
inom högskolan. Det intressanta i sammanhanget är att regeringen, 
för en samlad bedömning om forskningsutveckling i lärarutbild-
ning, hänvisar till den kommande forskningspropositionen. I den 
lyser emellertid alla förslag avseende forskning och forskarutbild-
ning för lärarutbildning med sin frånvaro.243 
 
Avsaknaden av forskningsstrukturer i lärarutbildning påtalas åter-
igen i olika utredningar under mitten av 1990-talet. I två statliga ut-
värderingar, utförda dels av Högskoleverket och dels av Utbild-
ningsdepartementet, påvisas att lärarutbildningen ännu inte är in-
förlivad i högskolans forskningsstrukturer.244 Båda rapporterna be-
tonar att det delade ansvaret för att inlemma lärarutbildning i hög-
skolans strukturer ligger hos såväl centrala myndigheter som hos de 
lokala högskolorna och universiteten. Vidare understryks att forsk-
ning relaterad till lärarutbildning måste breddas och ges tydligare 
anknytning till skola och lärarutbildning. Den lärarfackliga utvärde-
ringen av grundskollärarutbildningen, Professionella lärare?  genom-
förd av Gran på uppdrag av Lärarförbundet, påvisar likaledes be-
hov av forskningsutveckling av lärarutbildning.245 Det tycks vara i 
detta sammanhang som professionaliseringsbegreppet ger ytter-
ligare styrka åt kraven på en forskningsbaserad lärarutbildning. I 
betänkandet Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och 
utveckling (SOU 1999: 63) som Lärarutbildningskommittén lägger 
fram år 1999, betonas att en ny lärarutbildning ställer krav på lärar-
utbildare med ”professionell identitet” och med ”god kännedom 
om och kontakt med forskning”.246 Utredningen uttrycker vidare 
att forskning på lärarutbildningens område måste bedrivas både i 
skolan och om skolan.247  

                                                  
243 Regeringens proposition 1992/93:1. Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
244 Högskoleverket (1996). Grundskollärarutbildningen 1995. En utvärdering. Högskoleverkets rapportserier 
1996:1 R. Stockholm: Högskoleverket; Utbildningsdepartementet (1996). Lärarutbildning i förändring, Ds 
1996:16. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
245 Bertil Gran (1995). Professionella lärare? Lärarförbundets utvärdering av grundskollärarutbildningen. Stockholm: 
Lärarförbundet. 
246 Se kap. 12, SOU 1999: 63. Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling. 
Stockholm:Utbildningsdepartementet.  
247 Ibid., s 261. 
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Genom 2001 års lärarutbildningsreform byggs nya strukturer för 
grundutbildning och forskning upp.248 Beslutet om en ny lärarut-
bildning ställer också explicita krav på universitet och högskolor att 
utveckla och bredda lärarutbildningens forskningsbas. De nya reg-
lerna för lärarutbildningen innebär att alla universitet och högsko-
lor med rättigheter att utfärda lärarexamen är skyldiga att från 
första juli år 2001 inrätta ett särskilt organ, som ansvarar inte enbart 
för den grundläggande lärarutbildningen, utan också för forskning 
med nära anknytning till lärarutbildning. Det särskilda organet skall 
vara direkt underställt lärosätets styrelse. Kravet uppfylls på olika 
sätt vid olika lärosäten, ibland också under visst motstånd, vilket 
framgår av Högskoleverkets utvärdering om hur reglerna om sär-
skilda organ tillämpas och åtföljs vid olika universitet och hög-
skolor.249 
 
Inom den decentraliserade högskolan etableras olika strukturer för 
lärarutbildning och forskning, vilket innebär att det finns olika vä-
gar till forskning inom lärarutbildning, som följande exempel får 
illustrera. Vid Göteborgs universitet har man skapat en forskar-
skola i utbildningsvetenskap inom det överordnade organ, Utbild-
ningsvetenskapliga fakulteten, som inrättats för lärarutbildning.250 

De inriktningar av forskarutbildning som ges under hösten 2004 är 
pedagogik, ämnesdidaktik, hushållsvetenskap och arbetsvetenskap. 
Vid Uppsala universitet organiseras lärarutbildning och forskning 
inom Institutionen för lärarutbildning, som är underordnad Fakul-
tetsnämnden för utbildningsvetenskap. Forskarutbildning ges sedan 
hösten 2002 i ämnet pedagogik med inriktning mot utbildnings-
yrken.251 År 2005 ges också forskarutbildning i ämnet didaktik, till 

                                                  
248 Regeringens proposition 1999/2000: 135 En förnyad lärarutbildning. Stockholm: Utbildnings-
departementet. 
249 Högskoleverket riktar kritik mot Uppsala universitet där organiseringen av lärarutbildningen inte 
befinns vara förenlig med föreskrifterna eftersom det särskilda organet är underordnat annan nämnd. 
Kritik riktas även mot Umeå universitet, som enligt Högskoleverket inte följt föreskrifter vid utseende av 
ledamöter till det särskilda organet. Denna kritik kunde emellertid tillbakavisas av Umeå universitet då 
Fakultetsnämnden för lärarutbildning redan hade inrättats den första april 2000, dvs. innan de nya reglerna 
trätt i kraft. Se Högskoleverket (2002b). Högskolornas särskilda organ för lärarutbildning. Högskoleverkets 
rapportserie 2002:41 R. Stockholm: Högskoleverket. 
250 Göteborgs universitet (2004). Utbildningsvetenskap. Organisation. 
http://www.ped.gu.se/forskarutbildning/  
251 Uppsala universitet (2004). Forsknings- och utvecklingsverksamhet, samt forskarutbildning, vid Institutionen för 
lärarutbildning.  http://130.238.25.247/ILU_portal/externt/forskning/forskning.htm  
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vilket lärarexamen samt examensarbete på 10 poäng ger behörig-
het.252 Vid Örebro universitetet har Sektionsnämnden för lärar-
utbildning ansvar för grundläggande lärarutbildning och för forsk-
ning och forskarutbildning som knyter an till sådan utbildning.253 
Den forskarutbildning som hösten 2004 finns inom Sektions-
nämndens ansvarsområde ges i forskarutbildningsämnet ”Svenska 
språket”.254 
 
I samband med dessa reformer på lärarutbildningens område gör 
staten också andra satsningar för att stärka lärarutbildningens förut-
sättningar att utveckla en forskningsbas.255 Inom det statliga Veten-
skapsrådet inrättas en särskild så kallad utbildningsvetenskaplig 
kommitté (UVK), med uppgiften att fördela medel för forskning ”i 
nära anslutning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksam-
het”.256 Detta beslut har gett upphov till debatter om hur regle-
ringsbrevet bör tolkas.257  
 

Lärarutbildning och professionalitet 
Lärarutbildning, professionalitet och forskning, är vad som ovan 
framgått, intimt förbundna begrepp. Inför genomförandet av 
grundskollärarutbildningsreformen år 1988, fokuserar Ahlström 
lärarutbildningens vaga förhållande till den verksamhetsförlagda 
praktik som han menar utgör en viktig del av en professionsutbild-
ning.258 Han pekar på att de krav som ställs på lärare som profes-
sionella yrkesutövare, inte motsvaras av en vetenskapligt under-
byggd bas. Lärares professionalitet bygger i praktiken på indivi-

                                                  
252 Uppsala universitet (2005). Forsknings- och utvecklingsverksamhet, samt forskarutbildning, vid Institutionen för 
lärarutbildning. http://130.238.25.247/ILU_portal/externt/forskning/forskning.htm   
253 Örebro universitet (2004). Forskningsorganisation vid Örebro universitet. 
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____6847.aspx.  
254 Ibid. 
255 Vetenskapsrådet (2003). Utbildningsvetenskap – ett forskningsområde under uppbyggnad. Underlag till 
forskningspropositionen 2005-2008 från Utbildningsvetenskapliga kommittén. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
256 Utbildningsdepartementet (2003). Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Vetenskapsrådet. Regeringsbeslut 
28, U2003/4789/DK (slutligt). Regeringen, 26:1 ap.4. Utbildningsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
257 Daniel Kallós (2002). Varför är det så svårt att förstå den utbildningsvetenskapliga kommitténs 
arbetsuppgifter? Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Nr 1-2, 131-146. 
258 Karl-Georg Ahlström (1988). The University and Teacher Training. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International. 
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duella ståndpunkter och värdesystem, menar Ahlström.259 I mitten 
av 1990-talet pekar också Gran, i den utvärdering av grundskol-
lärarutbildningen som tidigare nämnts, på lärarutbildningens 
avsaknad av professionalitet, i det att han ställer en retorisk fråga 
om professionella lärare.260  
 
Under 1990-talet framkommer vidare i ett antal offentliga utvärder-
ingar och rapporter, som tidigare hänvisats till, att lärarut-
bildningens bristfälliga professionalitet beror dels på en svag forsk-
ningsanknytning, dels på lärarutbildningens otydliga ställning inom 
högskolan.261  
 
Lärarutbildningens svårigheter att forskningsutvecklas, kan förstås 
genom att dess position inom högskolan synliggörs. Inom det for-
mellt enhetliga universitets- och högskoleväsendet som infördes i 
Sverige 1977, behölls en uppdelning mellan universitet och högsko-
lor. Därigenom kännetecknas, menar Scott, som också påpekats i 
det föregående, det svenska högskoleväsendet av dolda strukturer, 
där, i likhet med många internationella högskolemönster, yrkesin-
riktade utbildningar generellt är underordnade universiteten.262  
 
Utbildningsforskaren Gyda Jóhannsdottir som år 2004, med ut-
gångspunkt från Scotts typologi över högre utbildningssystem, 
analyserar de nordiska lärarutbildningarnas förhållande till högre 
utbildningssystem, pekar på att svensk lärarutbildnings position 
inom det formellt enhetliga högskolesystemet, fortfarande är 
otydlig.263 Jóhannsdóttir menar att svensk lärarutbildnings tidigare 
avsaknad av forskningsstrukturer, i själva verket reflekterat ett så 
kallat dolt binärt högskolesystem, dvs. att forskningsstrukturer för 
lärarutbildning och andra högskoleutbildningar skilt sig åt. 
 
I lärarutbildningskommitténs betänkande från 1999 fokuseras, som 
tidigare nämnts, lärarutbildning som en professionsutbildning. Vid 

                                                  
259 Ibid., se The Content of Practical Training, 16-24. 
260 Gran (1995). 
261 UHÄ (1991); Högskoleverket (1996); Utbildningsdepartmentet (1996).  
262 Scott (1996), se s 37-38. 
263 Gyda Jóhannsdóttir (2004). Does the organization of Higher Education Affect the Research Culture in 
Teacher Education? A Nordic Perspective. Paper presented at the Nera’s 32nd Annual Conference, 11-13 
March. Reykjavik. 
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samma tid lyfts också professionalisering fram som en kärnfråga 
för lärargrupperna av de båda stora fackliga lärarorganisationerna, 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Lärarnas Riksförbund 
talar exempelvis om lärarna som ”de professionella i skolan” som 
ska styra skolans inre arbete.264 Lärarförbundet betonar, på liknande 
sätt i sin policy, att det ligger i lärarnas intresse att stärka sitt ”pro-
fessionella inflytande” och ser som sin viktiga uppgift att ”verka för 
en fortsatt professionalisering av läraryrket” för ökat inflytande och 
förbättrad ställning i samhället.265 
 
Ett behov av professionella lärare har sedan mitten av 1980-talet 
drivits som en statlig diskurs, menar Carlgren, som finner att den 
statliga betoningen av lärare som professionella yrkesutövare är 
förbunden med statens behov av självständiga lärare i samband 
med genomförandet av ett mer decentraliserat skolsystem.266 Detta 
påpekas också av Daniel Kallós och Lisbeth Lundahl.267 I motsats 
till den offentliga retoriken om professionalism, menar utbildnings-
forskarna Sverker Lindblad och Peter Sohlberg, att lärare under de 
sista decennierna av 1900-talet uppfattar att deras kunskaper gene-
rellt nedvärderas och att deras status och medinflytande har sjun-
kit.268 De visar också att lärare generellt har fått försämrade arbets-
villkor under denna tid. Detta avspeglar sig i lägre löneutveckling, 
lägre grad av autonomi och försämrade karriärvägar, samtidigt som 
lärare inordnats i en alltmer hierarkisk struktur med minskat infly-
tande i yrkesutövningen i förhållande till skolledare. Förändringar 
av utbildningssektorn under 1980- och 1990-talen, sätts av Lind-
blad och Sohlberg, liksom av Carlgren samt av Kallós och Lundahl, 
i samband med omstrukturering och nedrustning av välfärdsstaten. 
Därutöver noterar Lindblad och Sohlberg ett samband mellan 

                                                  
264 Lärarnas riksförbund. LRs handlingsprogram för skolan. 
http://www.lr.se/lrweb/home.nsf/indexfrmset?readform   
265 Lärarförbundet (2001) Lärarförbundets aktionsplan antagen 2001. 
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/003DA490/$FILE/Aplan.pdf 
266 Ingrid Carlgren (1999). Professionalism and teachers as designers. Journal of Curriculum Studies, 31 (1), 
43-56.  
267 Daniel Kallós, Lisbeth Lundahl (1994). Recent changes in Teachers’ Work in Sweden: 
Professionalization or What? I D. Kallós, S. Lindblad (Eds.) New Policy Contexts for Education: Sweden and 
United Kingdom. Ny uppl. 1997. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, 140-168; Carlgren 
(1999).  
268 Sverker Lindblad, Peter Sohlberg (2003). A life more common: I K.A. Petersen, S. Callewaert, S. 
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ökande feminisering, dvs. ökande andel kvinnliga lärare och sjun-
kande andel av politiskt aktiva lärare samt försämrade karriärmöj-
ligheter. 
 

Lärarutbildning och forskning på regional och lokal nivå vid Umeå 
universitet 
När lärarhögskolan i Umeå inrättades år 1968 tillsattes, som tidi-
gare framkommit, en professur i praktisk pedagogik. Professuren 
delades mellan Umeå universitetet och lärarhögskolan.269 Efter 
lärarutbildningens införlivande i högskolan år 1977, upphör alla 
lärarhögskolor, utom den i Stockholm, som organisatorisk enhet 
och lärarutbildningarna överförs till högskolan som allmänna ut-
bildningslinjer.270 Som en del av högskoleväsendet blev lärarutbild-
ningarna ställda under universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). 
Det tidigare huvudmannaskapet, som innehades av Skolöver-
styrelsen (SÖ), fortsatte dock att gälla för lärarutbildningarnas 
fortbildningsavdelningar.271  
 
På regional nivå inrättades i var och en av de sex högskoleregioner-
na en regionstyrelse, med uppgift att planera och samordna grund-
läggande högskoleutbildning samt att främja forskningsanknytning 
av de yrkesutbildningar som integrerats i högskolan.272 Lärarutbild-
ning vid Umeå universitetet, liksom i andra delar av landet, organi-
serades i ett system av olika linjenämnder inom sektorn för under-
visningsyrken.273 Den lokala organisationen i Umeå kom under sju 
år att bestå av fyra linjenämnder som ansvarade för ett dussintal lä-
rarutbildningsinriktningar: linjenämnden för ämneslärarlinjen, linje-
nämnden för förskol-, lågstadie-, mellanstadie- och speciallärarlin-
jerna, linjenämnden för barnavårds- hushålls-, textil och vårdlärar-
linjerna och linjenämnden för SYO- , teckningslärar- och yrkes-
pedagogiska linjerna, för vars samordning en femte nämnd, en 
planeringsnämnd, inrättades.274 Efter omorganiseringar och nya in-

                                                  
269 SOU 1980:22; Pedagogiska institutionen (2005)  www.pedag.umu.se  
270 SOU 1980:2. 
271 Ibid. 
272 Ibid. 
273 Se Askling (1983). 
274 Umeå universitet (odaterad). Arkiv. Linjenämnden för lärarutbildning. Protokoll. Seriesignum A5P. 
Umeå universitet. 

103



delningar av linjenämnder inrättades år 1984 en gemensam linje-
nämnd för lärarutbildning, som upphörde den 1 juli år 1992.275 I 
slutet av 1980-talet tillkom fritidspedagogutbildning och lärar-
utbildning i trä- och metallslöjd, som båda kom att tillhöra den 
gemensamma linjenämndens ansvarsområde.  
 
Ansatser för forskningsutveckling av lärarutbildning kan avläsas i 
rapporter av Regionstyrelsen i Umeå högskoleregion. År 1980 re-
dovisas ett starkt behov och intresse av akademiska kurser bland 
många lärarutbildare dels för att kunna bedriva undervisning på 
vetenskaplig grund, dels för att särskilt studera forskningsmetodik 
som en kurs i forskningsöverbryggande syfte.276 I samma rapport 
framkommer att lärarutbildares behov av högre utbildning kunde 
lokaliseras till ett brett och tvärvetenskapligt område, som Region-
styrelsen ansåg inte kunde tillgodoses av de traditionella discipliner-
na. Samtidigt tycks Regionstyrelsen ställa sig tveksam till de förut-
sättningar som råder på lärarutbildningens olika områden för att 
kunna utveckla forskning inom respektive ämnesområde:   
 

[…] för vissa lärarkategorier och ämnesområden finns i vårt land 
inga etablerade forskningsinstitutioner att anknyta till. Det gäller bl. 
a. hushålls- och textillärare. Hur får man forskarutbildning för 
exempelvis vävning, vävteori och klädsömnad?277 

 
Fem år senare, år 1985, framhåller Regionstyrelsen i sitt princip-
program för forskningsutveckling att en högre grad av måluppfyl-
lelse måste eftersträvas. Det övergripande målet, att inom högsko-
lan utveckla nya och egna forskningsområden för de nya ”icke-aka-
demiska” utbildningarna, får dock inte leda till, menar man, 
”underkastelse under en främmande tradition”.278 Samtidigt pekar 
Regionstyrelsen på svårigheter att uppnå de generella målen för 
forskningsanknytning pga. ekonomiska skäl. 

                                                  
275 Ibid. 
276 Regionstyrelsen i Umeå högskoleregion (1980) Överbryggande kurser inom sektorn för undervisningsyrken. 
Delrapport om undersökning av intresset för överbryggande kurser bland lärare vid lärarutbildningar i Umeå högskoleregion. 
Rapport nr 1980:2. Umeå: Regionstyrelsen. 
277 Ibid, s 2. 
278 Regionstyrelsen i Umeå högskoleregion (1985). Forskningsanknytning – en utbildningsfråga. Principprogram för 
forskningsanknytningen av grundutbildningen i Umeå högskoleregion. Förslag från en arbetsgrupp. Rapport nr 
1985:2. Umeå: Regionstyrelsen. Bilaga 1, s. 3. 
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Föranledd av aviserade nationella förändringar dels av högskolan 
generellt med tydligare krav på forskningsanknytning, dels en refor-
mering av den då nyss genomförda grundskollärarreformen, tillsätts 
vid Umeå universitet år 1990 en större utredning om lärarutbild-
ningens institutionella organisation (ILU-utredningen), som leds av 
dåvarande rektor.279 Utredningen, som särskilt fokuserade det orga-
nisatoriska förhållandet mellan lärarutbildning och forskning och 
förbindelsen mellan lärarna i pedagogik och lärarutbildning, konsta-
terade att hinder för forskningsutveckling av lärarutbildningen ut-
gjordes av två huvudsakliga faktorer: dels dess förbindelse med äm-
net pedagogik, dels dess avsaknad av fakultetshemvist.  
 

Lärarutbildningens forskningsanknytning är så gott som helt 
knuten till pedagogikämnet som tillhör den samhällsvetenskapliga 
fakulteten. Pedagogikämnet är inte heller enbart inriktat på lärar-
utbildningens behov, och den samhällsvetenskapliga fakulteten kan 
knappast förväntas ha möjlighet att tillgodose lärarutbildningens 
behov av forskningsknytning i den utsträckning som skulle 
behövas för att etablera t ex en sådan undervisningsforskning som 
beskrivits ovan. Lärarutbildare med annan fakultetshemvist än i 
den samhällsvetenskapliga kan – vilket erfarenhetsmässigt har visat 
sig – än mindre räkna med sin fakultets förståelse för 
lärarutbildningsinriktade forskningsprojekt. Detta förhållande 
understryker problemen för lärarutbildningarna beträffande 
möjligheterna att utveckla forskning och forskarutbildning.280  

 
ILU-utredningen pekade även på att det inom lärarutbildningen 
saknades kontakt mellan de olika lärarutbildningsområdena. Sam-
tidigt var hela lärarutbildningen isolerad från universitetet och 
forskning, då forskning på lärarutbildningens område inte utgjorde 
en prioriterad uppgift för ämnesinstitutionerna. Utredningen 
föreslog at man inrättade en särskild nämnd för att understödja och 
möjliggöra forskningsutveckling av hela lärarutbildningen. Rekry-
tering av lärare med forskarutbildning till lärarutbildningen betrak-
tades som en nödvändig åtgärd för att bidra till denna forsknings-
utveckling. En förhoppning som uttrycktes, var att forsknings-

                                                  
279 Umeå universitet (1991a) ILU-utredningen. Direktiv. Översyn av lärarutbildningarnas institutionella 
organisation. Bilaga 1. Rektorsämbetet: Bakgrund. Dnr 103-2192-90; Umeå universitet (1991b). 
Lärarutbildningens institutionella organisation. ILU-utredningen. Dnr 103-2192-90. 
280 Umeå universitet (1991b), s 18. 

105



utveckling ytterligare skulle stimuleras genom att lärarutbildningen i 
fysisk bemärkelse överfördes till universitetets campusområde 
under 1990-talet.  
 
ILU-utredningens olika förslag på initiering av nya forskningsstruk-
turer för lärarutbildning mottogs generellt med en avvisande håll-
ning av existerande fakultetsområden och discipliner. Särskilt av-
visades utredningens förslag på forskningsstrukturer av ämnet 
pedagogik och den samhällsvetenskapliga fakulteten, som redan 
före utredningens start uttryckt farhågor för att etablering av sär-
skilda forskningsstrukturer inom lärarutbildningen skulle kunna 
innebära gränsdragningsproblem i förhållande till ämnet pedago-
gik.281 I sitt remissvar till ILU-utredningen återkom den samhälls-
vetenskapliga fakulteten till ämnet pedagogiks ställning som etable-
rad disciplin, som därför utgjorde en särskild utgångspunkt för 
forskningsutveckling av lärarutbildning:  
 

Verksamheten bör ta sin utgångspunkt i redan befintliga ämnen 
och discipliner. I det här fallet synes det också vara tämligen lätt att 
identifiera det eller de ämnen som skulle kunna fungera som 
utgångspunkter … t. ex pedagogiska institutionen.282 

 
Även de olika metodiskt och praktiskt inriktade lärarutbildnings-
institutionerna uttryckte olika grad av motstånd och tveksamheter 
till de förslag på grundläggande omorganisation som förelåg. 
Främst ställde man sig avvisande till nya institutionsbildningar, som 
man menade skulle verka splittrande.283 Dessutom var man gene-
rellt skeptisk till förslag som innebar att lärarutbildning skulle när-
mas till forskning och forskningsstrukturer.284 En motsatt uppfatt-
ning framfördes av linjenämnden för lärarutbildning som pekade 
på vikten av att strukturer inrättades för att särskilt stödja utveck-

                                                  
281 Se Samhällsvetenskapliga fakulteten (1990) Yttrande. Undervisningsforskningens framtida inriktning 
och organisation vid Umeå universitet. Dnr 505-973-9. Umeå universitet; Pedagogiska institutionen (1991) 
Lärarutbildningens organisation. Remissvar till ILU-utredningen, Umeå universitet.  
282 Se samhällsvetenskaplig fakultets remissvar till ILU-utredningen, U-sektorns kansli (1991). Lärar-
utbildningens institutionella organisation (ILU) Inkomna yttranden över utredningens förslag. Dnr 91-59. 
283 Se exempelvis Institutionen för klass- och ämneslärarutbildning (1991) Yttrande över ILU-gruppens 
förslag till omorganisation av lärarutbildningarna. Bilaga 3. Dnr 91:59. Umeå universitet. 
284 Se remissvar, samlade i U-sektorns kansli (1991) Lärarutbildningens institutionella organisation (ILU) 
Inkomna yttranden över utredningens förslag. Umeå universitet.
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lingen av didaktisk forskning med anknytning till olika undervis-
ningsområden.285 
 
Efter omfattande remissförfarande som involverat ett trettiotal en-
heter, dvs. institutioner, fakultetsnämnder och andra nämndsorgan, 
beslutades om ny organisationsstruktur för lärarutbildning från den 
första juli år 1992. Därigenom inrättades Utbildnings- och 
forskningsnämnden för lärarutbildning (UFNL) vid Umeå univer-
sitet, med ansvar för grundutbildning och forskning inom lärar-
utbildningens område.286 På institutionsnivå etablerades nya struk-
turer, till viss del baserade på ämnesinriktningar. Exempelvis så 
upphörde tidigare ”stadieindelning” av lärarutbildning inom 
institutionen för klass- och ämneslärare och ersattes av två nya, 
mer ämnesinriktade institutioner; Institutionen för svenska och 
samhällsvetenskapliga ämnen och Institutionen för matematik och 
naturvetenskapliga ämnen. De olika inriktningarna av estetiska 
ämnen, som tidigare även benämnts praktiska ämnen, samlades i 
den Estetiska institutionen som kom att omfatta lärarutbildningar i 
bild, musik, rörelse, textilslöjd samt trä- och metallslöjd. Andra 
lärarutbildningar och pedagogisk utbildning med inriktning både på 
yngre barn, ungdomar och vuxna, samlades i en institution under 
beteckningen Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och 
vägledning (BUSV). De två utbildningsinriktningarna till vård-
lärarutbildning respektive yrkeslärarutbildning, som genom 
reformen förlades inom en egen institution, kom i mitten av 1990-
talet att avvecklas. Institutionen för hushållsvetenskap, som 
inrättades som egen enhet år 1992, kom år 1995, som tidigare 
nämnts, att överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. Därmed 
kunde institutionen, som också ändrade beteckning till Institu-
tionen för kostvetenskap, utveckla egen forskning och fors-
karutbildning. År 1995 hade de ursprungliga sex institutionerna 
omvandlats till fyra institutionella enheter och en så kallad 
utvecklingsenhet för datoranvändning och multimedia i lärarutbild-
ningen. År 2000 omvandlades denna utvecklingsenhet till en 
institution under namnet Institutionen för interaktiva medier och 

                                                  
285 Linjenämnden för lärarutbildning (1991) Yttrande. Lärarutbildningens institutionella organisation.1991-
01-17. Dnr 103-2192-90. Umeå universitet. 
286 Universitetsstyrelsen (1992). Protokollsutdrag. Dnr 103-2192-90. och 103-300-92. Umeå universitet; 
UHÄ (1992a) Linjenämnden och grundskollärarutbildningen. UHÄ:s utvärdering av grundskollärarreformen. Delrapport 
6. UHÄ-rapport 1992:19. Stockholm: UHÄ. 
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lärande. En fysisk integrering av lärarutbildning med universitetet 
pågick vidare under 1990-talet genom att samtliga institutioner i 
olika etapper flyttade till universitetets campusområde mellan åren 
1992 och 1997.  
 
De fyra institutionerna och utvecklingsenheten som direkt 
sorterade under UFNL, var på olika sätt delaktiga i den forsknings-
utveckling som skedde under 1990-talet.287 Med finansiering av 
UFNL igångsattes ett forskningsutvecklingsprogram för både 
generellt och individuellt inriktad kompetensutveckling av lärarper-
sonal vid dessa institutioner. 1996 tog universitetsstyrelsen beslut 
om inrättande av den första professuren, med könsteoretiskt 
perspektiv, inom lärarutbildningens område.288 De fyra institutio-
nerna som var direkt underställda UFNL uttryckte sitt gemen-
samma intresse för forskningsutveckling bland annat i dokumentet 
”Forskningsprogram för Lärarutbildningen”, som tillställdes den-
samma år 1997:  
 

Av ovanstående historiska bakgrundsteckning har framgått att in-
stitutionerna genomgått en snabb och omfattande ehuru nödvän-
dig förändring, nu mot att bli forskande sådana. Institutionerna 
uppfyller därmed universitets uppgift, att utveckla vetenskaplig 
kunskap, att kompetensutveckla personalen och att skapa 
förutsättningar för lärande kring det innehåll och de metoder som 
forskningen producerat. Institutionernas kunskapsområden kan 
inordnas under ämnet undervisningsvetenskap, där vissa delar är 
gemensamma för de fyra institutionerna medan andra är mera 
ämnesspecifika.289  

 
Ambitionerna att utveckla forskning och forskarutbildning i ett 
eget ämne inom lärarutbildning var från de olika institutionernas 
utgångspunkter självklara, inte minst mot bakgrund av tidigare erfa-
renheter som tydligt visat att kunskapsområden och inriktningar 

                                                  
287 Institutionen för svenska och samhällsvetenskap (1999). Plan för forsknings- och utvecklingsarbete 
1993/94 och 1996/97-98/99. Umeå universitet; Per-Olof Erixon (2000). Fyra institutioner och en 
utvecklingsenhet. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Nr 1, 4-47. 
288 Universitetsstyrelsen (1996). Beslut professorer inom området lärarutbildning och pedagogisk 
yrkesverksamhet. Dnr 3161-1933-96. Umeå universitet.  
289 Stig Eklund, Per-Olof Erixon, Kerstin Hägg, Stefan Nordström (1997). Forskningsprogram för 
lärarutbildningen. 1997-08-15. Umeå universitet, s 28. 
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som företräddes av lärarutbildningen varken fanns eller var möjliga 
att utveckla vid de traditionella ämnesinstitutionerna. Den gemen-
samma strävan att utveckla forskning materialiserades år 1998 ge-
nom tillsättningen av två professurer, dels den ovan nämnda pro-
fessuren med könsteoretiskt perspektiv och den andra med ett kul-
turellt och humanistiskt perspektiv på undervisning och lärandets 
teori och praktik.290  
 
Denna strävan kom emellertid att under en period av flera år, från 
år 1995 till år 1999, att mötas av olika förslag från universitetsled-
ningen, som innebar att lärarutbildningsinstitutionerna skulle upp-
lösas och införlivas i de befintliga ämnesinstitutionerna.291 I denna 
process utvecklades olika ståndpunkter. Utbildnings- och forsk-
ningsnämnden för lärarutbildning avvisade universitetsledningens 
förslag och hävdade att den forskningsutveckling som pågick inom 
lärarutbildningen borde stödjas av universitetet.292 Dekanus för den 
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, som av universitetsled-
ningen fick i uppdrag att utreda behovet att ett nytt forskningsäm-
ne för lärarutbildningen, fann det däremot svårt att motivera ett 
nytt examensämne med disciplinära argument.293 Istället förordade 
utredaren att Pedagogiska institutionen, som sorterade under sam-
hällsvetenskapliga fakultetsnämndens område, fortsättningsvis 
skulle behålla huvudansvaret för den forskningsanknytning som var 
av särskilt intresse för lärarutbildningens institutioner. Pedagogiska 
institutionen förhöll sig samtidigt mycket kritisk till lärarutbild-
ningens ansatser till forskningsutveckling och dess strävan att in-
rätta en egen disciplin och menade att en integrering av lärarutbild-

                                                  
290 Kansliet för lärarutbildning (1999) PM. UFNL:s satsningar på forskning och forskarutbildning m.m. 
Umeå universitet.  
291 Se exempelvis Prorektor (1995). Förslag. Översyn av fakultetsstrukturen vid Umeå universitet.  Dnr 
103-617-95; Rektor (1997). Information. Fakultets- och institutionsstrukturen vid Umeå universitet. Dnr 
103-617-95; Rektor (1998). Uppdrag. Arbetsgrupp för beredande av lärarutbildningarnas integration i 
fakultetsorganisationen. Dnr 103-617-95. Umeå universitet; Prorektor (1999a). Uppdrag. Arbetsgrupp med 
uppgift att utveckla en forskarskola för pedagogiska frågeställningar och forskarutbildning inom 
lärarutbildningsområdet. Dnr. 111-67-99; Prorektor (1999b). Utredning. Översyn av fakultetsstrukturen 
vid Umeå universitet. 1999-10-28. Dnr 103-617-95. 
292 Umeå universitet (1996). Förslag. Yttrande över utredningen ”Översyn av fakultetsstrukturen vid 
Umeå universitet”.Utbildnings- och forskningsnämnden, Umeå universitet. 
293 Rune Åberg (1997). Pedagogiska institutionen, dess organisation och lärarutbildningarnas 
forskningsanknytning. 1997-11-24. Umeå universitet. 
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ningen i existerande fakultetsstrukturer var en nödvändig förutsätt-
ning för dess forskningsutveckling.294  
 
I mars månad år 1999 presenterade Utbildnings- och forsknings-
nämnden för lärarutbildning, Umeå universitet, för Universitets-
styrelsen ett program för forskarutbildningsämnet pedagogiskt 
arbete. Detta sammanföll med att Lärarutbildningskommittén pre-
senterade sitt betänkande Att lära och leda, i vilket föreslogs att varje 
lärosäte skulle inrätta ett särskilt organ med ansvar för grundutbild-
ning, forskning och i förekommande fall forskarutbildning i nära 
anslutning till lärarutbildningen.295  
 
Vid Umeå universitet tillträdde senare under år 1999 en ny rektor. I 
december samma år, dvs. nära ett år innan riksdagen kom att 
besluta att ett sådant särskilt organ skulle inrättas, tog den 
nybildade Universitetsstyrelsen beslut om att från den första april 
år 2000 inrätta Fakultetsnämnden för lärarutbildning.296  
 
Ett av den nyinrättade fakultetsnämndens första beslut var att till-
skapa forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete, som ett nytt 
forskarutbildningsämne inom lärarutbildningens område. Samtidigt 
utpekas i Umeå universitets forskningsstrategier lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet som ett av universitetet prioriterat 
område. Satsningen på pedagogiskt arbete får avgörande betydelse 
för inrättandet av en nationell forskarskola i pedagogiskt arbete år 
2001, för vilken Umeå universitet av regeringen utses till värdhög-
skola.297 
 
Forskning och forskarutbildning inriktad mot lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet vid Fakultetsnämnden för lärarutbild-
ning, Umeå universitet, sägs vila på tre ben.298 Ett av dessa ben 

                                                  
294 Pedagogiska institutionen (1995) Förslag. Översyn av fakultetsstrukturen vid Umeå universitet. Dnr 
103-617-95; Pedagogiska institutionen, Ulla Johansson, Leif Lindberg (odaterad). En forskarskola för 
pedagogiska frågeställningar och lärarutbildares forskarutbildning. En idéskiss. Diskussions-PM.  
295 SOU 1999: 63. Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
296 Universitetsstyrelsen (1999). Protokoll. Ärende 78. Nämnd för lärarutbildning vid Umeå universitet. 
Dnr 111-2347-99, 103-617-95. Umeå universitet.  
297 Regeringens proposition 2000/01:3. Forskning och förnyelse. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
298 Se Umeå universitet, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, hemsida, för en översikt av 
forskarutbildning. http://www.educ.umu.se/forskning/presentation/ Sidan hämtad 2004-09-07. 

110



utgörs av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete. De två and-
ra benen utgörs av områdena pedagogik och ämnesdidaktik. 
Fakultetsnämndens strävan är att forskningens inriktning ska vara 
praxisnära, dvs. ta sin utgångspunkt i problem och aspekter nära 
relaterade till den pedagogiska verksamheten i skolan och lärar-
utbildningen. Forskningsstrukturerna för lärarutbildning inom Fa-
kultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet, kan illu-
streras genom följande figur.  
 
Figur 1.  Forskningsstrukturer för lärarutbildning, Fakultetsnämnden för 
lärarutbildning, Umeå universitet. 
 
 

 
Den ämnesdidaktiska forskningen och forskarutbildningarna inom 
olika discipliner samt den forskning och forskarutbildning på lärar-
utbildningens område som bedrivs inom ämnet pedagogik, bygger 
på fördjupade studier i respektive ämne. Behörighetskraven för till-
träde till forskarutbildning i pedagogiskt arbete utgörs av genom-
förd lärarutbildning, minst två års erfarenhet av pedagogiskt yrkes-
arbete samt ett godkänt examensarbete på minst tio poäng. Inträ-
deskraven kan jämföras med den medicinska fakultetens inträdes-
krav för forskarutbildning mot klinisk forskning, där läkarutbild-
ningen är behörighetsgivande för antagning till forskarutbildningen.  
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Pedagogiskt arbete är, som tidigare framkommit, ett forskarutbild-
ningsämne, som tar sin utgångspunkt i lärarutbildning som en 
professionsutbildning. Forskningsfrågorna genereras i den pedago-
giska yrkesverksamheten och tar enligt den första studieplanen från 
år 2000 
 

[…] sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori 
och praktik och knyter därför främst an till de metodiskt praktiska 
delarna i grundutbildningen […]. En viktig ambition är att utveckla 
teorier och forskningsmetoder som tillåter de pedagogiskt 
yrkesverksamma att själva kritiskt undersöka, granska och 
problematisera betingelser och innehåll i verksamheten. 
 
[…]  skall vidare bidraga till ökad vetenskapligt baserad kunskap 
och teoribildning om kunskapsbildning, pedagogiskt yrkes-
verksammas arbete, elevers inlärning och socialisation och hur 
dessa processer är relaterade till och formade av de ekonomiska, 
politiska och sociala sammanhang av vilka de är en del.299 

 
Vid Umeå universitet studeras forskarutbildningsämnet pedago-
giskt arbete vid de fem institutioner, som är direkt underställda 
Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Fyra av dessa institutioner 
var, som framkommit, tidigare inriktade på undervisning i praktik, 
metodik och teori för lärarutbildningar och annan pedagogisk yr-
kesverksamhet, vilket innebar huvudansvar för de tidigare lärar-
utbildningarna för grundskolans låg- och mellanstadier, special-
pedagoger, lärare i estetiska ämnen och barnkunskap, utbildningar 
till studievägledare, förskollärare och fritidspedagog. Institutionerna 
var forskningssvaga och saknade forskningsstrukturer.  
 
Utvecklingen av forskningsområdet inom Fakultetsnämnden för 
lärarutbildning kan illustreras med antalet doktorander, som i ja-
nuari 2004 uppgick till 48 individer. Majoriteten bedrev forskar-
utbildning i pedagogiskt arbete.300 Andra doktorander, helt eller del-
vis finansierade av Fakultetsnämnden för lärarutbildning, bedrev 
forskarutbildning inom olika universitetsämnen, antingen i peda-

                                                  
299 Umeå universitet (2000b). Studieplan för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Umeå: 
Fakultetsnämnden för Lärarutbildning. Studieplan fastställd 2000-05-08. 
300 För inriktning av avhandlingsarbeten, se Monika Vinterek (2004). Pedagogiskt arbete: Ett 
forskningsområde börjar anta en tydlig profil. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 3-4, 73-90. 
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gogik eller i discipliner med ämnesdidaktisk inriktning (stats-
kunskap, biologididaktik, fysikdidaktik, svenskämnets didaktik). 
Fakultetsnämnden för lärarutbildning ansvarar också för den 
Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) i vilken 23 
doktorander är antagna. Vidare delfinansieras ett antal doktorander 
inom de två andra nationella forskarskolorna, Genusforskarskolan 
och den Nationella forskarskolan för naturvetenskapens och tek-
nikens didaktik (FONTD). Därutöver finansieras handledning för 
ett tiotal doktorander i kemi- och matematikdidaktik.301  
 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan konstateras att forskning som bedrivits på 
lärarutbildningens område, både ur ett internationellt och i ett na-
tionellt perspektiv, består av ett både stort och splittrat forsknings-
fält. Svensk pedagogisk utbildningsforskning tycks i huvudsak, med 
undantag av ramfaktorteorins stora genomslag, ha replikerat inter-
nationella forskningsinriktningar. De vida forskningsinriktningarna 
inkluderar såväl kritiska studier av utbildningsstrukturer i ett sam-
hälleligt perspektiv, som mer beskrivande och mindre analytiska 
studier av lärarutbildningsstrukturer och lärarutbildningsreformer 
samt studier med fokus på elever, lärare och lärarstuderande. Tidi-
gare kvantitativt inriktade forskningsmetoder inom utbildnings-
forskning, ofta med avsaknad av teoretiska perspektiv, har företrä-
desvis från 1980-talet skiftat till kvalitativa metoder, varmed nya 
forskningsmönster och teoretiska ansatser, delvis med involvering 
av aktiva lärare, har utvecklats.  
 
Förändringstendenser i svensk utbildningsforskning från 1980-
talets senare del relateras särskilt till framväxten och identifieringen 
av det nya kunskapsområdet didaktik. Utvecklingen av detta kun-
skaps- och forskningsområde har samtidigt inneburit att effekterna 
av avsaknad av en egen forskningsbas för den praktiskt och meto-
diskt inriktade lärarutbildningen, till viss del uppmärksammats. 
Under 1990-talet har den tidigare könsneutrala inställningen som 
företrädesvis tycks ha gällt inom lärarutbildningsforskning, ut-

                                                  
301 Fakultetsnämnden för lärarutbildning (2004). Forskarutbildning med inriktning mot lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet – en självvärdering. Umeå universitet. 
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manats av forskare som ser genusaspekter som betydelsefulla för 
en vidare förståelse av hur makt- och genusrelationer och därmed 
demokratisyn, återskapas och förmedlas i lärarutbildning.  
 
Den pedagogiska forskningens bäring på och forskningsuppdrag 
för lärarutbildning ifrågasätts emellertid såväl internationellt som 
nationellt av det egna vetenskapssamhället. En återkommande kri-
tik som riktas mot den bedrivna forskningen, består i att den har en 
svag förankring i lärarutbildningens praktiska verksamhet. Interna-
tionellt tycks lärarutbildning generellt bedrivas inom institutioner 
som har svag anknytning till forskning, vilket ses som problema-
tiskt av många forskare, som föreslår att lärarutbildning och lärarut-
bildare därför ska involveras i forskning. Lärarutbildningens svaga 
anknytning till forskning, sätts vidare i samband med dess generellt 
otydliga och därmed svaga ställning inom högskolesystemens struk-
turer. En vidgning av det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet 
från ett område som företrädesvis ägs av disciplinen pedagogik, 
eller Education, till ett interdisciplinärt område, med deltagande av 
forskare från andra discipliner, ses av många som en nödvändig 
förutsättning för utveckling och förändring av lärarutbildningens 
svaga relation till forskning.  
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Kapitel 4. Studiens resultat 

 
I detta kapitel sammanfattar jag resultaten av dokument- och inter-
vjustudierna. 

Studiens fyra teman  

Studien bygger, som framkommit, på vetenskaplig litteratur och 
offentliga dokument samt på intervjuer som fokuserar förändringar 
i svensk lärarutbildning,  särskilt dess förbindelse med forskning 
under efterkrigstiden. 
 
De offentliga dokument som analyseras härrör från olika statliga ni-
våer, som omfattar såväl nationell som regional och lokal nivå. Då 
dessa dokument uttrycker ambitioner som delas av organisationer 
och makthavare, har de hög representativitet och sanktion. För att 
förstå skeenden i implementeringen av statlig policy och beslut vid 
den lokala lärarutbildningen och universitetet har olika lokala doku-
ment utgjort viktiga källor. Förbundna med de skriftliga källorna på 
den lokala nivån är också olika aktörer som varit verksamma i lärar-
utbildningens område under denna tid. Deras perspektiv på olika 
skeenden har därför insamlats i intervjuer.  
 
I analysen av intervjumaterialet har de personliga uppgifterna och 
de individuella perspektiven sammanställts och analyserats med 
hjälp av prosopografi som teoretiskt och metodiskt verktyg. Ge-
nom metoden kan studiens frågeställningar och de intervjuades ut-
sagor relateras till grupper, där faktorer som ålder, kön, social bak-
grund, ledningsposition och yrkesinriktning kan bidra till att belysa 
samband mellan olika perspektiv och agerande.  
 
Forskning i lärarutbildning  utgör sålunda studiens första tema. Ur 
intervjumaterialet har fältet lärarutbildning framträtt som ett andra 
tema. Vidare har frågor om samarbete och genusdimensioner i 
lärarutbildning framträtt som två viktiga områden som särskilt be-
rörts av de intervjuade. Samarbete och genus utgör sålunda studi-
ens tredje och fjärde teman. De fyra temana belyses på olika sätt, i 
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varierande grad och med olika utgångspunkter, i de fem artiklarna 
men ska också kortfattat presenteras nedan. 
 
1. Frågan om forskning i lärarutbildning, är intimt förbunden med för-
hållandet mellan lärarutbildning och högskoleutbildning generellt. 
Denna fråga, som studien särskilt fokuserar, berörs i samtliga, men 
särskilt i den fjärde artikeln. De ambitioner och krav på lärarutbild-
ningens förändring och vetenskapliga utveckling och som uttryckts 
i policydokument under en period av drygt femtio år, understryker 
forskningsfrågornas betydelse för förståelse av lärarutbildningens 
förändrade strukturer. De frågeställningar som studien söker besva-
ra, handlar mot denna bakgrund dels om att förstå hur traditioner 
och förändringar påverkat lärarutbildning och lärarutbildares yrkes-
verksamhet, dels på vilka sätt dessa krav har medfört förändringar i 
förhållandet mellan undervisning och forskning. Under denna 
rubrik sammanfattas såväl nationella som regionala och lokala dis-
kurser om forskning. 
 
2. Fältet lärarutbildning och lärarutbildare, som identifieras som stu-
diens andra tema, berörs i artiklarna två, tre, fyra och fem. I detta 
kapitel görs en mer detaljerad beskrivning och analys av fältet, med 
utgångspunkt från demografiska uppgifter och annan personlig 
bakgrundsinformation som lämnats av intervjupersonerna och som 
relateras till statistiska uppgifter. 
 
3. Den uppfordrande uppmaning till samarbete som riktats till lärar-
utbildare och som av makthavare tycks ha betraktats som en för-
utsättning för genomförande av lärarutbildning och reformer på 
lärarutbildningens område, har också framkommit som ett område 
som särskilt berörts i intervjuer. Samarbete utgör sålunda det tredje 
temat, som även särskilt fokuseras i artikel tre. 
 
4. I studien framträder vidare genusdimensioner som en urskiljbar del 
av lärarutbildning. Det gäller bland annat rekryteringsmönster, som 
påvisas av statistiska och andra dokumenterade uppgifter. Där-
utöver framstår genus som en osynlig dimension, som framträder 
enbart i intervjustudien. Genusstrukturer och genusdimensioner i 
lärarutbildning beskrivs och analyseras mer utförligt i den andra ar-
tikeln, men berörs även i de följande artiklarna tre, fyra och fem.  
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Andra teman, vad jag valt att kalla underteman och som emanerar 
ur intervjustudien, handlar om de intervjuades sociala och person-
liga bakgrund; skolbakgrund, utbildningsinriktning och yrkesval, 
som i form av en prosopografi av fältet lärarutbildare särskilt analy-
seras i artikel fem. Ytterligare ett undertema som framträder gäller 
lärarutbildningens status; hur den betraktas av andra aktörer inom 
universitetet och i samhället i stort. Dessa underteman berörs även 
inom ramen för de fyra huvudteman som angivits.  

1. Forskning i lärarutbildning  

Nationell nivå 

Studiens övergripande resultatet visar att politiska målsättningar 
och beslut om reformer inbegripit höga förväntningar och krav på 
kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete inom lärarutbild-
ningens område. Lärarhögskolornas tillskapande uttryckte ambi-
tionen, att som en viktig del i reformeringen av skolväsendet enligt 
1946 års skolkommissions riktlinjer, tillförsäkra en vetenskapligt 
baserad lärarutbildning för såväl klasslärare, dvs. lågstadie- och 
mellantadielärare, som blivande ämneslärare. Redan 1956 inrättades 
den första Lärarhögskolan i Stockholm. De vetenskapliga utgångs-
punkterna för lärarutbildning inom ramen för de nya lärarhög-
skolornas verksamhet, fastställdes i 1968 års lärarhögskolestadga.  
Särskilda professurer i praktisk pedagogik inrättades vid de sex 
lärarhögskolorna, den första redan 1956 i Stockholm. 
 
Genom 1977 års högskolereform införlivades all lärarutbildning 
och annan pedagogisk yrkesverksamhet i högskolan. Det förutsatte 
att lärarutbildning, liksom annan högskoleutbildning, skulle vila på 
vetenskaplig grund. Samtidigt med denna högskolereform förlorade 
lärarutbildning det ämne, praktisk pedagogik, som tillskapats för 
dess behov. Ämnet, som hade nära förbindelse med disciplinen pe-
dagogik, kom nu att helt sammansmälta med detta. Beträffande ut-
formningen av de lärarutbildningar och pedagogiska yrkesutbild-
ningar som införlivades i högskolan, kom i huvudsak tidigare struk-
turer för lärarutbildning inom de olika utbildningsinriktningarna att 
bibehållas. Det innebar att majoriteten av lärarutbildare på fältet 
fortsättningsvis kom att sakna, eller ha fortsatt svag anknytning till 
forskning.  
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I samband med de kontinuerliga reformerna av skolväsendet ge-
nomgick den pedagogiska forskningen en expansiv utveckling, och 
kom att ha stor betydelse för reformerna. Forskningens primära 
uppgifter var att förbereda och utvärdera skolreformernas praktiska 
genomförande. Samtidigt tycks pedagogikämnets forskningsinrikt-
ning och forskningsmetodik ha inneburit att forskningen i begrän-
sad utsträckning var inriktad och applicerbar på skolans och lärar-
utbildningens behov av forskning om undervisning och lärande. 
 
Den stora grundskollärarreformen under 1980-talet, med genom-
gripande omstrukturering av lärarutbildningsprogram och en star-
kare förbindelse mellan universitetsinstitutioner och lärarutbild-
ning, kan betraktas som ett uttryck för statsmakternas strävan att 
stärka lärarutbildningens akademiska nivå. Denna ambition innebar 
emellertid inte att lärarutbildningens direkta förbindelse med forsk-
ning stärktes. Reformens ökade krav på samarbete mellan lärar-
utbildningsenheter och universitetsinstitutioner, liksom den ålagda 
didaktiska ansatsen i lärarutbildning, kom inte heller att innebära 
ökad forskningsinriktning inom lärarutbildningens område i de 
etablerade disciplinerna som var involverade i lärarutbildning. Be-
toningen på didaktik, som förutsattes genomsyra allt ämnesinnehåll 
och all undervisning i lärarutbildning, visade sig främst komma till 
uttryck i den undervisning som bedrevs av lärare med inriktning på 
metodik och praktik, dvs. de högskolelärare som i hög utsträckning 
själva saknade kontakt med forskning.  
 
Lärarutbildningsreformen år 1995 hade fokus på grundskollärar-
utbildning, men samtidigt ställdes även ökade krav på akademise-
ring av all lärarutbildning och pedagogisk yrkesutbildning genom 
införande av examensarbete som en obligatorisk del. Detta krav 
ställdes samtidigt som lärarutbildningens svaga anknytning till 
forskning kvarstod. Avsaknaden av akademisk kompetens bland 
stora grupper av lärarutbildare blev därmed akut. Förhållandet upp-
märksammades ungefär samtidigt också av statsmakterna och be-
lystes av såväl statliga utredningar, som av den utvärdering som ut-
fördes på uppdrag av den lärarfackliga organisationen Lärarförbun-
det.   
 
Mot bakgrund av de nya och komplexa krav som under 1990-talet 
officiellt har ställts på lärarutbildning som en professionsutbildning, 
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framläggs år 1999 ett utredningsbetänkande med förslag på nya 
strukturer för grundutbildning och forskning på lärarutbildningens 
område. Det åtföljande riksdagsbeslutet, fattat år 2000, ålägger 
bland annat universitet och högskolor att inrätta särskilda organ för 
att främja forskningsutvecklingen. Beslutet understöds vidare 
genom inrättande av en statlig utbildningsvetenskaplig kommitté, 
UVK, inom Vetenskapsrådet. UVK får i uppdrag att fördela medel 
för att stärka och utveckla forskning med relevans för lärarutbild-
ning och pedagogisk yrkesverksamhet.302  
 
Vid olika högskolor inom den decentraliserade högskolan skapas, 
under visst motstånd från universitet och högskolor, olika struktu-
rer för att tillförsäkra lärarutbildningen förbindelse med forskning. 
Umeå universitet är dock det universitet som först i landet, år 2000, 
tillskapar en särskild fakultetsnämnd för lärarutbildning, varvid ett 
särskilt forskarutbildningsämne, pedagogiskt arbete, inrättas för de 
delar av lärarutbildning som tidigare saknat egna forskar-
utbildningsstrukturer. 

Regional och lokal nivå i Umeå 

De strukturer för forskning, med tillsättning av en professur i 
praktisk pedagogik, som inrättades vid etableringen Lärarhögskolan 
år 1968, kom inte att leda till att lärarutbildningens praktiska och 
metodiska delar utvecklades och berikades av den forskning som 
bedrevs. Däremot kom forskningen att berika och utveckla ämnet 
pedagogik. 
 
De uteblivna effekterna beträffande forskningsutveckling inom 
lärarutbildningen efter dess införlivande i högskolan genom 1977 
års högskolereform, kom att vid 1990-talets början ifrågasättas och 
särskilt belysas i den utredning som företogs av Umeå universitetet, 
med dess högsta ledning. Utredningen var bland annat påkallad av 
nationellt aviserade förändringar av högskolan, med betoning av 
forskningens betydelse. Utredningen resulterade i en grundläggande 
omorganisation av lärarutbildningen år 1992, varvid en ny nämnd-
organisation, Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbild-
ning, med ansvar för såväl grundutbildning som forsknings-
utveckling av lärarutbildning, inrättades.  

                                                  
302 Vetenskapsrådet (2003). 
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Inom de nya strukturerna för lärarutbildning, som också innebar 
nya institutionsbildningar, kom lärarutbildare från tidigare åtskiljda 
enheter och utbildningsinriktningar att sammanföras. Forsknings-
frågornas betydelse inom lärarutbildningen tydliggjordes ytterligare 
av grundskollärarreformens framskrivning av en didaktisk ansats, 
som av många lärarutbildare tolkades som ett sätt att kunna veten-
skapliggöra de praktiknära inslagen i lärarutbildning. En gemensam 
strävan till forskningsutveckling inom de institutioner som var 
direkt underställda Utbildnings- och forskningsnämnden för lärar-
utbildning kom till uttryck såväl i policydokument som i 
forskningsaktiviteter på institutionsnivå, varvid en mängd lärar-
utbildare i olika utsträckning var delaktiga i den framväxande forsk-
ningskulturen. Finansiellt understöddes dessa forskningsaktiviteter 
av lärarutbildningens nämndsorganisation. Forskningsutvecklingen 
sammanföll även med den gradvisa fysiska överföringen av institu-
tionerna till universitets campusområde, som pågick mellan åren 
1992 och 1997. 
 
Forskningsaktiviteterna inom lärarutbildningsinstitutionerna kom 
emellertid vid mitten av 1990-talet att ifrågasättas inom övriga delar 
av universitetet. Lärarutbildningens och det övriga universitetets 
syn på hur forskningsutveckling skulle ske framgår i den långvariga 
utredningsprocess, som på initiativ av universitetsledningen och 
ledd av denna, bedrevs mellan åren 1995 och 1999. Utredningens 
utgångspunkt, att lärarutbildningens forskningsstrukturer skulle in-
förlivas i de existerande ämnesdisciplinerna och att de nybildade 
institutionerna, som var underställda Utbildnings- och forsknings-
nämnden skulle upplösas, var en uppfattning som företräddes av 
universitetsledningen samt av majoriteten av de discipliner som 
representerade olika ämnesområdena i lärarutbildningen. Under 
denna tid stärktes dock forskningsansatserna inom de institutioner 
som stod direkt under Utbildnings- och forskningsnämnden för 
lärarutbildning och förslaget kom aldrig att genomföras.303  

                                                  
303 De lokala forskningsansatserna tog sig också uttryck i att tre lärarutbildare, två kvinnor och en man, 
samtliga vid Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, disputerade mellan åren 1997 och 
2001. Se Sture Långström (1997). Författarröst och lärobokstradition : en historiedidaktisk studie (diss.) Umeå: 
Umeå universitet; Ulla Lindgren (2000). En empirisk studie av mentorskap inom högre utbildning i Sverige. Innebörd, 
utformning och effekter. (diss.) Åbo: Åbo akademi; Monika Vinterek (2001). Åldersblandning i skolan: elevers 
erfarenheter (diss.). Umeå: Umeå universitet. 
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Istället utvecklade dessa institutioner sina ambitioner genom att 
inom organisationsstrukturen för lärarutbildning ställa kravet på ett 
eget forskningsämne. Detta krav kom från år 1996 att stödjas av 
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning. Två 
professorer inom området lärarutbildning och pedagogisk 
yrkesverksamhet tillsattes år 1998. Initiativen på lokal nivå kom att 
få oväntat stöd på nationell nivå genom den pågående statliga ut-
redningen om lärarutbildning, Att lära och leda. Den pågick mellan 
år 1997 och 1999 och aviserade organisatoriska förändringar i lärar-
utbildningens forskningsanknytning. Strävanden att utveckla forsk-
ningsstrukturer inom lärarutbildningen fick därför ytterligare kraft 
och intensifierades inom lärarutbildningen i Umeå. 
 
I december månad 1999 tog universitetsstyrelsen vid Umeå univer-
sitet beslut om att etablera nya strukturer för lärarutbildning och 
forskning. 304 Dessa skulle träda i kraft från och med den 1 april år 
2000 genom inrättandet av Fakultetsnämnden för lärarutbildning. 
Ett av den nybildade fakultetsnämndens beslut var att inrätta 
forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete.  
 
Med detta beslut kom alla institutioner som medverkar i lärar-
utbildningen vid Umeå universitet att bedriva egen forskning och 
forskarutbildning. I forskningsstrategierna för Umeå universitet har 
dessutom forskning och forskarutbildning med anknytning till 
lärarutbildning angetts som ett av de prioriterade forsknings-
områdena sedan år 2000.305 Redan i december år 2001 framlades 
den första avhandlingen i pedagogiskt arbete.306 

 

De åtgärder som vidtagits vid Umeå universitet för att utveckla 
forskning på lärarutbildningens område kan betraktas som betydel-
sefulla för tillskapandet av den Nationella Forskarskolan i Pedago-
giskt Arbete (NaPA) för vilken universitetet år 2001 av regeringen 
tilldelades huvudansvar.  
 

                                                  
304 Universitetsstyrelsen (1999). Protokoll. Ärende 78. Nämnd för lärarutbildning vid Umeå universitet. 
Dnr 111-2347-99, 103-617-95. Umeå universitet. 
305 Umeå universitet (2000c) Umeå universitets forskningsstrategier 2000-2004. Dnr 500-1307-99; Umeå 
universitet (2004). Umeå universitets forskningsstrategier 2004 – 2007. Dnr 500-689-03. 
306 Monika Vinterek (2001).  
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Utvecklingen har därefter varit kraftfull. Forskningsutvecklingen 
vid lärarutbildning vid Umeå universitet kan fyra år senare illustre-
ras med en översiktlig beskrivning av den forskningsaktivitet som i 
början av år 2004 förekom inom fakultetsnämndens ansvarsområ-
de. Vid årets början var 48 doktorander antagna till forskarutbild-
ning, varav majoriteten i pedagogiskt arbete. Forskningsutveck-
lingen tillförsäkras av den vetenskaplig kompetens som finansieras 
av Fakultetsnämnden för lärarutbildning samt av den kompetens 
som finns att tillgå vid andra institutioner som medverkar i 
forskning och forskarutbildning på lärarutbildningens område, dvs. 
dit såväl ämnesdidaktisk forskning i olika discipliner hör, som den 
forskning med inriktning mot lärarutbildning som bedrivs i ämnet 
pedagogik. Dessa tre områden utgör de tre ben som forskning och 
forskarutbildning vilar på inom fakultetsnämndens område. 
 

2. Fältet lärarutbildning och lärarutbildare 
I studien har statistiska och andra uppgifter om lärarpersonal i 
skola, lärarutbildning och annan högskoleutbildning använts för att 
skapa en övergripande bild av fältet lärarutbildning.307 Vidare har, 
med utgångspunkt dels från dessa uppgifter, dels de demografiska 
och andra personliga uppgifter som lämnats av intervjupersonerna, 
det lokala fältet lärarutbildning kartlagts med avseende på bland an-
nat social bakgrund, kön, akademisk kompetens och annan utbild-
ningsbakgrund. Genom prosopografin, som lyfter fram relationer 
mellan individ och struktur kan sålunda såväl gemensamma som åt-
skiljande karakteristika hos fältet lärarutbildare urskiljas. De egen-
skaper, som kan sägas utgöra lärarutbildares kulturella eller sym-
boliska kapital, kan vidare relateras till andra lärargrupper inom 
högskolan. 
 
Det tycks inte ha varit en självklarhet att bli lärare. Yrkesvalet till 
lärare betraktades av två tredjedelar (21 kvinnor, 14 män) av de 

                                                  
307 För beskrivning och analys av fältet lärarutbildning som högskoleutbildning se Daniel Kallós, Agneta 
Linné, Berit Ljung, Tommy Lyxell (1990). Vilka är det som studerar på den nya grundskollärarlinjen? GRUV 
Rapport 2, Projektet för utvärdering av grundskollärarutbildningen. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska 
institutionen. Stockholm: HLS (1990); se även Mikael Börjesson (2002). Det svenska högskolefältet och 
lärarutbildningarna. Paper presenterat på konferensen: Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. 
Forskning och forskarutbildning, Umeå universitet, 2002.10.24 - 2002.10.26. 
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intervjuade, som ett slumpmässigt eller ofrivilligt val. Exempelvis 
uppgavs att utbildning till lärare eller pedagog hade utgjort en 
öppning för inträde i arbetslivet: [...] en slags reservutgång som skulle ge 
en yrkesutbildning (Christer, f. 1959), eller en yrkesinriktning som gav 
utlopp för ett socialt engagemang:  
 

Av en slump fick jag reda på av en kamrat att fritidspedagogyrket 
fanns, jag ville ju jobba med människor (Cecilia, f. 1953).  

 
För betydligt färre av intervjudeltagarna,  omkring en femtedel (sex 
kvinnor, fyra män), hade läraryrket dock utgjort ett förstahandsval: 
Ett medvetet val, det hade jag bestämt (Lena, f. 1949), eller en 
yrkesinriktning som följde i föräldrars spår: Ganska självklart, 
mamma och pappa var ju lärare. (Fredrik, f. 1948). Några (en kvinna, 
två män) menade också att yrkesvalet till lärare utgjort ett alternativ 
till forskarutbildning. Andra uppgav inga särskilda skäl till yrkes-
inriktningen.  
 
Rekryteringen till arbete inom lärarutbildning hade för många av 
intervjudeltagarna skett genom personliga rekommendationer. De 
hade mot bakgrund av sina erfarenheter som lärare i skolväsendet 
blivit tillfrågade eller ombedda att söka anställning. Nära hälften av 
de som undervisat inom lärarutbildning (12 kvinnor, 13 män) hade 
också tidigare haft kontakt med lärarutbildningen som handledare 
för lärarstuderande. Lars (f. 1935), med folkskollärarexamen och 
vidare studier i teologi och olika universitetsämnen inom huma-
niora, var en av dem som på 1960-talet uppmanades att söka an-
ställning vid Lärarhögskolan:  
 

1968 på hösten kallades jag till lärarutbildningen; rektorer, pre-
fekter av stor dignitet med entusiam och ’go’ […] handplockade 
folk, tog kontakt. 

 
Bland de äldsta intervjudeltagarna fanns sju kvinnor som varit 
lärarutbildare vid det tidigare Folkskollärarseminariet och Semina-
riet för huslig utbildning. För vissa av dem sträckte sig erfaren-
heterna av arbete inom lärarutbildning från slutet av 1940-talet till 
sluet av 1980-talet. Elsa (f. 1922), universitetsutbildad i matematik 
och naturvetenskapliga ämnen, fick anställning som timlärare vid 
Folkskollärarseminariet år 1947, dvs. vid den tid då manliga och 
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kvinnliga seminarister undervisades i skilda undervisningsgrupper. 
När Lärarhögskolan startade 1968, var ingen garanterad anställning. 
I likhet med andra, var Elsa tvingad att ansöka om nyanställning. 
Hon arbetade sedan som ämneslärare och metodiklektor för 
blivande lärare inom alla skolstadier till sin pensionering år 1987. 
De organisationsförändringar som skedde under de fyra decen-
nierna medförde inte, menade Elsa, märkbara skillnader i sättet att 
bedriva undervisning:  
 

Jag har ingen känsla av att jag ändrade mitt, åtminstone. […] Vi 
jobbade för oss själva där uppe [i ämnet].  

 
Däremot fann Elsa att etableringen av Lärarhögskolan innebar 
positiva förändringar i arbetsklimatet, då ny och yngre personal 
rekryterades. Det samarbete som hon tidigare saknat, kunde nu be-
drivas med ämneskolleger.  
 
En annan deltagare med lång erfarenhet som lärarutbildare var 
Nelly (f. 1911), som hade varit övningsskollärare vid seminariets 
övningsskola, vilket innebar att hennes undervisning i en folkskole-
klass skulle tjäna som ett mönster för de blivande folkskollärarna. 
Förändringen från seminarium till Lärarhögskola, som medförde 
ändrade anställningsförhållanden, innebar emellertid inte några 
skillnader beträffande handledningen av de blivande klasslärarna, 
menade Nelly:  
 

Det blev ju liksom ingen skillnad. Jag var ju redan här. Jag fick ett 
papper på att jag var ordinarie. Rent personligt ändrades det ingen-
ting för mig. 

 
Bland de lärarutbildare som undervisat blivande ämneslärare, hade 
sju individer (tre kvinnor, fyra män) tidigare varit lärare i läroverket 
och handledare för lärarkandidater inom den statliga organisationen 
för provårsläroverk.308 Anton (f. 1930), tidigare lärarutbildare för i 
huvudsak blivande ämneslärare inom det naturvetenskapliga äm-
nesområdet, menade att dessa yrkeserfarenheter utgjorde en grund 
för meritering för tjänst vid Lärarhögskolan:  
 

                                                  
308 För beskrivning av provårsläroverk, se Marklund (1989) s 218-220.  
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Efter en fyra, fem år [vid läroverket] var vi vuxna tyckte vi, och så 
hamnade vi på lärarutbildningen.  […] Det var ju erfarenhet. Efter-
som det var provårsläroverk hade vi den erfarenheten, vi hade ju 
haft lärarkandidater.  

 
Som framkommit av dessa exempel tycks flertalet av lärarutbildar-
na ha ”hamnat”, först i rollen som lärare och sedan i rollen som 
lärarutbildare.  
 
Trots att läraryrket för majoriteten inte utgjort ett prioriterat val, 
tycks yrket som lärarutbildare ha uppfattats som en både stimule-
rande och komplex uppgift, dvs. som något positivt. Många, såväl 
tidigare aktiva som numera verksamma, framhöll att de olika krav 
som ställdes lämnade utrymme för egen kreativitet. Ann-Marie (f. 
1950), som sedan ett tiotal år undervisar inom området svenska, för 
undervisning riktad mot yngre elever, menar:  
 

Det är ett stressigt jobb, kräver mycket ansvar, man måste vara 
mogen som människa, det kan äta upp all fritid, det lämnar också 
stora möjligheter till egna initiativ, att både välja bort och att välja 
till. […] utvecklande för själ, tanke och intellekt, stimulerande på 
alla sätt. 

 
Stimulansen i uppdraget och mötet med studerande såg de flesta 
som själva drivkraften för verksamheten. Samtidigt tycktes arbets-
uppgifterna innebära, vilket Ann-Marie också understryker, stress 
och tung arbetsbörda. Denna uppfattning delas av flera lärar-
utbildare. Mats (f. 1940), som under flera decennier varit hand-
ledare i matematik och naturvetenskapliga ämnen och lärarutbildare 
på heltid under en tioårsperiod säger: 

 
Men det är också påfrestande, stressigt så till vida att det är lätt att 
ta kål på sig själv, inte bara på omgivningen.  
 

Det fanns också andra negativa sidor med uppdraget: utanför-
skapet, eller känslan av att inte vara ”riktigt rumsren”, för att citera 
David  (f. 1947), lärarutbildare inom det estetiska ämnesområdet, 
som betonar lärarutbildningens särställning inom universitetet:  
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Det är ingen underdrift att påstå det, att säga att man inte varit 
riktigt rumsren i den akademiska världen.  Det kanske bland annat 
beror på att lärarutbildningen saknat forskning, det som nu jobbas 
med. […] det är den delen man nu försöker lyfta upp, för att få till 
stånd lärarutbildningens etablering i det akademiska.  

 
En annan typ av utanförskap uttrycktes av dem som arbetade med 
språklärarutbildning inom universitetsinstitutioner, där lärarutbild-
ning, som Sofie (f. 1953) uttrycker det, generellt inte sågs som en 
del av institutionens verksamhet: 
 

[Lärarutbildningen] betraktades som en annan verksamhet som inte 
berörde oss. Vi utbildade i språk. Så var det. 
 

Även inom de institutioner vars huvudsakliga uppdrag varit 
undervisning inriktad på lärarutbildningens praktik och metodik, 
fanns olika grupperingar som representerade olika synsätt på 
lärarutbildningens uppdrag och innehåll. Den didaktiska betoning-
en i lärarutbildningsreformen 1988, ledde på vissa institutioner till 
en strid om hur undervisning skulle bedrivas och vilka lärarutbild-
ningstraditioner som representerade den ”rätta” didaktiken. 
Christer (f. 1959), med ämneslärarbakgrund inom det matematiska 
och naturvetenskapliga området och undervisningserfarenheter 
från såväl skola som en universitetsinstitution, hamnade mitt i 
dessa konflikter:  
 

Det kändes som en utmaning och spännande att arbeta på lärar-
utbildningen. Jag hade ju funderat mycket på vilken matematik 
man skulle lära sig, hur matematiken presenterades och hur man 
förstod matematik. Det var en annan värld jag kom till. Det blev 
som en liten chock, just det med motsättningarna, som jag inte 
hade räknat med […]  den här konflikten [mellan klasslärare och 
ämneslärare] har tagit mig väldigt hårt, jag är berörd och upptagen 
av den.  
 

Christers erfarenheter av hur olika syn på kunskaper kan leda till 
konflikter, kan sägas belysa inneboende skillnader inom lärarutbild-
ningsfältet. De skilda synsätten på lärarutbildning, som represente-
ras av lärarutbildare med olika utbildningsbakgrund, tydliggörs även 
av Wernersson och Carlgren, som båda har undersökt implemente-
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ringen av grundskollärarreformen år 1988. De visar hur olika grup-
per av lärarutbildare, med utgångspunkt från olika utbildningstradi-
tioner, eftersträvar inflytande genom att anlägga sina perspektiv på 
vad lärarutbildning bör och skall innehålla.  
 
Vägen in i läraryrket må på det individuella planet förefalla slump-
artad. På ett strukturellt plan, visar den sig emellertid vara mer för-
utbestämd. Statistik visar att de sociala och könsmässiga rekryte-
ringsmönster av studerande till olika inriktningar av lärarutbildning 
och pedagogiska yrkesutbildningar som varit tydliga sedan 1970-
talets början, också består.309 Generellt har lärarutbildningar en 
proportionerlig övervikt av studerande från lägre social bakgrund. 
Vidare finns bland lärarstuderande en överrepresentation av kvin-
nliga studerande från lägre sociala skikt. Andra högskoleutbildning-
ar med ett liknande socialt rekryteringsmönster är 
utbildningsområdena vård och vissa kortare tekniska yrkesutbild-
ningar.310 Lärarutbildningens sociala rekryteringsmönster skiljer sig 
från de långa ”prestigeutbildningarna”, dvs. utbildningar till läkare, 
jurist, journalist, veterinär samt vissa civilingenjörsutbildningar som 
arkitekt- och kemiutbildning.311 Även vissa humanistiska fristående 
kurser rekryterar främst från högre sociala skikt, exempelvis konst-
vetenskap.312  
 
Av Börjessons material framgår vidare att det finns generella skill-
nader i social rekrytering till olika lärarutbildningsinriktningar och 
pedagogiska utbildningar. Skillnader i sociala mönster följer den 
hierarkiska strukturen i skolväsendet, där lärarutbildningar med in-
riktning mot äldre elever och ungdomar har högre social rekryte-
ring än utbildningar riktade mot lägre åldersgrupper. Utbildningar 
till fritidspedagog och förskollärare rekryterar i huvudsak studeran-
de från lägre sociala skikt, medan gymnasielärarutbildningar, och 
framför allt lärarutbildningar i bild och musik, kännetecknas av en 
högre social rekrytering. I Börjessons undersökning framkommer 
vidare att den sociala rekryteringen till fristående kurser i pedagogik 
eller didaktik är något högre än till de flesta lärarutbildningar.  

                                                  
309 Statistiska centralbyrån (1985); Börjesson (2002); Högskoleverket (2001b). Universitet och högskolor. 
Högskoleverkets årsrapport 2001. Stockholm: Högskoleverket. 
310 Statistiska centralbyrån (1985); Högskoleverket (2001b). 
311 Börjesson (2002). 
312 Ibid., s 4 
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Den tydliga överrepresentationen av kvinnliga studerande inom 
området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, som 
sedan 1970-talet utgjort drygt tre fjärdedelar av de studerande, 
framträder även under 1980-talet och vid 1990-talets slut. 
Exempelvis var i slutet av 1980-talet 85 procent av lärarstuderande 
inriktade på undervisning i årskurserna 1-7 kvinnor, medan utbild-
ningsinriktningar mot årskurserna 4-9 hade något färre andel, 75 
procent, kvinnliga studenter.313 Läsåret 1998/1999 var 80 procent 
av de studerande som tog grundutbildningsexamen inom undervis-
ningsområdet kvinnor, vilket kan jämföras med 60 procent kvinn-
liga utexaminerade i högskolan som helhet.314 Könsskillnader i re-
krytering till lärarutbildningar riktade till olika åldersgrupper och 
olika ämnesinriktningar är fortfarande påtaglig. Lärarutbildning i 
matematik och samhällsvetenskapliga ämnesområden, har en rela-
tivt hög andel manliga studenter, i motsats till språklärarutbild-
ningar, som nästan helt domineras av kvinnliga studerande.315  
 
Statistiska uppgifter för år 2002 om lärarpersonal och ledarskap i 
svensk grundskola och gymnasieskola, illustrerar aktuella genus-
mönster beträffande verksamma lärares inriktning mot ämnen 
/undervisningsområden samt fördelningen av ledningspositioner. 
på följande sätt: 
 

• Läsåret 2002/2003 var 73 procent av lärarna i grundskolan kvin-
nor.  

• Av lågstadielärarna var 97 procent kvinnor, av mellanstadielärar-
na 73 procent.  

• Bland lärare för årskurserna 1-7 utgjorde kvinnliga lärare med in-
riktning mot svenska och samhällsorienterade ämnen 87 procent 
av lärarna. Något färre andel kvinnliga lärare, 77 procent, hade 
ämnesinriktning mot matematik och naturorienterande ämnen. 

• I ämnesområdena hemkunskap, barnkunskap och textilslöjd ut-
gjorde kvinnor mellan 90 och 100 procent av lärarna. 

                                                  
313 Kallós et al. (1990). 
314 Statistiska centralbyrån (1985); Högskoleverket (2000) Årsrapport för universitet och högskolor 1999. 
Stockholm: Högskoleverket, se tabell 5. 
315 Börjesson (2002).
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• Av speciallärarna/-pedagogerna var 81 procent kvinnor.  

• Inom grundskolan fanns procentuellt fler manliga än kvinnliga 
lärare i tre ämnesområden; matematik och naturvetenskapliga 
ämnen för årskurserna 4-9, idrott samt trä- och metallslöjd. I 
dessa ämnesområden utgjorde män 55, 58 respektive 94 procent 
av lärarna.316

I gymnasieskolan år 2002 var könsfördelningen bland lärare relativt 
jämn, med en viss övervikt (53 procent) av manliga lärare. Liksom i 
grundskolan fanns samtidigt ett tydligt könsmönster i ämnesför-
delningen, exempelvis bestod lärargrupperna i ämnena svenska och 
språk till nära fyra femtedelar (78 procent) av kvinnor, medan 
lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen till nära två 
tredjedelar (65 procent) utgjordes av män.  
 
Inom grundskolan återfinns sedan 1990-talet en stor andel kvinnor 
på skolledarnivå. Läsåret 1998/1999 var 60 procent av skolledarna 
kvinnor och läsåret 2002/2003 hade andelen stigit till 64 procent.317 
Trots mängden kvinnliga skolledare, understiger de andelen kvinn-
liga lärare inom grundskolan med nära tio procent. I gymnasie-
skolan var 62 procent av skolledarna män under läsåret 2002/2003. 
Andelen manliga skolledare överstiger därmed mängden manliga lä-
rare i gymnasieskolan med nära tio procent.318   
 
Lärarutbildningens akademiska ställning inom högskolan får delvis 
sin förklaring av statistiska uppgifter över akademisk nivå bland 
lärarpersonal i lärarutbildning och annan högre utbildning. I slutet 
av 1990-talet hade lärarutbildning en betydligt lägre andel forskar-
utbildad personal än vad som gällde inom högskolan i övrigt. År 
1999 utgjorde forskarutbildade lärare endast omkring en femtedel 
(18 procent) av lärarkåren. Det kan jämföras med drygt hälften (55 
procent) av forskarutbildade lärare generellt i högskolan.319 Lärarut-
bildningens svaga akademiska ställning inom högskolan, påvisas 
också av Mac Murray, som i Utbildningsdepartementets utvärde-

                                                  
316 Skolverket (2003). Skolverkets statistik, 2003. Barn/elever/personal avseende år 2002. Tabell 3.11.A; 6.6 A. 
http://www.skolverket.se/fakta/statistik/sos/sos032/index.shtml#Samtligaskolformer    
317 Ibid., se tabell  3.13. 
318 Ibid., se tabell 6.7. 
319 Högskoleverket (2000); Statistiska centralbyrån (1999).Utbildningsstatistisk årsbok 1999, tabell 8.16. 
Örebro: SCB.  
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ring av lärarutbildning år 1996 påpekar att antalet professurer i 
lärarutbildning i förhållande till antalet studerande, är markant färre 
än vad som gäller för andra yrkesutbildningar inom högskolan (se 
artikel ett).320  
 
Fördelningen av män och kvinnor och akademisk position bland 
lärare vid de tidigare forskningssvaga institutionerna, skiljer sig från 
generella mönster bland lärare i högskolan. Inom lärarutbildningen 
i Sverige var åren 1998 och 1999 drygt 60 procent av lärar-
personalen kvinnor, vilket kan jämföras med högskolan i övrigt, 
där drygt en tredjedel (35 procent) av lärarna var kvinnor.321 
Statistiska uppgifter år 1999 över tjänstekategorier inom hög-
skolans verksamhetsområde Lärarutbildning visar att de högre aka-
demiska positionerna (professor, lektor, forskarassistent) var 
relativt jämt fördelade mellan kvinnor (45 procent) och män (55 
procent). Fördelningen av kvinnor och män på seniora poster var 
sålunda mer jämställd i lärarutbildningen än inom högskolan i 
övrigt, där kvinnors andel av dessa poster var 24 procent.322 Män 
kan dock sägas vara överrepresenterade på högre positioner i för-
hållande till den totala andelen manliga lärare inom området lärar-
utbildning. Kvinnor är däremot något överrepresenterade bland 
gruppen adjunkter, av vilka de år 1999 utgjorde nära två tredjedelar 
(64 procent) av lärarkåren.323  

Fältet lärarutbildning och lärarutbildare vid Umeå universitet 

Som tidigare nämnts omfattar denna intervjustudie 57 individer, 
varav 34 var kvinnor och 23 män. De flesta av de intervjuade (55 
individer) var, eller hade varit anställda som (högskole)lärare vid en 
institution eller utbildningsenhet, som bedrev lärarutbildning. De 
intervjuade representerade åtta nuvarande universitetsinstitutioner, 
av vilka fem sorterar direkt under Fakultetsnämnden för lärar-
utbildning. De tre övriga är institutioner som tillhör andra 
fakultetsnämndsområden med nära anknytning till lärarutbildning. 
Två intervjupersoner, med organisatoriska och administrativa be-

                                                  
320 Mac Murray (1996) Ds 1996:16, Lärarutbildning i förändring, Bilaga 2a, s 157-191. Stockholm: Utbild-
ningsdepartementet, Fritzes.   
321 Högskoleverket (2000); Statistiska centralbyrån (1999); Statistiska centralbyrån (2000) Statistiska 
meddelanden, UF 23 SM 0001. Stockholm: SCB. 
322 Uppgiften är baserad på uppgifter hämtade ur Högskoleverket (2000), se bl.a. figur 98. 
323 Se Statiska centralbyrån (2000) tabell 3B.  
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fattningar, var inte, eller hade inte varit, anställda vid institutioner 
som är inbegripna i utbildning av blivande lärare. Som tidigare re-
dovisats, syftade urvalet till att få en förhållandevis representativ 
fördelning av individer, med avseende på såväl kön och ålder, som 
tjänstebefattning, lärarutbildningsinriktning, ledningsuppdrag, äm-
nesområdenas omfattning i lärarutbildning och skola.  
 
Det kan vara vanskligt att ur detta begränsade material försöka ur-
skilja sociala mönster vad gäller utbildningsbakgrund, lärarinrikt-
ning och annan högskoleutbildning. Exempelvis så återfinns såväl 
individer från högre sociala skikt som från lägre medelklass och läg-
re sociala grupper bland ämneslärare, klasslärare och estetiska 
ämnen. Några tendenser, som bekräftar statistiska uppgifter kan 
dock urskiljas. Intervjudeltagarnas kön och sociala bakgrund  har sam-
manställts i tabell 5 nedan. 
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Tabell 5: Intervjudeltagare: kön och social bakgrund 
 

Socio-
ekono-
miska 
grupper 

Kvinnor Män Antal 
individer 

Yrkesgrupper 

1 7 3 10 Högre tjänstemän i privat och offentlig 
tjänst, direktörer, chefer i större företag, 
"professionella" akademiska yrken, (egna 
företagare i dessa yrken, privatpraktise-
rande läkare, arkitekter, advokater), före-
tagare med mer än 20 anställda, godsägare. 

2 8 7 15 Tjänstemän på mellannivå, administratörer, 
högre tekniker, dir och chefer i mindre 
företag, arbetsledare för tjänstemän.  

Lägre tjänstemän med rutinbetonade 
arbetsuppgifter inom kontor, handel - och 
servicenäringar, även lägre tjänstemän med 
okvalificerade uppgifter. 

3 9 4 13 Företagare, hantverkare m. fl. utan anställ-
da eller med upp till 20 anställda. 

4 4 3 7 Bönder, småbrukare, fiskare med egen rö-
relse 

5 6 6 12 Tekniker på lägre nivå, förmän, verkmästa-
re, arbetare med kvalificerade uppgifter. 
Arbetare m okvalificerade uppgifter, jord-
bruksarbetare. 

Samtliga 34 23 57  

 
För denna studies syften har de sociala skikt som av Jonsson och 
Mills åtskiljs i grupperna II och III, respektive VI och VII, sam-
manförts till grupperna 2, respektive 4.324  
 
Av tabellen framgår att om man lägger samman de sociala grupper-
na 2, 3, 4 och 5 så har majoriteten (omkring 80 procent) av inter-
vjudeltagarnas (27 kvinnor, 20 män) rekryterats från medelklass-
bakgrund eller lägre sociala bakgrunder (arbetarbakgrund, små-
jordbrukare). Betydligt färre (7 kvinnor, 3 män) kommer från ett 
högre socialt skikt. Vidare hade proportionerligt fler kvinnor än 

                                                  
324 Jonsson & Mills (1993). 

132



män en lägre medelklassbakgrund (hantverkare, småföretagare), 
medan proportionerligt fler män än kvinnor hade en bakgrund från 
arbetarhem och hem med småjordbruk.  
 
Sambanden mellan social bakgrund, kön, utbildningsbakgrund och 
lärarutbildningsinriktning visar ett intressant mönster som ytterliga-
re fördjupar bilden av hur rekryteringen till lärarutbildningen sett 
och fortfarande ser ut. Nära hälften av de individer som är ämnes-
lärare har en högre social bakgrund eller högre medelklassbakgrund 
från grupperna 1 och 2, varav majoriteten har inriktning mot mate-
matik och naturvetenskap. Ett till viss del motsatt socialt mönster 
framträder beträffande rekryteringen till lärare i slöjd, hemkunskap 
och även idrott, där majoriteten var från lägre sociala bakgrunder. 
Bland de individer som disputerat (elva kvinnor, fem män), var 
proportionerligt fler (9 individer) från de två högre än från de tre 
lägre sociala grupperna (7 individer). 
 
Bland individer med en lägre medelklassbakgrund, dvs. grupp 3, 
var drygt två tredjedelar kvinnor, av vilka majoriteten var lärarutbil-
dade för yngre barn eller lärare med inriktning på hem- och husligt 
arbete. I de lägre sociala skikten hade proportionerligt fler män än 
kvinnor utbildat sig till ämneslärare, företrädesvis inom matematik 
och naturvetenskap, medan proportionerligt fler kvinnor inriktat 
sig på undervisning inom det estetiska och husliga området. Bland 
individer från högre social bakgrund var däremot proportionerligt 
fler kvinnor än män ämneslärare. 
 
Det nationella mönstret, att pedagogiska utbildningar till lärare för 
yngre barn i huvudsak rekryterar kvinnor från lägre sociala bak-
grunder, står däremot inte i överensstämmelse med denna intervju-
studies resultat. Drygt hälften (fyra av sju) av individerna som 
rekryterats till utbildning till lärare och pedagoger för yngre barn 
var kvinnor från medelklass och högre sociala skikt. Detta kan 
delvis förklaras med den relativt höga åldersfördelningen i denna 
grupp, 58 år, och att deras yrkesval gjordes i en tid då könsmönster 
och förväntningar på män och kvinnor i högre utsträckning än 
idag, styrde individers yrkesinriktning. Till detta kan också läggas 
att utbildningsutbudet och individers ekonomiska förutsättningar 
för utbildning generellt var mer begränsade. 
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De intervjuades skolbakgrund varierade, särskilt för de äldre 
deltagarna i intervjustudien; drygt tre fjärdedelar hade skolutbild-
ning på gymnasienivå eller folkhögskola (22 kvinnor, 21 män). Res-
terande fjärdedel (11 kvinnor, 3 män) hade olika skolbakgrunder på 
lägre utbildningsnivå, med utbildning från realskola, flickskola eller 
yrkesskola. Studien tydliggör också vissa samband mellan individers 
sociala bakgrund, utbildningsbakgrund och lärarutbildningsinrikt-
ning. Av de 53 individerna med egen lärarutbildning eller pedago-
gisk yrkesexamen hade de som var ämneslärare, fritidspedagog, 
musiklärare samt studie- och yrkesvägledare generellt högre skol-
underbyggnad än individer med lärarutbildning i bild, textilslöjd, 
trä- och metallslöjd eller de som hade utbildning till förskollärare, 
klasslärare eller hushållslärare.  
 
Samtliga individer med lärarexamen hade vidareutbildat sig, eller 
bedrivit andra studier inom olika ämnesområden, företrädesvis på 
högskolenivå. Nära hälften hade studerat ämnen som didaktik, en-
gelska, etnologi, historia, informationsteknik, konstvetenskap, lit-
teraturvetenskap, kvinnovetenskap eller genusstudier, matematik, 
nordiska språk, psykologi, religionsvetenskap, sociologi, specialpe-
dagogik, tyska samt ämnen inom det naturvetenskapliga ämnesom-
rådet. Förutom kurser på högskolenivå, hade särskilt lärarutbildarna 
inom det estetiska området och i idrott deltagit i kurser inriktade på 
respektive ämnesområden inom textilslöjd, trä- och metallslöjd 
samt gymnastik och idrott. Ämnesbredden är således stor. Pedago-
gik var emellertid det ämne som hade studerats av drygt hälften 
(28) av intervjudeltagarna. Pedagogik är också det ämne som har 
flest forskarutbildade bland de intervjuade; fyra kvinnor och två 
män. Därutöver hade en man licentiatexamen i ämnet. Tio indivi-
der (sex kvinnor, fyra män) var disputerade inom tio andra ämnes-
områden.  
 
Ett intressant mönster beträffande kön och social bakgrund fram-
träder i analysen av individernas fortbildningsmönster. De som stu-
derat pedagogik har huvudsakligen varit kvinnor, vars utbildnings-
inriktningar har varit orienterade mot undervisning av barn i lägre 
åldrar inom klasslärarutbildningar eller mot textilslöjd, hemkunskap 
eller idrott. Som exempel kan nämnas gruppen barnavårds-
lärare/fritidspedagog/förskollärare, där samtliga sex kvinnliga lärar-
utbildare studerat ämnet.  
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Bland de disputerade i pedagogik (fyra kvinnor, två män) rådde en 
övervikt av individer från medelklassbakgrund och högre sociala 
skikt. Av de sex intervjuade som disputerat i pedagogik, varav fem 
lärarutbildade, var tre av de fyra kvinnliga disputerade utbildade 
inom området förskola/barnkunskap. Av de båda männen som var 
forskarutbildade i ämnet hade den ene en klasslärarbakgrund me-
dan den andre saknade yrkesutbildning. Den sociala bakgrunden 
för forskarutbildade individer i andra ämnesområden (sex kvinnor, 
fyra män) var något lägre. Endast en individ hade högre social bak-
grund, hälften av individerna hade medelklassbakgrund och övriga 
hade arbetarbakgrund.  
 
Åtta lärarutbildade (fem kvinnor, tre män) hade disputerat i andra 
ämnen än pedagogik. Sju av dessa var ämneslärare och en hade 
klasslärarutbildning. Samtliga disputerade kvinnor var ämneslärare. 
Tre av de disputerade (en kvinna, två män) i denna grupp hade för-
utom lärarutbildning, genomgått ytterligare yrkesutbildning på hög-
skolenivå.  
 
Ytterligare en grupp av disputerade utgjordes av tre individer (en 
kvinna, två män), som saknade lärarutbildning.  
 
Åtta individer (fyra kvinnor, fyra män) var, eller blev under stu-
diens genomförande doktorander och bedrev forskarutbildning i 
olika ämnesområden med anknytning till lärarutbildning: en individ 
var doktorand i pedagogik, två i ämnesstudier med didaktisk inrikt-
ning, tre i pedagogiskt arbete och två i psykologi. Sex av de inter-
vjuade (två kvinnor, fyra män), hade påbörjat men avbrutit forskar-
utbildning, varav tre varit doktorander i pedagogik, övriga i mate-
matik, respektive i naturvetenskapliga eller språkvetenskapliga 
ämnesområden. 

3. Samarbete 
Ett annat av de teman som identifieras i den här studien är sam-
arbete. Svårigheterna att etablera det önskvärda samarbete som ut-
trycks i lärarutbildningspolicy under ett flertal decennier, fram-
träder såväl i dokumenten som i intervjustudien (se artikel tre). 
Dokumentstudien visar att lärarutbildningen i sin speciella position, 
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mellan statsmakternas målsättning om förbättrad lärarutbildning 
genom reformer och forskningsutveckling, och universitetets själv-
ständiga traditioner och relativa distans till lärarutbildning, varit 
utsatt för ett långvarigt tryck att samverka med olika instanser  
 
I intervjuerna framkommer att lärarutbildares tidiga ambitioner att 
utveckla samarbete i syfte att förbättra utbildningen, knappast med-
förde att lärarutbildningens genomförande kunde berikas med så-
dan forskning som bedrevs inom ämnet pedagogik och dess under-
disciplin praktisk pedagogik, som formellt var specifikt inriktad 
mot lärarutbildningen och dess behov. Integreringen av lärarutbild-
ning i högskoleväsendet år 1977, kom inte heller att leda till påtag-
liga förändringar när det gällde samarbete med övriga universitetet, 
då lärarutbildning som helhet förblev isolerad från forskning.  
 
Implementeringen av grundskollärarreformen i mitten och slutet av 
1980-talet krävde dock nya former av samarbete mellan lärar-
utbildning och universitetet. I intervjustudien framkommer 
emellertid att hinder för samarbete kvarstod, då de undervisnings-
traditioner och den kunskap som de intervjuade menade fanns i de 
olika lärarutbildningskontexterna, uppfattades vara av lägre värde 
för universitetsinstitutionerna. Undersökningen visar, trots indivi-
ders olika förmedling av upplevelser av samarbetssvårigheter, ett 
mönster där lärarutbildningens underordnade position i förhållande 
till universitetsinstitutionerna inneburit svårigheter att bedriva sam-
arbete med universitetsämnenas företrädare på grund av de ojäm-
lika villkor som rådde. En långvarig samarbetskris kan därför sägas 
ha präglat relationerna mellan lärarutbildning och övriga univer-
sitetet.  
 
Universitetsledningens utredning i början av 1990-talet aktualise-
rade lärarutbildningens ”isolering”. Den pekade därför på behovet 
av ökad samverkan dels inom lärarutbildningen, dels mellan lärar-
utbildning och övriga högskolan. En mängd genomgripande för-
ändringar för lärarutbildningen genomfördes därefter under en fler-
årig process. Dessa förändringar bestod av organisationsomvand-
ling med inrättande av ett nytt ledningsorgan, nya institutioner, 
bildade genom sammanslagningar av tidigare enheter samt förflytt-
ning av all lärarutbildning till delvis nya byggnader på universitetets 
campusområde.  
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Det ökade kravet på forskningsutveckling av lärarutbildning från 
1990-talet början, innebar att de nybildade institutionernas ambi-
tioner att bli fullvärdiga delar av universitetet, även kom att 
innefatta en kamp att utveckla en självständig forskning inom 
lärarutbildningen. Det didaktiska området uppfattades av många 
som en enande kärna för forskningsutveckling, samtidigt som det 
skedde under ett visst mått av motstånd, framförallt från före-
trädare från Pedagogiska institutionen (se artiklarna tre och fyra).  
 
Samlingen kring didaktik genererade nya samarbetsformer, dels 
inom lärarutbildningens nyckelinstitutioner, dels mellan dessa och 
ledningsorganisationen. Dessa initiativ ledde också till att kontakter 
för samarbete togs med andra pedagogiska institutioner i landet. 
Samtidigt knöts olika internationella kontakter. Den fysiska etabler-
ingen på universitetsområdet kom vidare att medföra att samver-
kan lättare kunde bedrivas inom såväl lärarutbildningen som mellan 
lärarutbildning och universitetets institutioner, varvid forsknings-
intresset ytterligare stimulerades. Konsekvensen av alla dessa för-
ändringar var att mer jämbördiga villkor för kommunikation och 
samarbete utvecklades mellan de olika parterna. I slutet av 1990-
talet kom detta att få stora följder för lärarutbildning och forskning 
vid Umeå universitet. Inte minst exemplet samarbete, visar att frå-
gor om forskningsutveckling på olika sätt sammanhängde med ge-
nus. 
 

4. Genusdimensioner  
Dolda genusstrukturer genomsyrar lärarutbildningen på olika plan. 
Könsfördelningen både vad gäller studerande och lärare inom 
lärarutbildningen avviker, som framkommit, från de generella 
mönster som gäller inom högskolan som helhet. Undersökningen 
visar även på skillnader mellan hur män och kvinnor inom 
lärarutbildningen ser på jämställdhet. Denna skillnad avspeglas 
också i synen på forskningen och i synen på det egna behovet av 
fortbildning. Medan män som tog avstånd från forskningsutveck-
ling, tenderade att se forskning som något som inkräktade på vär-
det av praktisk erfarenhet, såg majoriteten av kvinnorna forskning 
som en möjlighet att sammanlänka praktik och teori för att utveck-
la både lärarutbildning och sina yrkesmöjligheter. Kvinnorna ten-
derar att inte bara vara mer positiva till forskningsutveckling jäm-
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fört med männen, som framhåller traditionernas värde, utan ser 
också ett stort behov av egen och ständig kompetensutveckling. 
Allt detta berörs i den andra och fjärde artikeln. 
 
Intervjustudien visar också att kvinnor i högre utsträckning än män 
är medvetna om genusfrågor. De flesta män var påtagligt ointresse-
rade eller neutralt inställda till dessa frågor, medan kvinnor ansåg 
att frågor om kön hade sin plats i undervisningen och arbetet i 
lärarutbildningen. Beträffande samarbete mellan kvinnor och män, 
uttryckte två tredjedelar av de intervjuade kvinnorna att de upplevt 
negativ särbehandling, trots att de i övrigt fann att detta samarbete 
var positivt. Att det dessutom fanns löneskillnader, som var relate-
rade till kön, uppmärksammades också av kvinnor, och då särskilt 
av kvinnor med bakgrund i undervisning för yngre åldrar. 
 
Nära hälften av de manliga lärarutbildarna menade att det formella 
fokus på jämställdhet som fanns i lärarutbildning var överdrivet 
och att genus inte hade betydelse. Flera av de manliga intervjuade 
verkade dessutom att ha svårt att överhuvudtaget förstå frågan. 
Samtidigt framkommer att det generellt upplevs som en fördel att 
vara man i en kvinnligt dominerad skol- eller lärarutbildningsmiljö, 
även om man inte vill göra en fråga utav det. Ett fåtal män 
uttrycker en medvetenhet om att könstillhörighet påverkar såväl 
studerandes som kollegers ställning och handlingsutrymme. En 
återkommande känsla hos de kvinnliga intervjuade var att deras 
uppfattningar i olika frågor inte tagits på allvar. Sådana synpunkter 
framfördes samtidigt som många betonade att kvinnor och män 
formellt tillskrivs samma rättigheter och i praktiken behandlas jäm-
likt. Först på senare tid tycks frågan om jämställdhet ha fått viss ak-
tualitet.  
 
Synen på behov av forskning och kompetensutveckling hänger in-
timt samman med hur man som lärarutbildare ser på sin roll som 
undervisare. För de flesta kvinnor tycks detta utgöra ett problem. 
Samtidigt som kraven på bästa undervisningsmetod och effektiva 
klassrumstekniker är stora, uttrycker kvinnor att de saknar formell 
kompetens för att kunna uppfylla dessa krav. Männen, däremot, 
tenderar ofta att se på detta förhållande utifrån andra utgångspunk-
ter. Generellt tillmäter de sina erfarenheter som lärare i skolväsen-
det en större betydelse än vad kvinnorna gör.  
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Synen på utveckling, samarbete och forskningsorientering är inter-
sektionellt förbunden med genus.325 Kvinnors strävan efter utveck-
ling och samarbete innefattar en positiv inställning till forsknings-
utveckling. Männen har en mer njugg hållning till förändringar, vil-
ket tycks hänga samman med en mer tveksam inställning till behov 
av samarbete och ett begränsat behov av forskningsutveckling 
inom lärarutbildning.  

                                                  
325 För begreppet intersektionalitet, se Kimberlé Crenshaw Williams (1994). Mapping the Margins: 
Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. In M. Albertson Fineman, R. 
Mykitiuk. (Eds.) The Public Nature of Private Violence. New York: Routledge, 93-118. 
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Kapitel 5. Diskussion 

 
I fokus för denna studie står lärarutbildningens förhållande till 
högskoleutbildning och dess förhållande till forskning. En teoretisk 
ram som innefattar perspektiv på lärarutbildningens position inom 
högskolestrukturer samt perspektiv på makt, diskurs och 
kön/genus används för att undersöka hur dessa relationer 
samverkar och har samverkat i konstruktionen av lärarutbildning. 
Perspektiv på makt och diskurs utgår främst från Foucault och 
Bourdieu, vars synsätt till vissa delar sammanfaller. Begreppet 
kulturellt kapital, hämtat från Bourdieu, används dels för att belysa 
lärarutbildningens inre kunskapsstrukturer, dels för att fokusera 
lärarutbildningens förhållande till annan högre utbildning. Ett 
genusperspektiv, som analyserar förbindelsen mellan makt och kön 
på olika strukturella nivåer, hämtas i huvudsak från Connell. Hur 
genus i svensk kontext är förbundet med föreställningar om och 
värderingar beträffande jämställdhet mellan könen, belyses bland 
annat med hjälp av Hirdman. 
 
De övergripande teoretiska perspektiven på makt, kön och diskurs, 
kompletteras av andra, mer specifika angreppssätt för att kasta ljus 
över maktstrukturer i organisationer, som med olika utgångspunk-
ter görs av Alvesson och Berg. Samspelet mellan kön, språk och 
makt inom organisationer fokuseras även med utgångspunkt från 
Alvesson och Billing. Därutöver refereras till teorier som visar hur 
vetenskapstraditioner, strukturer och värderingssystem befästs och 
traderas inom universitetet genom de akadmiska disciplinerna, med 
utgångspunkt från olika forskare, däribland Becher samt Liedman 
och Olausson, som med begreppet frusna ideologier åskådliggör di-
scipliners strävan efter att upprätthålla sin identitet. Akademiska 
strukturer belyses med hjälp av Bernsteins klassifikationsteori och 
syn på akademiska hierarkier. Högskolestrukturer och lärarutbild-
ningens förhållande till annan högskoleutbildning diskuteras vidare 
med utgångspunkt från statistiska uppgifter över sociala och köns-
mässiga rekryteringsmönster beträffande studerande och lärare. 
Svensk lärarutbildnings ställning inom högskolesystemet och dess 
effekter för forskningsutveckling, diskuteras bland annat med ut-
gångspunkt från Scott. Vidare undersöks forskningsutvecklingen 
mot bakgrund av Sarfatti Larsons professionaliseringsteori. 
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När det gäller studiens första fråga, om vilka faktorer som medför att 
traditioner bevaras eller att förändringar sker inom lärarutbildningen, visar 
studien att reformers effekter är avhängiga strukturförändringar på 
olika plan, där organisatoriska förändringar på verksamhetens 
genomförandenivå har avgörande betydelse, vilket också framhålls 
av Berg. Studien visar hur genomgripande lokala omstruktureringar 
av lärarutbildning i början av 1990-talet, ledde till en forsknings-
orientering inom verksamheten, som aktörerna på institutionsnivå 
också var delaktiga i. Organisationsförändringar som involverar ak-
törerna på fältet genom nya och ändrade arbetsvillkor, tycks enligt 
studien ha avgörande betydelse för att en verksamhets förändrade 
form också åtföljs av en innehållslig förändring av den faktiska 
verksamheten, vilket i sin tur leder till att den institutionaliserade 
värdebasen påverkas. 
 
Högskolereformen år 1977, genom vilken lärarutbildning liksom 
andra postgymnasiala yrkesutbildningar integrerades i högskolan, 
innebar krav på att all utbildning skulle bedrivas på vetenskaplig 
grund. Det formella ansvaret för att denna forskningsutveckling 
skulle ske, ålades regionstyrelserna och högskolornas lokala linje-
nämnder. Organisatoriskt sammanfördes lärarutbildning och andra 
pedagogiska utbildningar inom en särskild högskolesektor, den så 
kallade undervisningssektorn (U-sektorn). Flertalet av dessa utbild-
ningar var de redan etablerade lärarutbildningarna och pedagogiska 
yrkesutbildningarna till låg- och mellanstadielärare, speciallärare, 
studie- och yrkesvägledare, ämneslärare, lärare i barnkunskap, hem-
kunskap, teckning, textilslöjd, trä- och metallslöjd samt förskol-
lärare. De inre strukturerna för dessa utbildningar behölls emeller-
tid i huvudsak oförändrade efter högskolereformen.  
 
När lärarutbildning formellt införlivas i högskolan år 1977, kan det 
ses som ett genomförande av 1946 års Skolkommissions inten-
tioner, menar Sven Hartman.326 Hartman pekar på att de profes-
sionaliseringssträvanden som folkskollärarna påbörjade redan 
under 1880-talet, och som fortsättningsvis tillsammans med små-
skollärarna drevs under 1900-talets första decennier, kom att ligga i 

                                                  
326 Sven G. Hartman (1998). När universitetsadjunkter ansågs bildbara eller Erfarenheter av ett program för 
kompetensutveckling för universitetsadjunkter eller Personalchefen Karlsson får en idé. Linköping: Institutionen för 
pedagogik och psykologi, Linköpings universitet.  
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linje med 1946 års Skolkommissions inrättande av särskilda lärar-
högskolor. I Hartmans kommentar till lärarutbildningens införliv-
ande i högskolan, saknas emellertid anknytning till ett inter-
nationellt mönster med dynamisk expansion, vidgat tillträde till 
högre studier och omstrukturering av universitets- och hög-
skoleväsendet under 1960- och 1970-talen.327 I Norge ledde ex-
empelvis överföringen av lärarutbildning till universitet under 
1960- och 1970-talen, till att ett eget forskningsämne inom 
lärarutbildningen inrättades 1976.328 En mer forskningsorienterad 
miljö skapades också för förskollärarutbildning då den blev 
högskoleutbildning år 1982, och förskolepedagogik inrättades som 
huvuddisciplin.329 
 
Inom det formellt enhetliga högskolesystemet som infördes i Sve-
rige vidmakthölls emellertid för lärarutbildning och andra pedago-
giskt inriktade yrkesutbildningar en dold binär struktur. På institu-
tionell nivå inrättades inga forskningsstrukturer och inga direkta 
förbindelser upprättades heller mellan grundutbildning och forskar-
utbildning. Därigenom förblev lärarutbildningen som helhet i en 
underordnad position i förhållande till andra utbildningsområden 
inom högskolan. Detta strukturella förhållande för svensk lärar-
utbildning belyses särskilt av Jóhannsdóttir med utgångspunkt från 
Scott.  
 
Inom högskolesektorn för undervisningsyrken tillskapades ett sys-
tem av ledningsorgan med olika linjenämnder för olika lärarutbild-
ningsinriktningar. Denna struktur innebar att de olika linje-
nämnderna i praktiken kom att konkurrera om finansiella resurser 
för genomförande av grundutbildning. De olika utbildningsinrikt-
ningarna förblev därmed, som tidigare påpekats, både fysiskt och 
innehållsligt åtskilda från varandra. Förutsättningar för forsknings-
utveckling av hela lärarutbildningen, tycktes sålunda inte föreligga 
inom de av statsmakterna upprättade strukturerna. Berit Askling, 
som studerat effekterna av 1977 års högskolereform för lärarutbild-
ningar, menar att ledningsorganen på administrativ nivå inte till-

                                                  
327 Scott (1996). 
328 Svein Kyvik (2002). Utviklingen av en egen høgskolesektor. I S Kyvik (Red.). Fra yrkesskole til universitet? 
Endringsprosesser i høgskolesektorn. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 28-35. 
329 Ibid. 
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varatog de möjligheter för forskningsutveckling som reformen er-
bjöd.330 En orsak till detta bristfälliga ansvarstagande, menar Ask-
ling, var reformatörernas mer oreflekterade syn på organisations-
förändringar. Inspirerade av ett rationalistiskt och mekanistiskt syn-
sätt, tenderade man att bortse från maktaspekter och därmed från 
att konkurrerande intressen kunde föreligga dels mellan univer-
sitetet och lärarutbildningen som sådan, dels mellan de grupper 
som representerade olika inriktningar av lärarutbildning. Det sam-
arbete som påkallades av högskolereformen och som var en för-
utsättning för genomförande av nya strukturer för forskning, kom 
på administrativ nivå att i huvudsak kretsa kring utformande av 
kursplaner för grundutbildning. Forskningsutvecklingen av lärar-
utbildning tycks därmed ha blivit en fråga som i stort sett neglige-
rades. Varför? Ett svar kan vara, som Askling också framhåller, att 
dåtidens reformatörer var omedvetna om att maktstrukturer alltid 
genomsyrar organisationer, medan däremot en övertro tycktes råda 
på att samarbete för allas bästa skulle ske utan motstånd från in-
blandade aktörer.  
 
Frågan kan också ställas om lärarutbildare i de metodiskt och prak-
tiskt inriktade utbildningsenheterna generellt var intresserade av 
forskningsutveckling. Studien visar att många av dessa lärarutbilda-
re upplevde ett stort behov av ökade kunskaper på olika områden 
för att utveckla en undervisning på vetenskaplig grund. Detta be-
hov kom till uttryck genom olika fortbildningsansatser inom res-
pektive utbildningsområde, men också i individers högskolestudier 
inom olika ämnesområden, där studier i ämnet pedagogik tycks ha 
dominerat, särskilt för de lärarutbildare som saknade anknytning till 
andra universitetsdiscipliner.  
 
Man kan också fundera över huruvida avsaknaden av förändring 
berodde på medvetna eller omedvetna föreställningar om lärar-
utbildning bland olika aktörer. Frågan kan också relateras till det 
förhållandet att det redan på området lärarutbildning fanns en di-
sciplin, pedagogik, som ursprungligen av statsmakterna tilldelats 
ansvaret att bedriva forskning på lärarutbildningens område.  
 

                                                  
330 Askling (1983). 
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Med beaktande av de generellt lägre sociala rekryteringsmönstren 
för lärarutbildning, i kombination med lärarutbildningens feminise-
ring, kan man också ställa frågan huruvida dessa faktorer, som ett 
socialt kapital, kan ha varit av betydelse för lärarutbildningens syn-
bara acceptans av rådande förhållanden. Det som kan synas som 
ett vardagligt konstaterande, nämligen att det som man inte känner 
till, kan man inte heller begära, är emellertid med Bourdieus ut-
gångspunkter, baserat på det grundläggande förhållningssätt han 
kallar misserkännande, som han menar förklarar ett närapå omedel-
bart avståndstagande från det som är okänt, genom tankefiguren 
”det är inte för oss”.331 
 
Som en övergripande förklaring till den tidigare uteblivna utveck-
lingen av forskningsstrukturer, kan man peka på att lärarutbild-
ningens, i förhållande till övriga högskolans, generellt lägre kultu-
rella kapital, kan ha haft avgörande betydelse. Studien visar att de 
intervjuade med undervisningsuppgifter inom de tidigare lärar-
utbildningsenheterna tycktes ha haft föga insikter i att högskole-
reformens syfte var att all högskoleutbildning skulle vara nära för-
bunden med forskning och att nya strukturer för forskning därför 
måste utvecklas för de yrkesinriktade utbildningslinjerna. Först i 
och med rekrytering av forskarutbildade till lärarutbildning under 
1990-talet, kunde tidigare diskurser om lärarutbildning och dess 
förhållande till universitetet föras med nya utgångspunkter och for-
muleras inom lärarutbildningen med understöd av aktörer, som 
själva var forskarutbildade.  
 
De såväl informella som formella hierarkierna inom lärarkåren, 
som Acker pekar på, visar att utbildningsinriktningar som fokuserar 
undervisning av äldre barn och ungdomar, har högre status än in-
riktningar mot pedagogisk verksamhet för yngre barn och vårdande 
och omhändertagande områden. Därför kan vi också förstå att 
män, som i högre proportion än kvinnor varit och är inriktade på 
undervisning av de äldre åldersgrupperna, har en generellt högre 
status och därmed inflytande på lärarutbildningens område än kvin-
nor. Männens generellt lägre intresse av forskningsutveckling, som 
påvisas av intervjustudien, kan också vid högskolereformen 1977 
ha manifesterats genom en (outtalad) underlåtenhet att utveckla de 

                                                  
331 Pierre Bourdieu (1990). In other words. Essays Towards a Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press, s. 112.

145



möjligheter för forskningsutveckling som stod till buds inom re-
gionstyrelser och linjenämnder, där majoriteten av representanterna 
var män. Med Connell, kan vi förstå att män som grupp generellt 
var överordnade kvinnor, vilket i fallet forskningsutveckling skulle 
kunna medföra att mäns ditintills ej ifrågasatta positioner skulle 
kunna utmanas av kvinnor som erövrade högre akademisk kompe-
tens än de själva.  
 
De sociala bakgrunderna för de olika lärarutbildningsinriktningarna 
hade också betydelse. Med en generellt högre social bakgrund än 
andra lärarutbildare, hade individer med ämneslärarbakgrund, för 
vilka etablerade strukturer för forskarutbildning fanns inom de aka-
demiska disciplinerna, sannolikt ett svagt intresse av att stödja en 
allmän forskningsutveckling inom lärarutbildning som därigenom 
skulle utmana den högre status som gruppen ämneslärare generellt 
åtnjöt inom lärarutbildning. En annan tänkbar orsak till det gene-
rellt svaga intresset för forskningsutveckling, kan vara att de som 
var lektorer inom lärarutbildning, såväl män som kvinnor, och som 
sålunda hade kunskaper om vad forskarutbildning innebar, inte 
hade primärt intresse av att driva frågor om forskningsutveckling, 
då de redan hade en högre status och en annan ställning än de kol-
leger som ej var forskarutbildade. 
 
Att universitetet som helhet saknade intresse för forskningsutveck-
ling av lärarutbildning torde hänga samman med att det inte var 
någon prioriterad fråga för de redan etablerade disciplinerna. En 
slutsats som kan dras, är att det generellt inom universitetet sakna-
des intresse av att verka för etablering av ett forskningsområde 
inom lärarutbildning, som kunde få till följd att presumtiva forskar-
studerande i det egna ämnet, företrädesvis individer med ämnes-
lärarutbildning, istället skulle kunna rekryteras till annan forskar-
utbildning med inriktning på lärarutbildningsområdet. Särskilt torde 
disciplinen pedagogik ha kommit att beröras av en sådan utveck-
ling. 
 
Kanske är det att tillmäta universitetets rektor alldeles för stort in-
flytande i de skeenden som här har skildrats. Men diskurserna kon-
strueras ju, som framkommit tidigare i framställningen, av aktörer-
na. Den nye rektor som tillträdde år 1999 och som aktivt bidrog till 
att en fakultetsnämnd för lärarutbildning inrättades, var själv medi-
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cinare med en forskarutbildning som byggde på en yrkesutbildning. 
Den avgående rektorn, med utbildningsbakgrund till folkskollärare, 
var pedagogisk forskare och därmed socialiserad i den pedagogiska 
akademiska kulturen.  
 
Studiens andra fråga rör vilka effekter förändringar leder till beträffande 
lärarutbildares yrkesutveckling och yrkeskarriär. Studien visar, som tidiga-
re framkommit, att den stora strukturella förändring, som 1977 års 
högskolereform formellt innebar, hade få eller inga effekter för 
lärarutbildare i dessa avseenden. Däremot kom de nationella och 
lokala förändringarna av lärarutbildningens både yttre och inre 
strukturer som genomfördes från slutet av 1980-talet och fortsätt-
ningsvis under 1990-talet, att medföra att nya krav på akademisk 
kompetens kom att ställas på undervisande personal, som tidigare 
stått utanför etablerade forskningsstrukturer. 
 
De nya krav som ställdes på lärarutbildning, särskilt beträffande ge-
nomförande av examensarbete för lärarstuderande, innebar att 
lärarutbildningens svaga forskningsstrukturer aktualiserades, sam-
tidigt som lärarutbildning, generellt efter grundskollärarreformen 
förutsattes ha ett djupare samarbete än tidigare med de akademiska 
institutionerna. Dessa förhållanden, samt den lokala omstrukture-
ringen, gav impulser till ökat samarbete för forskningsutveckling 
mellan de praktiskt och metodiskt inriktade institutionerna som i 
huvudsak var engagerade i genomförande av lärarutbildning. De 
flertaliga omstruktureringarna med nya krav på ett mer akademiskt 
förhållningssätt samt förflyttningen av lärarutbildning till universi-
tetets campusområde, kan, med referens till Liedmans och Olaus-
sons perspektiv på betydelsen av universitetsinstitutioners fysiska 
belägenhet, betraktas som avgörande för etableringen av nya och 
annorlunda förhållanden mellan olika akademiska områden inom 
lärarutbildning. 
 
De nya strukturerna på den lokala nivån från år 1992, med inrättan-
de av en Utbildnings- och forskningsnämnd för lärarutbildning 
samt nya institutionsbildningar som sammanförde liknande ämnes-
områden, innebar förändringar på flera plan för de lärarutbildare 
som dessförinnan saknat direkt anknytning till forskningsstruktu-
rer. Utbildnings- och forskningsnämnden fick kontroll över struk-
turer, varigenom den ytterligare kunde stimulera den forsknings-
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kultur som påbörjats i tolkningen av den stipulerade didaktiska 
ansatsen Därmed var en professionaliseringsprocess inom lärar-
utbildningen igång, som i teoretisk bemärkelse kan förstås utifrån 
Sarfatti Larson och andra. De olika styrmedlen och faktorerna som 
interagerade i professionaliseringsprocessen innefattade: 
 

• ekonomisk fördelning av kompetensutvecklingsmedel; 

• ökad kontroll över innehållet i lärarutbildningens olika inriktningar; 

• ökad kontroll över utlysning och tillsättande av tjänster;  

• möjligheter till planering och strategiskt tänkande. 
 
Studien visar att dessa faktorer har bidragit till att ge lärarutbild-
ningen och lärarutbildarna en ny identitet, särskilt de lärare vars 
grundutbildning inte gav direkt tillträde till forskarutbildning på 
lärarutbildningsområdet. Därutöver kom lärarutbildningens fysiska 
etablering på universitetsområdet att utmana sedan länge befästa 
synätt att lärarutbildning – som i ofta vardagligt tal fortlevde som 
”lärarhögskolan” – var en verksamhet utanför universitetets ansvars-
område. Det samarbete mellan lärarutbildning och universitetets 
mer akademiska strukturer som under en längre tid kom att ta 
form, kom därmed att innebära att tidigare försanthållna före-
ställningar och etablerade normer för hur forskningsstrukturer och 
kunskapsområden konstrueras, ifrågasattes.  
 
Kompetensutveckling och utveckling av det kulturella kapitalet så-
väl på den institutionella som på den individuella nivån, tycks vi-
dare innebära att tidigare generellt rådande manliga hierarkiska 
maktstrukturer, både inom verksamheten och mellan lärarutbild-
ning och övriga högskolan, ifrågasätts. Studien visar på intressanta 
köns- och karriärmönster i det att kvinnor, i högre utsträckning än 
män, tycks vara intresserade av forskningsutveckling av lärarutbild-
ning. Skillnader manifesteras också i tydliga differenser mellan kö-
nen när det gäller ansökningar och antagna doktorander till forskar-
utbildning i pedagogiskt arbete: Av 272 ansökningar till doktorand-
tjänster i pedagogiskt arbete mellan åren 2000 och 2003, var 74 
procent av de sökande kvinnor.332 Under samma tid var också 72 

                                                  
332 Fakultetsnämnden för lärarutbildning (2004). Forskarutbildning med inriktning mot lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet – en självvärdering. Bilaga 1, Tabeller. Tabell 1. Umeå universitet.  
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procent av de antagna doktoranderna kvinnor. Kvinnors generellt 
högre grad av intresse för forskningsutveckling och den betydelse 
de tillskriver en sådan utveckling för lärarutbildning, påvisas även 
av intervjustudien. 
 
Studien visar även att flera större nationella strukturella förändrin-
gar inom högskolan och lärarutbildning från och med 1977 års 
högskolereform, kan, med Foucault, sägas ha utgjort viktiga diskur-
siva brott av stor betydelse för den fortsatta forskningsutveck-
lingen. Integreringen i högskolan genom 1977 års högskolereform 
innebar för det första, inte bara en formell omorganisation. Lärar-
utbildningens ställning, som en tidigare högskoleutbildning utanför 
universitetsstrukturerna, men med en formell anknytning till forsk-
ning genom forskningsämnet praktisk pedagogik, försvagades i 
praktiken. Lärarutbildningen fråntogs sitt forskningsämne, sam-
tidigt som nya strukturer inte etablerades för forskningsanknytning.  
 
För det andra ledde 1988 års grundskolereform, med dess betoning 
på didaktik som ett övergripande kunskapsområde inom all lärar-
utbildning dels till ett nationellt intresse inom det pedagogiskt 
inriktade vetenskapssamhället för hur didaktik kunde utveckla och 
belysa lärarutbildning, dels kom didaktik av de praktiskt och me-
todiskt inriktade lärarutbildarna att betraktas som ett område av 
särskild betydelse. På lokal nivå, vid Umeå universitet, ledde den di-
daktiska diskussionen till en växande forskningsorientering inom 
lärarutbildningsinstitutioner med traditionellt ansvar för metodiskt 
och praktiskt inriktad lärarutbildning. Den kollektiva medveten-
heten om att den praktik man utövade också hade underliggande 
teoretiska utgångspunkter, ledde, också det med referens till Fou-
cault, att försanthållande och etablerade föreställningar om 
forskning, discipliner, bedrivande av forskning och forsknings-
inriktningar, därför kom att ifrågasättas. Många, inom de delar av 
lärarutbildning som traditionellt haft svag forskningsanknytning, 
delade uppfattningen att man inte bara hade skyldigheter utan ock-
så måste tillerkännas sådana rättigheter man fortfarande saknade 
inom högskolans strukturer, för att kunna utforska sin egen 
praktik. 
 
För det tredje, ställdes med 1993 års högskolereform generellt öka-
de krav på forskningsutveckling, vilket bland annat uttrycktes ge-
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nom att lektorskompetens vid nyanställning förutsattes. För det 
fjärde, innebar 1995 års grundskollärarreform med införande av 
examensarbete för all lärarutbildning, ökade krav på att utveckla 
lärarutbildningens akademiska kunskapsbas. Detta kom särskilt att 
beröra de lärarutbildare som hade sin huvudsakliga tjänstgöring 
inom de metodiska och praktiska delarna av lärarutbildning, dvs. de 
lärarutbildare inom de institutioner vid Umeå universitet som var 
direkt underställda dåvarande Utbildnings- och forskningsnämnden 
för lärarutbildning.   
 
Studiens tredje fråga undersöker på vilka sätt förändringar leder till att 
en forskningskultur utvecklas. I detta sammanhang visar studien på 
betydelsen av att etablera strukturer som på olika nivåer prioriterar 
forskningsutveckling. Omstruktureringen av lärarutbildningen i 
början av 1990-talet, med inrättande av Utbildnings- och forsk-
ningsnämnden med ansvar för grundutbildning och forskningsut-
veckling, ses här som betydelsefull för den initiala orienteringen 
mot en forskningskultur. Den strukturella omvandlingen till nya in-
stitutionella enheter inom lärarutbildningen innebar också att lärar-
utbildning, i högre grad än tidigare, kom att likna andra discipliner 
och disciplinära ämnesområden inom högskolan. De nya institutio-
nerna hade både en bredd och ett djup och var därutöver orientera-
de mot specifika skolämnen, eller ämnesområden, inom pedagogisk 
yrkesverksamhet. Därigenom skapades förutsättningar för att kun-
na utveckla nya perspektiv på forskning inom de ansvarsområden 
som företräddes av de olika institutionerna. 
 
Ambitionerna var vidare under 1990-talet, att i enlighet med 1993 
års högskolereform, öka rekryteringen av forskarutbildade lärare, 
vilket också kom att ske. Dessa faktorer, samt förflyttningen till 
universitetets campusområde och den därmed fysiska institutionali-
seringen av lärarutbildning på universitets campusområde, innebar 
att både likheter och olikheter mellan lärarutbildning och universi-
tetsdiscipliner synliggjordes för de lärarutbildare som tidigare varit 
fysiskt isolerade från universitetsmiljön. Likheterna, vad gäller for-
mella institutionsstrukturer, innebar också att lärarutbildningens an-
norlunda förhållande till forskning tydligt reflekterades i mötet mel-
lan lärarutbildningens avsaknad av, respektive universitetsdiscipli-
nernas tillgång till, en forskningskultur. Denna ”likhet” med akade-
miska discipliner, tycks ha inneburit att det inom de nya institutio-
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nerna dels började växa fram krav på att man, i likhet med andra 
ämnesområden, dels borde utveckla forskning, dels ställdes krav på 
att forskning skulle bedrivas med inriktning på just de områden 
som kändes betydelsefulla för lärarutbildningen. Eftersom den typ 
av forskningsinriktning som institutionerna inom lärarutbildningen 
var inriktad på, å ena sidan inte var av intresse för de etablerade di-
sciplinerna, och å den andra det faktum att många lärarutbildare 
inte hade direkt tillträde till forskning då de saknade akademiska 
meriter inom disciplinernas ämnesområden, kom frågan om forsk-
ningsutveckling att inkludera kravet på en egen forskningsdisciplin 
för lärarutbildning.  
 
De nya verksamhetsformerna för lärarutbildning under 1990-talet, 
som tydliggjorde både likheter och olikheter, kom därutöver att 
leda till att det på många håll inom lärarutbildningen ifrågasattes 
huruvida disciplinen pedagogik kunde betraktas som en legitim fö-
reträdare för lärarutbildningens behov. Detta ifrågasättande av gäl-
lande strukturer, som med Foucault kan tolkas som ett ifrågasät-
tande av vedertagen ”sanning”, kom att få förnyad aktualitet ge-
nom de statliga utredningar och rapporter, som från tidigt 1990-tal 
dels påtalade svagheter i den formella forskningsanknytningen av 
lärarutbildning, dels visade på strukturer som i hög grad utestängde 
lärarutbildningen från möjligheter att bedriva forskning, samt därtill 
menade att den forskning som bedrevs på området, inte primärt ut-
gick från lärarutbildningens behov. I olika dokument pekades även 
på de formella hinder som förelåg för majoriteten av högskole-
adjunkter med lärarutbildningsbakgrund att få tillträde till forskar-
utbildning. Med andra ord, synliggjordes paradoxen i det att lärar-
utbildningens svaga kunskapsbas, dvs. dess kulturella kapital, för 
vilket det kritiserades, inom högskolestrukturerna inte tilläts att ex-
pandera. Statliga ambitioner om utveckling av ämnesdidaktisk 
forskning, innebar vidare att sådan forskningsinriktning stimulera-
des inom de discipliner som företrädde skolans undervisningsäm-
nen. Dessa forskningsinriktningar hade heller ingen förbindelse 
med ämnet pedagogik. 
 
Studien visar att genomgripande förändringar av strukturer leder till 
ett ifrågasättande av gällande traditioner. Den visar att också att vad 
som brukar benämnas traditioner, och som med Foucault kan sägas 
uttrycka en strävan efter något vagt och ursprungligt, samtidigt in-
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nebär en avvisande hållning till nya influenser och idéer.333 Liedman 
och Olausson talar om traditioner, eller värdebaser, som likt frusna 
ideologier förvaltas och förmedlas inom universitets etablerade 
institutioner och av dess aktörer. Liedman och Olausson, liksom 
Bargh et al. pekar också på hur värderingar till stor del är avhängiga 
de generella sociala rekryteringsmönster som gäller för olika ämnes-
områden.  
 
Förändringar av institutionella strukturer, vars betydelse framhålls 
av såväl Schneider som Berg tycks också ha inneburit att aktörer 
inom de lärarutbildningsområden som tidigare varit isolerade från 
universitetets forskningskultur, inom de nya strukturerna fick nya 
och andra perspektiv på lärarutbildningens möjligheter att utveckla 
ett annorlunda förhållande till högskola och forskning. Med dessa 
utgångspunkter, kan man med Foucault säga att nya diskurser om 
lärarutbildning och dess förbindelse med forskning, kom att leda 
till ifrågasättande inte bara av gällande diskurser, dvs. etablerade 
uppfattningar och föreställningar om hur forskning skulle bedrivas. 
Frågan kom också att innefatta något mycket större, dvs. maktrela-
tioner inom universitetet.  
 
Med beaktande av lärarutbildningens generellt svaga kulturella kapi-
tal (akademisk ställning, sociala och könsspecifika rekryterings-
mönster), kunde rimligtvis inte förväntas, varken av statsmakterna 
eller av andra discipliner och aktörer inom högskolan, att krav på 
forskningsutveckling av lärarutbildningen skulle ställas av lärar-
utbildare på fältet. Dessa individer var generellt inte ”akademiker”, 
utan var yrkesutbildade inom utbildningsstrukturer, som tidigare 
legat utanför högskolan och som generellt i praktiken haft en svag 
förbindelse med forskning.  
 
Det kan förefalla paradoxalt att det i retoriken kring högskolerefor-
men 1977, samtidigt som forskningsdisciplinen praktisk pedagogik 
lades ned, tycktes förutsättas att en ny forskningsutveckling av 
lärarutbildning med relevans för dess status som yrkesutbildning, 
skulle komma till stånd. Denna utveckling förutsattes vidare ske 
genom administratörers agerande i regionstyrelser och linjenämn-

                                                  
333 Michel Foucault (1969). L’archéologie du savoir. Paris: Gallimard, se s 31. 
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der. Försvagningen av lärarutbildningens forskningsstatus framstår 
som motsatsen till den forskningsutveckling som skedde inom 
socionomutbildning och sjuksköterskeutbildning där forsknings-
strukturer istället tillskapades i samband med högskolereformen. 
Denna försvagning och avsaknad av forskningsutveckling tyder på 
att forskningsutveckling av lärarutbildningen knappast var en prio-
riterad fråga inom universitetet, varken på nationell, regional eller 
lokal nivå. 
 
Studien visar att lärarutbildare på det lokala planet vid Umeå uni-
versitet aktivt involverats i genomförandet av reformer på lärar-
utbildningens område från slutet av 1980-talet, dvs. i samband med 
grundskollärarreformens genomförande. De av reformen påkallade 
förändringarna av lärarutbildningsstrukturer, åtföljdes av en rad åt-
gärder på det lokala planet som på olika plan och på olika sätt enga-
gerade och berörde samtliga lärarutbildare som hade sin huvudsak-
liga verksamhet inom de olika inriktningarna av lärarutbildning. 
Med Bourdieu som raster, kan man säga att aktörerna som på insti-
tutionsnivå deltog i forskningsutvecklingsprocessen, utvidgade 
lärarutbildningens kulturella kapital. Betydelsen av såväl övergri-
pande symboliskt som specifikt kulturellt kapital, kom till uttryck i 
utformande av forskningsstrategier och med involvering av forska-
re med olika akademiska tillgångar. Med hjälp av Foucaults 
perspektiv på förbindelsen makt och kunskap, kan vi förstå hur de 
institutionaliserade maktstrukturerna inom högskolan, manifestera-
de av de etablerade disciplinernas kunskapsmonopol på lärarutbild-
ningens område, kom att ifrågasättas och utmanas i samarbete 
mellan de institutioner som inte hade egna forskningsstrukturer. 
Kampen om makt och kunskap, kan förstås inte bara med utgångs-
punkt från Bourdieu och Foucault, utan även från andra som 
Bernstein, Becher och Sarfatti Larson. Samtliga menar att upprätt-
hållandet och reproduktionen av kunskap inom vetenskaps-
samhället samverkar med den makt och de maktrelationer, som 
markeras av discipliner och disciplinära gränser.  
 
Studiens fjärde forskningsfråga undersöker på vilka sätt förändringar 
leder till nya och andra krav på lärarutbildare, med avseende såväl på 
inriktning som på kvalifikationer, ansvarsområden, fördelning av arbete och 
forskning. Studien visar att såväl nationella förändringar av lärar-
utbildningsstrukturer från slutet av 1980-talet och under 1990-talet, 
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åtföljda av lokala förändringar av institutionella strukturer under 
1990-talet, har inneburit att generellt ökade akademiska krav, med 
betoning på en skriftlig kultur, kommit att ställas på lärarutbildare. 
Exempelvis kommer detta krav till uttryck i utarbetande och for-
mulerande av kursplaner och i krav på handledning och examina-
tion av examensarbeten. För den stora gruppen av adjunkter inom 
lärarutbildning indikerar studien att 1995 års grundskollärarreform, 
med fokus på ett akademiskt examensarbete, innebar att den mer 
yrkesinriktade kompetensen som tillsammans med lärarutbildnings-
examen utgjort den traditionella rekryteringsgrunden för de flesta 
lärarutbildare, kom att vara otillräcklig i förhållande till de nya krav 
som ställdes.  
 
Forskningsorienteringen av lärarutbildning åtföljdes redan under 
1990-talets början av ekonomiska incitament, som av den tidigare 
nämndsorganisationen bland annat tilldelats individer som indivi-
duella kompetensutvecklingsmedel. Under 2000-talet har också 
kompetensutvecklingsmedel tilldelats adjunkter inom de institu-
tioner som direkt står under Fakultetsnämnden för lärarutbildning 
för studier på magisternivå. Sedan inrättandet av en fakultetsnämnd 
och forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete, har såväl individer 
anställda inom olika områden av lärarutbildning, som lärare inom 
skolväsendet, beretts nya möjligheter att bedriva forskarutbildning. 
De doktorandanställningar som har tillskapats, finansieras helt eller 
delvis av Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Inom den nya or-
ganisationen, byggs nu en akademisk infrastruktur upp, genom an-
ställning av professorer, lektorer, forskarassistenter, etc.  
 
Studiens femte forskningsfråga, som rör räckvidden av denna fallstudie, 
i det här fallet lärarutbildning vid Umeå universitet, har indirekt i det före-
gående besvarats men ska här kortfattat förtydligas. Studien visar 
att lärarutbildning vid Umeå universitet haft en tydlig forsknings-
orientering sedan 1990-talets början. Detta sammanhänger med att 
det mobiliserats olika krafter för att utveckla forskning för och i 
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Denna utveckling 
har dock inte varit rätlinjig och inte heller bedrivits utan motstånd 
och svårigheter, som både artikulerats inom lärarutbildningen som 
sådan men framför allt i den omgivande högskolan. Forsknings-
utvecklingen i Umeå synes ha varit stark i jämförelse med den ut-
veckling som skett vid många andra högskolor och universitet. Den 
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bild som framträder av forskningsutvecklingen inom lärarutbild-
ningen vid Umeå universitet gör emellertid inte anspråk på att till-
handahålla generella strategier eller riktlinjer för hur organisationer 
och grupper kan och/eller bör agera i en påkallad förändringspro-
cess, utan kan med referens till Kvale snarare sägas visa på en re-
pertoar av möjligheter som finns att konstruera en social praktik.334  
 
Studiens sjätte forskningsfråga syftar till att undersöka vilka likheter 
och olikheter den forskningsutveckling som skett inom svensk lärarutbildning 
har med den forskningsutveckling som skett i Kanada och inom lärarutbild-
ning på Island. I Kanada påbörjades, som tidigare nämnts, lärar-
utbildning för primärstadiet vid ”normal schools”, att under 1950-
talet förläggas till ”teacher colleges”, för att under 1960- och 1970-
talen överföras till universiteten i syfte att höja utbildningens kvali-
tet och skapa en mer professionell lärarkår. Detta tryck på forsk-
ningsutveckling tycks emellertid samtidigt ha inneburit att lärar-
utbildningens huvuduppdrag, att förbereda lärarstuderande för 
framtida yrkesverksamhet som lärare, har kommit i skymundan. 
Forskningsutvecklingen av lärarutbildning tycks vidare ha medfört 
att forskare socialiserats in i traditionella akademiska strukturer, 
som lett till ett avståndstagande från lärarutbildningens praktik, till 
förfång för både teori och praktik inom lärarutbildning.  
 
De kanadensiska studierna, som särskilt belyser effekter av genus-
strukturer för forskare i Education, visar att manliga och kvinnliga 
akademiker upplever att de arbetar under olika villkor, vilket leder 
till att könen har olika förutsättningar i yrkesverksamhet och kar-
riärutveckling.335 De genusmönster som framträder i de kanadensis-
ka studierna, påminner också i stor utsträckning om genusdimen-
sioner i svensk lärarutbildning, som framträder i denna studie.  
 
På Island har, sedan denna studie påbörjats, forskningsstrukturer 
och forskarutbildning inrättats för de lärarutbildningar och pedago-
giska yrkesutbildningar som tidigare stått utanför universitets-
strukturerna och den forskning som bedrivits inom disciplinen 
Education, inrättad vid 1950-talets början vid University of Iceland.  
 

                                                  
334 Kvale (1997). 
335 Acker (2003); Acker & Dillabough (2003). 
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Viss likhet med det svenska skeendet beträffande svårigheterna att 
etablera forskning för hela lärarutbildningens område, tycks också 
ha funnits på Island. Statliga intentioner år 1978 på att sammanföra 
de två huvudsakliga lärarutbildningsenheterna, det tidigare Iceland 
College of Education och University of Iceland, misslyckades då 
University of Iceland motsatte sig en sådan utveckling.336 Lärar-
utbildningens forskningsutvecklingen synes sålunda ha skett under 
motstånd av såväl av University of Iceland som av disciplinen 
Education. Detta kan tolkas som att makten över kunskapsutveck-
lingen inom lärarprofessionen och andra pedagogiska professioner, 
är en angelägen fråga även på Island. 

Avslutande reflektion  

Den här studiens utgångspunkter och forskningsfrågor, är, som 
framkommit, en pendang till ett kanadensiskt forskningsprojekt om 
lärarutbildning. I studien har dokument och intervjuer legat till 
grund för undersökningen av svensk lärarutbildnings forsknings-
utveckling under efterkrigstiden. Studien är kvalitativt inriktad, med 
inslag av kvantitativ analysmetod, som bidragit till att strukturera 
och organisera det textmaterial som utvunnits ur intervjuerna. 
 
De offentliga dokumenten utgörs av policytexter som bland annat 
utrett, föreslagit och utvärderat förändringar på lärarutbildningens 
område. Därutöver har vetenskaplig litteratur, med såväl inter-
nationella som nationella perspektiv på forskning inom lärarutbild-
ningens område, studerats. För att komplettera de offentliga och 
olika vetenskapliga perspektiven på förändringar och forskning, har 
en omfattande intervjustudie genomförts med personer som under 
denna tid arbetat på olika nivåer och inom olika strukturer i olika 
lärarutbildningsenheter.  
 
Intervjumetoden har bidragit med kunskaper om hur utbildnings-
politiska ambitioner tolkats och implementerats i praktiken. Inter-
vjuerna förmedlar aktörernas perspektiv på förändringsprocesser 
och bidrar därmed med viktig information som inte framkommer i 

                                                  
336 Gyda Jóhannsdóttir (2003) The conceptions on the upgrading of the education of Icelandic elementary 
school teachers to university level: abstract special knowledge, status or what? Paper presented at BERA 
(British Educational Research Association Annual Conference), Edinburgh, 11-13 September. 
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de olika dokumenten. De olika aktörernas agerande har belysts och 
kunnat relateras till de maktstrukturer som explicit och implicit 
råder i en organisation.  
 
Som personliga framställningar utgör intervjuer samtidigt tolk-
ningar av vad som skett. Varje intervju utgör en berättelse, dvs. det 
urval och de betoningar som görs av den enskilde. Intervju-
metoden kan, trots olika brister, genom just samtalsformen och det 
personliga mötet bidra med kunskaper och information som vi 
annars inte skulle kunna få ta del av. En intervju utgörs, som Kvale 
betonar, av en interaktion mellan människor, där både den som 
leder samtalet och den som intervjuas är delaktiga när det gäller att 
förstå olika händelser.  
 
Det som utgjort ett särskilt viktigt bidrag till förståelsen av skeen-
den, är hur osynliga och omedvetna genusstrukturer genomsyrar 
lärarutbildningen och hur dessa relationer kan förstås ur ett makt-
perspektiv. Det frågeområde som rört betydelse av kön, har varit 
ett ämne som många gånger varit svårt att tala om. Många av de 
intervjuade har hänvisat till likalönsprinciper och svensk jämställd-
hetspolicy och därmed funnit frågan ointressant. Generellt har de 
kvinnliga intervjupersonerna sett sig själva som likställda männen. 
Under intervjusamtalen har det enligt ett slags könsspecifikt möns-
ter däremot, när andra frågeområden fokuserats, framkommit att 
kvinnors och mäns perspektiv och arbetsvillkor många gånger skil-
jer sig åt. Här skulle man med Ehn och Löfgren kunna säga att de 
innebörder vi söker inte finns i det observerbara, eller som i denna 
studie, i det sagda, utan snarare framträder i ett växelspel mellan det 
som sägs och det som framträder i hela berättelsen.337 
 
Förutom två individer, har de intervjuade varit verksamma i lärar-
utbildning som lärare. Omkring hälften har också haft ledningsupp-
drag. Ett flertal av de intervjuade har under en tämligen lång tid, 
somliga under flera decennier, varit delaktiga i de stora reformerna 
på lärarutbildningens område och därför kunnat lämna delvis detal-
jerade beskrivningar av de egna genomlevda förändringarna.  
 

                                                  
337 Billy Ehn, Orvar Löfgren (2001). Kulturanalyser. Malmö: Gleerups. 
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Trots de detaljerade berättelserna, som ofta berör långa tidsperio-
der vad gäller personliga erfarenheter som lärarutbildare, förefaller 
det som om många av de intervjuade inte haft någon djupare kun-
skap om de motiv som legat bakom förändringar i verksamheten. 
Många män kan i anmärkningsvärt högre utsträckning än kvinnor 
redogöra för de formella förändringarna under åren. Detta torde 
hänga samman med att individer i ledningsgrupper och i ledande 
ställning, före 1990-talet nästan uteslutande var män.  
 
De erfarenheter som forskaren bär inom sig likt en berättelse, kan 
också sägas reflekteras i de förhållanden som uppstår mellan 
forskaren och den historia som skapas.338 Därför framhålls av som-
liga forskningsföreträdare, att forskarens personliga utgångspunk-
ter, som en del av forskningsprocessen, också bör tydliggöras.339 

För den här studien kan det därför framstå som relevant att jag vid 
studiens början hade olika erfarenheter av lärarutbildning, dels som 
studerande, dels som yrkesverksam. Man kan naturligtvis ställa sig 
frågan om vilken betydelse dessa faktorer haft för såväl studiens 
genomförande, som för dess resultat och tolkning. 
 
Min studie- och yrkesbakgrund innebar i viss mån goda förutsätt-
ningar att etablera kontakt med individer som var eller hade varit 
verksamma vid olika institutioner och administrativa enheter  inom 
lärartbildningen och universitetet. Denna närhet skapar dock spe-
cifika etiska problem, då jag befinner mig inom den organisation 
som jag studerar och där flera av de intervjuade är nuvarande eller 
tidigare kolleger, eller tidigare lärare jag själv haft under mina 
utbildningar. Närhet till forskningsobjektet innefattade därför sam-
tidigt en medveten strävan efter att upprätthålla en distans i arbetet. 
Min studie måste särskiljas från det vardagliga umgänget med kolle-
ger och min blick måste höjas från ett inifrånperspektiv och en 
lokal erfarenhetsbaserad kunskap till en generell nivå.  
 
En relevant forskningsfråga i detta sammanhang var för mig om 
det kunde vara etiskt korrekt att studera en organisation inifrån, 
dvs. att jag var en del av den organisation som studerades. Denna 

                                                  
338 Clandinin & Connelly (2000). 
339 För en diskussion om betydelse av forskarens  personliga utgångspunkter och perspektiv se Loïc 
Wacquant (1992). Se också  Alvesson & Sköldberg (1994). 
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frågeställning analyseras av Alvesson, som på ett klargörande sätt 
menar att det är motiverat att studera universitet och dess verksam-
het med ett inifrån-perspektiv därför att kunskap om universitet 
som organisation kan bidra till en mer generell kunskap om kun-
skapsintensiva arbetsorganisationer.340 Att det också kan vara ett 
etiskt dilemma att studera en universitetskultur inifrån, kan illustre-
ras av det ifrågasättande som Ehns studie Universitet som arbetsplats 
väckte bland personal på den egna institutionen.341 Därför har 
genomförandet av den här studien varit helt transparent. Inte bara 
de medverkande i studien, utan hela lärarutbildningsorganisationen 
har på olika sätt och i olika sammanhang fått upplysningar och 
kunnat skaffa sig information om studien och dess syften. Mitt för-
hållande som en insider, har således inneburit en balansgång mellan 
olika etiska överväganden.  
 
Sannolikt har även min personliga bakgrund haft betydelse för min 
förförståelse och mina ställningstaganden. Utbildningsforskaren 
Philip Steedman använder metaforen ”history framed” för att fästa 
uppmärksamhet på hur inte bara personliga och utbildningsmässiga 
bakgrunder, utan också kön, klass, religion och annan kulturell bak-
grund interagerar och skapar mening i det som studeras.342 Med 
utgångspunkt dels från statistiska överblickar av fältet lärarutbild-
ning, dels från den prosopografiska analysen av individer som med-
verkat i intervjustudien, ser jag också min egen ställning som en del 
av de sociala och könsbaserade mönster som formar individers val 
och som också karakteriserar lärarutbildningen som fält.  
 
Vad de generellt och kontinuerligt ökade kraven på akademisk 
kompetens, som ställs parallellt med generellt ökade krav på effek-
tivitet, samarbete och utveckling av den nya lärarutbildningen, som 
startade år 2001, framledes kommer att innebära för lärarutbildning 
som helhet och för de individer som har sina huvudsakliga arbets-
uppgifter förlagda inom lärarutbildning, är frågor som denna studie 

                                                  
340 Mats Alvesson (1999). Methodology for Close up Studies. Struggling with Closeness and Closure. Working paper 
series, 1999/4. Lund: Institute of Economic Research, Lund University. 
341 Billy Ehn (2001). Universitetet som arbetsplats: reflektioner kring ledarskap och kollegial professionalism. Lund: 
Studentlitteratur. 
342 Philip H. Steedman (1991). On the Relation between Seeing, Interpreting and Knowing. I F. Steier 
(Ed.) Research and Reflexivity. London: Sage, 53-61, s 55.

159



inte besvarar. Frågorna bör däremot vara av intresse för vidare un-
dersökningar.  
 
Studien visar att forskningsutvecklingen på lärarutbildningens om-
råde är av växande internationellt intresse. Den utveckling av forsk-
ning på lärarutbildningens område som pågår i Sverige kan därför 
inte betraktas som ett isolerat fenomen. Forskningsutvecklingen 
ska också ses i relation både till det internationella kunskapssamhäl-
lets krav och de nationella fackliga lärarförbundens anspråk på en 
professionaliserad lärarutbildning, dvs. en yrkesutbildning som har 
ambitionen att få kontroll över sin egen kunskapsbas. Eftersom 
lärarutbildning är en professionsutbildning, måste det finnas en 
tydlig förbindelse mellan pedagogisk praktik och ett vetenskapligt 
förhållningssätt. På detta sätt kan också lärarutbildares dubbla pers-
pektiv, som innefattar både praktik och teori, och förhållandet där-
emellan, i större utsträckning tillmätas betydelse vid kommande re-
former på lärarutbildningens område. Samtidigt som lärarutbild-
ningen utgör en väl integrerad del av universitetets verksamhet. 
 
Exemplet Kanada har emellertid visat att forskningsutveckling av 
lärarutbildning innebär en svår balansgång, där ett ömsesidigt för-
hållande hela tiden måste finnas mellan teori och praktik för att en 
fruktbar forskningsutveckling ska ske och kunna tillföra nya pers-
pektiv på lärarutbildning som en yrkesutbildning.  
 
Det misslyckande som 1977 års högskolereform innebar när det 
gällde att åstadkomma en förening av praktik och teori genom 
forskningsutveckling av svensk lärarutbildning, berodde kanske inte 
bara på att politiker som föreslog reformer, bortsåg från maktstruk-
turer inom universiteten och högskolorna, utan också på ett inne-
boende motstånd mot förändringar hos aktörer inom de olika de-
larna av lärarutbildningen. Svårigheter att implementera policy, kan, 
som Hill och Hupe framhåller, bero på ett aktivt avståndstagande 
eller negligerande av åtgärder av de aktörer som förväntas genom-
föra reformerna. Askling, som i sin analys av högskolereformen 
påtalar att en oreflekterad syn på maktstrukturer förelåg, menar 
också att lärarutbildningens traditionsbundenhet och dess svårig-
heter att bryta loss från invanda föreställningar, utgjorde hinder för 
nytänkande. En förutsättning för förändring, menar Askling, är att 
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det som vi kallar tradition och som består av föreställningar som 
smält samman, ifrågasätts för att förändring ska kunna ske:  
 

Att bryta traditionen måste innebära att börja ifrågasätta föreställ-
ningarna. En slutsats kan då bli: Om man inte kan rubba någon av 
föreställningarna kan man förmodligen inte heller vänta några för-
ändringar i lärarutbildningen.343 
 

Den här studien har visat att formell organisation, och därmed 
maktstrukturer, är av avgörande betydelse för förändringar. 
Därutöver visar studien på den stora betydelsen av olika aktörers 
agerande för och i förändringsprocesser. Studien visar inte minst 
att kunskap om det egna fältet kan få effekter så att, som i fallet 
lärarutbildning, invanda föreställningar om lärarutbildning kan 
rubbas, traditioner kan brytas och förändringar kan ske. 
 

                                                  
343 Askling (1983), s 266.
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Summary  

 
The overall aim of this study, Att rubba föreställningar och bryta 
traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk lärar-
utbildning [To destabilize preconceptions and break traditions. Research, power 
and change in Swedish teacher education], is to understand the impact of 
Swedish education policy-making post-1945 on teacher education. 
The study explores the relationship between structures and changes 
that took place in teacher education, its relationship to research, 
and in particular, the implications of the policies for teacher educa-
tors at one particular location, namely Umeå University in northern 
Sweden.  
 
The study was linked to a Canadian research project, the main aim 
of which was to explore how incorporation of teacher education 
into the universities, together with growing demands to do 
research, has affected teacher educators. The Canadian research 
team invited participation of similar linked projects in Sweden and 
Iceland. As a consequence, the Swedish study was agreed and took 
place between 2000 and 2004.  
 
A combination of top-down and bottom-up research approaches 
was used. Policy documents concerning teacher education at 
national, regional and local levels were complemented with other 
research literature, both national and international. For a micro-
level perspective, interviews were carried out with 57 teacher 
educators and senior managers, who, from the late 1940s until the 
present, had been or remained responsible for teacher education 
programmes, in and around Umeå. The sample comprised 23 men 
and 34 women aged between 35 and 90 at the time of the 
interviews. 
 
The research draws on a variety of theoretical frameworks, which 
aid the exploration of the relationship between various parts of 
teacher education and higher education more generally. In so 
doing, relationships of power, discourse and gender are seen as 
particularly important, as are the sociological perspectives of 
Bourdieu, Bernstein, Foucault and Connell among others.  
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The study used the method of prosopography or collective bio-
graphy, by which biographical details are collected and analysed in 
order to illuminate the social relations of the field – in this case, 
teacher education. Prosopography was used both as an instrument 
of selection about whom to include in the research and also as a 
means of understanding processes of the field of teacher education 
and how it is constituted.  
 
In Sweden, research as a basis for teacher education has been a 
major issue in post-war policy-making in connection to reforms of 
the school-system. Potential research structures for teacher 
education were first outlined in a national report published in 1948 
(SOU 1948: 27). ‘Practical Pedagogy’ was created as a research base 
for teacher education in the form of a specific research mode of 
the existing discipline Pedagogik (Educational Studies) and 
established at teacher colleges in university towns from the mid 
1950s and mainly in the 1960s. However, teacher educators 
primarily concerned with methods teaching and practice had little 
possibility of engaging in research or post-graduate studies in 
Pedagogik. When teacher education was incorporated into the 
university sector in 1977, Practical Pedagogy was merged with 
Pedagogik, and, paradoxically, given its assumed new university 
status, teacher education ‘lost’ its research subject and main avenue 
into research. The weak connection between research and teacher 
education was thereafter repeatedly taken up in state committees 
until the late 1990s.  
 
From the early 1990s onwards, various discourses on the impor-
tance of professionalism in teacher education emerged. The need 
for professionalisation of teachers and teacher educators was 
emphasised in state rhetoric, underpinned by the value of educa-
tional research and further highlighted in teacher trade union 
policies, where it was argued that new research structures were 
needed to provide a closer relationship between practising teachers, 
teacher education and higher education more generally. 
 
Meanwhile, in recent years across Europe and more widely, there 
has also been much interest in the relationship between educational 
research and teacher education. It is argued that teaching is a com-
plex activity, and that teachers and teacher educators need to re-
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flect and theorize about their practice in order to enhance their 
professionalism and professional development. Similar issues as in 
Sweden regarding the separation of structures for research and 
teacher education have thus become a topic of growing concern in-
ternationally. In Sweden, the discrepancy between policy rhetoric 
on the need for a research-based teacher education and the more 
recent discourse on the professionalisation of teacher education be-
came evident in the mid 1990s as did the lack of structural condi-
tions for research activity. This resulted in a parliamentary decision 
in 2000 to create a nationally valid research structure for teacher 
education, which was to be implemented in 2001.  
 
At the onset of this study, Umeå University had been the first 
university in Sweden to establish a Faculty (Board) of Teacher 
Education, which also provided the foundation for a new research 
discipline, ‘Educational Work’. Umeå’s new research structure 
aimed at broadening the research base for teacher education by 
adopting a cross-disciplinary approach to include all departments 
involved in research related to teacher education and teachers’ 
work. In the first years of the 21st century, all Swedish universities 
and colleges with responsibilities for teacher education have like-
wise been compelled to establish relevant research structures, 
though in some instances this has been carried out with some 
reluctance. 
 
What emerges from the study is a picture of different teacher 
education structures constituted by different traditions, with little 
collaboration and a generally weak relationship to research, despite 
various reforms of higher education and inclusion of teacher 
education in the university system in 1977. Different teacher educa-
tion traditions have been largely maintained, with programmes 
isolated from each other and strict boundaries between teacher 
education, and the research structures of the university.  This situa-
tion continued until a major national reform created new program-
mes for comprehensive teacher education which were put into 
place in the late 1980s. This reform affected the previous bound-
aries between the different programmes and disciplines involved in 
teacher education. In order to implement the reform, ‘Didaktik’ 
was introduced as an overarching philosophical approach, and 
collaboration was required between actors in different teacher 
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education programmes and university disciplines. The study also 
shows that when increased collaboration occurred, say between the 
methods- and practice-oriented teacher education departments, this 
led simultaneously to demands for the development of research 
and an extended knowledge base with a closer connection to 
experience and practice. 
 
What can be seen from the prosopography (as well as national and 
local statistics) is that social class is also a factor in the field of tea-
cher education as compared to other university disciplines. Recruit-
ment patterns into teaching suggest that it is more likely to be a 
career choice of young people from lower social groups than other, 
more prestigious vocational areas such as medicine, law and journa-
lism. Student-teachers are also more likely than other university 
students, to come from lower social backgrounds and also to be 
women.  
 
Another finding of the study is the low status of the field of 
teacher within the university. At the end of the 1990s, teacher 
educators were less qualified in terms of research training and 
experience than the university as a whole; for example, in 1999, 
only 18% of teacher educators nationally had a doctorate compared 
with over a half (55%) of university staff more generally. This also 
meant that there were fewer professors per student, and therefore 
less access to research development and funds. This dimension was 
also reflected in the perceptions of teacher educators interviewed 
for the study. 
 
The study suggests that discourses of research development (for 
vocational subject areas such as teacher education), and new classi-
fications are likely to meet with resistance from a number of 
directions: nationally as well as at locally, within the university and 
among the staff primarily involved, and from disciplines and estab-
lished hierarchies. It also shows the tensions in the emergence and 
construction of new nationally valid institutional structures for 
teacher education and research.  
 
What can be seen to make the difference in policy-making in 
Sweden in relation to teacher education, as Foucault points at, have 
been discursive breaks, such as the introduction of Didaktik, as a 
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new practice-related research area in the late 1980s. The sub-
discipline of Didaktik, it is argued, opened up among teacher 
educators at the local level a questioning about who had the right 
to discourse and ‘truth’ about knowledge and research in teacher 
education. These initiatives were met by university unsuccessful 
attempts to restore ‘normalisation’, and to incorporate teacher 
education within existing university structures. The second 
discursive break came with the 1993 university reform which 
emphasised the need for a stronger relationship between 
undergraduate studies and research and established new subject 
research areas in higher education. Indirectly, the interaction 
between the national debate on research needs for teacher 
education, and the 1993 reform of university structures influenced 
previously cemented views on how disciplines are constituted. The 
third discursive break came with a national debate on research and 
teacher education during the 1990s which enabled the new research 
discipline of ‘Educational Work’ to emerge in Umeå, and 
elsewhere.  
 
It is also shown in the study that the outcomes of the struggles 
over knowledge and power of teacher education at Umeå 
University, was a multilayered process involving a variety of actors 
at different levels, which led eventually to teacher education’s right 
to establish new and different research paradigms, for its own 
benefit. 
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Bilaga 1  
 
Offentligt tryck. Nationell nivå. 

 
Källa Utgivningsår Publikation 

Statens offentliga utredningar    

SOU 1948:27 1948 
 

1946 års skolkommissions betänkande med 
förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 
utveckling. Betänkande utgivet av 1946 års 
skolkommission. 

   

SOU 1952:33 1952 
 

Den första lärarhögskolan. Betänkande utgivet av 
1946 års skolkommission. 

   

SOU 1957:28 1957 Lärarutbildningen på det husliga området. 
Betänkande avgivet av 1953 års 
lärarinneutbildningskommitté. 

   

SOU 1965:29 1965 
 

Lärarutbildningen. 1960 års 
lärarutbildningssakkunniga. IV:1. 

   

SOU 1970:22 1970 Pedagogisk utbildning och forskning. Betänkande 
avgivet av Pedagogikutredningen. 

   

SOU 1978:86 1978 
 

Lärare för skola i utveckling. Betänkande av 
1974 års lärarutbildningsutredning, LUT 74 

   

SOU 1980:2 1980 Skolforskning och skolutveckling. Betänkande av 
skolforskningskommittén. 

   

SOU 1999:63 1999 Att lära och leda. En lärarutbildning för 
samverkan och utveckling.  

   

Regeringspropositioner   

Proposition 1976/77:59 1976 Proposition om utbildning och forskning inom 
högskolan m.m. 

   

Proposition 1984/85:122 1985 Lärarutbildning för grundskolan. 

   

Proposition 1987/88:105 1987 Jämställdhetspolitik inför 90-talet.  
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Proposition 1990/91:113 1990 Om en ny jämställdhetslag m.m.  

   

Proposition 1991/92:75 1991 Lärarutbildning. 

   

Proposition 1992/93:1 1992 Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. 

   

Proposition 1993/94:147  1993 Delad makt delat ansvar.  

   

Budgetproposition 1993/94:100  
 

1993  
 

Mål för utbildning och forskning 1994. Utdrag 
ur regeringens budgetproposition. Bilaga 9. 

   

Proposition 1994/95:164  
 

1994 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom 
utbildningsområdet.  

   

Proposition 1999/2000:135   
 

1999 En förnyad lärarutbildning. 

   

Proposition 2000/01:3 2000 Forskning och förnyelse. 

   

Propositionsunderlag   

Vetenskapsrådet, 
Utbildningsvetenskapliga 
kommittén 

2003 Utbildningsvetenskap – ett forskningsområde 
under uppbyggnad. Underlag till 
forskningspropositionen 2005-2008 från 
Utbildningsvetenskapliga kommittén.  

   

Departementsskrivelser   

Utbildningsdepartementet 1977 Ds U 1977:21. Lärarutbildning-svenska 
erfarenheter och internationella utvecklings-
tendenser. Rapporter utarbetade på uppdrag av 
1974 års lärarutbildningsutredning.  

   

Utbildningsdepartementet 1995 Ds 1995:60. Staten och skolan – styrning och 
stöd. 

   

Utbildningsdepartementet 1996 Ds 1996:16. Lärarutbildning i förändring. 
Bilaga 2a.  

  

Näringsdepartementet 2001 Ds 2001:64. Ändrad ordning. Strategisk 
utveckling för jämställdhet. 
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Förordningar/regleringsbrev   

Lärarhögskolestadgan 1968 SFS 318/1968 

   

Högskoleförordning 1977 SFS 1977: 263 

   

Högskoleförordning 1993  SFS 1993:100 

   

Utbildningsdepartementet  2003 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende 
Vetenskapsrådet. Regeringsbeslut 28, 
U2003/4789/DK (slutligt). Regeringen, 26:1 
ap.4. Utbildningsvetenskaplig forskning. 

   

Rapporter   

Högskolan för lärarutbildning, 
Stockholm och Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet  

1990 Vilka är det som studerar på den nya 
grundskollärarlinjen Projektet för utvärdering 
av grundskollärarutbildningen. GRUV 
Rapport 2. (På uppdrag av UHÄ). Daniel 
Kallós, Agneta Linné, Berit Ljung,  
Tommy Lyxell.  

   

Universitets- och högskoleämbetet 1991 En likvärdig lärarutbildning? UHÄ:s 
utvärdering av grundskollärarreformen. 
Delrapport 2. UHÄ-rapport 1991:8. 
Berit Askling, Elisabeth Ahlstrand, Gunnel 
Colnerud.  

   

Universitets- och högskoleämbetet  1992 Linjenämnden och grundskollärarutbildningen. 
UHÄ:s utvärdering av grundskollärarreformen. 
Delrapport 6. UHÄ-rapport 1992:19. 
Daniel Kallós, Tommy Lyxell. 

   

Universitets- och högskoleämbetet 1992 Utgrund:s slutrapport. En grund att bygga på. 
Utvärdering av utbildningen av lärare för 
grundskolan. UHÄ-rapport 1992:21. 
Ledningsgrupp: Lennart Andersson, Mats 
Gudmundsson, Mikael Gustafsson, Inge 
Jonsson, Daniel Kallós, Barbro Karlsson, 
Anna-Lena Lundberg, Hans Sandén, 
Anders Stening, Lage Åström 
Projektsekretariat: Staffan Lundgren, Bertil 
Gran. 
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Högskoleverket 1996 Grundskollärarutbildningen 1995. En 
utvärdering. Högskoleverkets rapportserie 
1996:1R. 

   

Högskoleverket 2000 Årsrapport för universitet och högskolor 1999.  

   

Högskoleverket 2001 Universitet och högskolor. Högskoleverkets 
årsrapport 2001. 

   

Högskoleverket 2001 Högskoleverkets utvärderingar -  från bedömning 
av kvalitetsarbete till bedömning av kvalitet. 

   

Högskoleverket 2002 Lika olika. En jämförande studie av högre ut-
bildning och forskning i de nordiska länderna. 
Högskoleverkets rapportserie 2002: 40R. 

   

Högskoleverket 2002 Högskolornas särskilda organ för  
lärarutbildning. Högskoleverkets rapportserie 
2002: 41.   

   

Högskoleverket 2003 Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, 
ingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning 
vid svenska universitet och högskolor. 
Högskoleverkets rapportserie 2003:20 

   

Statistiska uppgifter    

Statistiska Centralbyrån 1985 Statistiska meddelanden. Högskolan 1977/78-
1982/83. Grundutbildning: Social bakgrund för 
nybörjare läsåren 1977/78-1982/83. U 20 SM 
8501.  

   

Statistiska Centralbyrån 1989 Yrkesklassificeringar i FOB 85 enligt nordisk 
yrkesklassificering (NYK) och Socioekonomisk 
indelning. Meddelanden i samordningsfrågor 
1989:5. 

   

Statistiska Centralbyrån 1998 Utbildningsstatistisk årsbok. 

   

Statistiska centralbyrån 1999 Utbildningsstatistisk årsbok 1999, tabeller. 

   

Statistiska centralbyrån 2000 Statistiska meddelanden, UF 23 SM 0001 
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Skolverket 2003 Barn/elever/personal avseende år2002. 
Grundskolans personal. Tabell 3.11.A.  

Skolverket 2003 Barn/elever/personal avseende år 2002. 
Gymnasieskolans personal. Tabell 6.6 A 

   

Styrdokument, skolväsendet   

Skolverket 2003 Styrdokument. Läroplaner.  
www.skolverket.se 

   

Skolverket 2004 Grundskolan. Timplan.  
www.skolverket.se 

   

Webbpresentationer. 

Lärarutbildning, forskning och 
forskarutbildning vid universiteten 
i Umeå, Göteborg, Uppsala och 

Örebro 

  

   

Umeå universitet, 
Fakultetsnämnden för 
Lärarutbildning.  

2000 Studieplan för forskarutbildning i pedagogiskt 
arbete  vid Umeå universitet.  
Studieplan fastställd 2000-05-08. 

http://www.educ.umu.se/forskning/forskarutbildning/studieplaner.html 

   

Umeå universitet, 
Fakultetsnämnden för 
Lärarutbildning. 

2004 Forskning och forskarutbildning vid Fakultets-
nämnden för lärarutbildning  
 

http://www.educ.umu.se/forskning/presentation/ 
Sidan uppdaterad 2004-02-24. Sidan hämtad 2004-09-07. 
   

Umeå universitet, 
Institutionen för kostvetenskap. 

2005 Institutionen för kostvetenskap Presentation  

http://www4.umu.se/kost/presentation/index.html 
Sidan uppdaterad 2005-01-18.  Sidan hämtad 2005-02-11 
   

Umeå universitet, Pedagogiska 
institutionen. 

2005 Välkommen till oss.  

http://www.pedag.umu.se/ 
Sidan uppdaterad 2005-01-25. Sidan hämtad 2005-01-28. 
   

Göteborgs universitet, 
Utbildningsvetenskap. 

2004 Utbildningsvetenskap. Organisation 

http://www.ped.gu.se/forskarutbildning/  
Sidan hämtad 2004-10-05. 
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Uppsala universitet 2004 Välkommen till forskarutbildningen vid ILU. 

http://130.238.25.247/ILU_portal/externt/forskning/futb_pres.htm  
Sidan hämtad 2004-10-05 
   

Uppsala universitet 2005 Forsknings- och utvecklingsverksamhet, samt 
forskarutbildning, vid Institutionen för 
lärarutbildning. 

http://130.238.25.247/ILU_portal/externt/forskning/forskning.htm   
Sidan hämtad 2005-02-13 
   

Örebro universitet  2004 Forskningsorganisation vid Örebro universitet. 

http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____6 
Sidan kontrollerad 2004-09-01, hämtad 2004-10-04 
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Bilaga 2 
 
Offentligt tryck. Regional nivå. Umeå högskoleregion. 

 

Källa Utgivningsår Publikation 

Regionstyrelsen 1980 Överbryggande kurser inom sektorn för 
undervisningsyrken. Delrapport om 
undersökning av intresset för överbryggande 
kurser bland lärare vid lärarutbildningar. 
Rapport nr 1980:2. 

   

Regionstyrelsen 1985 Forskningsanknytning – en utbildningsfråga. 
Principprogram för forskningsanknytningen 
av grundutbildningen i Umeå högskoleregion. 
Förslag från en arbetsgrupp.  
Rapport nr 1985:2. 
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Bilaga 3 

Offentligt tryck. Lokal nivå. Umeå universitet 
  

Källa Utgivningsår Publikation 

Umeå  folkskole-
seminarium 

1961 Katalog för folkskoleseminariet i Umeå vid början av 
läsåret 1961-62. 

   

Umeå universitet 
 

1978 Umeå universitets katalog för läsåret 1977/78. 
Uppgifter om organisation, personal m.m..  

   

Umeå universitet 1996 Umeå universitets katalog 1996. Uppgifter om 
organisation, personal m.m 

   

Umeå universitet 2000 Personal & telefonkatalog 

   

Umeå universitet 2000 Umeå universitets forskningsstrategier 2000-2004. Dnr 
500-1307-99. 

   

Umeå universitet 2004 Umeå universitets forskningsstrategier 2004 – 2007. Dnr 
500-689-03. 
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Bilaga 4 
 
Otryckta källor. Lokal nivå. Umeå universitet 
 

Källa Utgivningsår Publikation 

Samhällsvetenskap-
liga fakulteten 

1990 Yttrande. Undervisningsforskningens framtida 
inriktning och organisation vid Umeå universitet. 
1990-09-10. Dnr 505-973-9.  

   

Umeå universitet  
 

1991 ILU-utredningen. Direktiv. Översyn av 
lärarutbildningarnas institutionella organisation, 
bilaga 1. Rektorsämbetet: Bakgrund. Dnr 103-
2192-90.  

    

Umeå universitet 1991 Lärarutbildningens institutionella organisation. 
ILU-utredningen. Dnr 103-2192-90. 

   

U-sektorns kansli 1991 Lärarutbildningens  institutionella organisation 
(ILU). Inkomna yttranden över utredningens 
förslag Dnr 91:59 

   

Institutionen för 
klass- och ämnes-
lärarutbildning 

1991 Yttrande över ILU-gruppens förslag till 
omorganisation av lärarutbildningarna. 
Lärarutbildningens institutionella organisation. 
Bilaga 3. Dnr 91:59. 

   

Linjenämnden för 
lärarutbildning 

1991 Yttrande. Lärarutbildningens institutionella 
organisation.1991-01-17. Dnr 103-2192-90.  

   

Universitetsstyrelsen 1992  Protokollsutdrag. Dnr 103-2192-90. och 103-300-
92.  

   

Pedagogiska 
institutionen 

1995 Synpunkter på PM angående översynen av 
lärarutbildningens ledningsorganisation. Ulla 
Johansson,  Leif Lindberg  

   

Prorektor 1995 Förslag. Översyn av fakultetsstrukturen vid Umeå 
universitet. Dnr 103-617-95 

   

Universitetsstyrelsen 1995 Protokollsutdrag. Sammanträdesdatum 1995-01-30
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Institutionen för 
estetiska ämnen, 
Institutionen för 
svenska och sam-
hällsvetenskapliga 
ämnen, Institutionen 
för barn- ungdom, 
specialpedagogik och 
vägledning, 
Institutionen för 
matematik och 
naturvetenskapliga 
ämnen. 

1996 Forskningsprogram för lärarutbildningen. 
Stig Eklund, Per-Olof Erixon, Kerstin Hägg, 
Stefan Nordström (prefekter). 

   

Utbildnings- och 
forskningsnämnden 
för lärarutbildning 

1996 Förslag. Yttrande över utredningen ”Översyn av 
fakultetsstrukturen vid Umeå universitet”. 

   

Universitetsstyrelsen 1996 Beslut professorer inom området lärarutbildning 
och pedagogisk yrkesverksamhet: Dnr 3161-1933-
96 

   

Dekanus för 
Samhällsveten-
skaplig fakultet 

1997 Pedagogiska institutionen, dess organisation och 
lärarutbildningarnas forskningsanknytning 1997-
11-24.  
Rune Åberg (dekanus). 

   

Prorektor 1997 Översyn av fakultetsstrukturen vid Umeå 
universitet: Sammanfattning av remissvar samt 
förslag till beslut. Dnr 103-617-95. 

   

Rektor 1997 Information. Fakultets- och institutionsstrukturen 
vid Umeå universitet. Dnr 103-617-95. Umeå 
universitet;  
 

   

Utbildnings- och 
forskningsnämnden 
för lärarutbildning 

1997 Yttrande. Dnr 103-617-95 

   

Rektor 1998 Uppdrag. Arbetsgrupp för beredande av 
lärarutbildningarnas integration i 
fakultetsorganisationen. Dnr 103-617-95. Umeå 
universitet. 
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Institutionen för 
svenska och 
samhällsvetenskap 

1999 Plan för forsknings- och utvecklingsarbete 
1993/94 och 1996/97-98/99. 

   

Kansliet för 
lärarutbildning 

1999 PM. UFNL:s satsningar på forskning och 
forskarutbildning m.m.. 1999-12-02.  

   

Prorektor 1999 Uppdrag. Arbetsgrupp med uppgift att utveckla en 
forskarskola för pedagogiska frågeställningar och 
forskarutbildning inom lärarutbildningsområdet. 
Dnr. 111-67-99 

   

Prorektor 1999 Utredning. Översyn av fakultetsstrukturen vid 
Umeå universitet. 1999-10-28. Dnr 103-617-95. 

   

Universitetsstyrelsen 1999 Protokoll. Nämnd för lärarutbildning vid Umeå 
universitet.  Dnr 111-2347-99, 103-617-95. 

   

Utbildnings- och 
forskningsnämnden 
för lärarutbildning 

1999 Program för Pedagogiskt arbete. Ett nytt ämne i 
forskarutbildningen vid Umeå universitet. Dnr 
103-617-95.  

   

Rektor 2000 Forskning inom det statliga anslaget som anknyter 
till lärarutbildningen. 2000-01-10. Dnr 506-2239-
99.  

   

Kansliet för 
lärarutbildning 

2001 Personallista. 

   

Fakultetsnämnden 
för lärarutbildning 

2004  Forskarutbildning med inriktning mot 
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet – 
en självvärdering.  

   

Pedagogiska 
institutionen 

Odaterad En forskarskola för pedagogiska frågeställningar 
och lärarutbildares forskarutbildning. En idéskiss. 
Diskussions-PM.  
Ulla Johansson, Leif Lindberg (Biträdande prefekt, 
prefekt). 
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Bilaga 5 
 

Intervjuguide 1    
 

I  Personliga och yrkesmässiga bakgrundsuppgifter   

- Institutionstillhörighet, tjänst, anställningstid, uppdrag inom 
lärarutbildning, ev. undervisningsområde.  

- Tidigare och nuvarande arbetsuppgifter.  
- Födelseår, föräldrars yrken, skolor och utbildning. 

 
II Övergripande beskrivning av lärarutbildningen/institutionen
 

- Antalet anställda och studerande 
- Utbildningsprogram  
- Beslutsvägar 
- Viktiga frågor och uppgifter  
- Institutionens/lärarutbildningens starka och svaga sidor   

 
III Kännedom om lärarutbildningens bakgrund
 

- Förutvarande organisationsstruktur; tidigare verksamheter 
- Byggnader  
- Samarbete med andra institutioner   
- Lärarutbildares tjänstebefattningar, kompetens 
- Övriga uppgifter av intresse 
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IV Förändringar över tid
 

- Omorganisationer; förändringar i struktur och innehåll, 
tidpunkter  

- Förhållande till universitetet 
- Förhållande till lokala politiska beslutsfattare, till andra instanser 

på lokal och nationell nivå  
- Nationellt och internationellt anseende 
- Kvalifikationer för lärarutbildare 
- Utvecklings- och karriärmöjligheter  
- Forskarutbildning  
- Syn på lärarutbildningsuppdraget 
- Nya direktiv  
- Framtidsvisioner 

 
V Begreppet  ”forskningskultur” 

 

- Förväntningar på och incitament för en forskande kultur inom 
lärarutbildningen 

- Forskning inom svensk lärarutbildning 
- Förutsättningar, problem, satsningar, finansieringsfrågor  
- Jämförelser mellan förekomst av forskning inom lärarutbildning  
- och inom övriga akademin  
- Förändrade förutsättningar 
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Bilaga 6 

Intervjuguide 2 
 
I  Om Dig - bakgrund och studier
 

- ålder, födelseort, föräldrars yrken 
- skolor och utbildning  
- yrkesinriktning, yrkesval 

 
II Arbetet inom lärarutbildningen
 

- varför lärarutbildare 
- institutionstillhörighet förr och nu  
- första tjänstgöringen i lärarutbildningen – arbetsuppgifterna 
- innehåll i nuvarande/senaste tjänst – undervisning, 

kompetensutveckling, administrativa uppgifter 
- andra viktiga anställningar 

 
III Förändringar inom lärarutbildningen
 

- lärarutbildningen tidigare; (ungefärliga uppgifter) storlek, 
anställda, studerande, avdelningar, ålder, könsfördelning 

- viktiga organisationsförändringar; från seminarium till 
lärarhögskola, H77, nya grundskollärarutbildningen, flytt till 
campus, andra förändringar inom institutionen/lärarutbildningen 

- ev. samarbete med andra institutioner inom lärarutbildning och 
universitet 

- förväntningar på lärarutbildare; innehåll, kvantitet och kvalitet, 
utvärdering av arbetsuppgifter  

- sociala och politiska samband  
- förändrade krav 
- viktiga, kritiska händelser och den egna rollen 
- egna erfarenheter 
- allmänt om lärarutbildares bakgrund och erfarenheter 
- utsikter till förändringar 
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IV Forskning och utvecklingsarbete 
 

- dina förväntningar på utvecklingsmöjligheter och forskning 
- vad som hände, avgörande händelser 
- stöd till utvecklingsarbete/forskning 
- jämförelser med andra institutioner 
- egna erfarenheter av handledning i utvecklingsarbete/forskning 
- forskningssamarbete 
- publicering 
- nuläge 

V Synen på lärarutbildningen
  
- beskrivning av arbetsplatsen 
- olika lärarutbildningskulturer – syn på elever och studerande, 

lärande, kunskaper, ämne, skolans samhällsroll, 
lärarutbildningsuppdraget 

- egen syn på lärarutbildningsuppdraget 
- arbetsfördelning mellan lärarutbildare 
- särskilda ”brännande” och känsliga frågor  

 
VI  Personliga bakgrundsuppgifter
  

- upplevelser av att vara lärarutbildare/akademiker (hälsa, stress, 
självständighet, tillfredsställelse, annat ) 

- könstillhörighetens betydelse för dig som lärarutbildare 
- könstillhörighetens betydelse för studerande 
- eventuella planer 
- övrigt 
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Bilaga 7 

Inger Erixon Arreman 
Lärarutbildningen, Inst Ma/Nv 
Lärarutbildningshuset, plan 4 
901 87 Umeå universitet 
Tel arb 090-786 64 70  
Fax 090-786 66 71 
Tel/fax bost 090-13 77 23  
e-post inger.arreman@educ.umu.se 

Till Dig som är eller har varit verksam som lärarutbildare i Umeå. 
 

Jag skriver till Dig för att be om din medverkan i första delen av en studie av 
lärarutbildningen. Studien görs inom ramen för min forskarutbildning i 
Pedagogiskt Arbete, finansierad av fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå 
universitet. Ena delen av studien kommer att bygga på uppgifter som inhämtats 
genom intervjuer med lärarutbildare och administratörer inom lärarutbildningen i 
Umeå, varför jag härmed vänder mig till dig.  

En kortfattad beskrivning av projektet, dess syfte och genomförande, följer 
nedan, samt att jag med detta brev bifogar en folder med utförligare beskrivning.  

Projektet, med beteckningen Tradition och förändring i lärarutbildningen, Umeå 
1945-2002, är en svensk parallellstudie till ett kanadensiskt projekt, Traditions 
and Transitions in Teacher Education. Handledare för mina studier är professor 
Gaby Weiner och biträdande handledare professor Gun Malmgren, 
lärarutbildningen Umeå universitet. Den kanadensiska studien utförs av en 
forskargrupp under ledning av professor Sandra Acker, Ontario Institute for 
Studies of Education, University of Toronto. Kanadaprojektet, som omfattar de 
tre provinserna Saskatchewan, Québec och Ontario finansieras av the Social 
Sciences and Humanities Council of Canada (SSHRC). En isländsk 
parallellstudie kommer också att genomföras.  

Studiens övergripande syfte är att visa på hur beslut som tagits beträffande 
lärarutbildning mellan åren 1945 till 2000, fått genomslag i verksamheten för 
lärarutbildare. Genom att kombinera historiska källor, som statliga utredningar, 
riksdagsbeslut, m.m  med dokumentation av lärarutbildares erfarenheter via ett 
60-tal intervjuer, kommer jag att mer precist söka påvisa hur en forskningskultur 
inom lärarutbildningen utvecklats under tidsperioden.  

Min avsikt är att under åren 2001-2002 kunna genomföra intervjuer med närmare 
60 lärarutbildare. Du är nu en av dem jag nu vänder mig till, då jag tror att just 
dina infallsvinklar på lärarutbildning, dina erfarenheter och kunskaper om dess 
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olika delar skulle ge viktig och oersättlig ’input’ till studien. Varje intervju 
kommer att ta ca en timme.  

Om Du är intresserad av att deltaga, vore jag mycket tacksam om du kunde höra 
av dig, gärna på telefon, så vi kan bestämma tidpunkt och plats för intervjun. Om 
jag inte får något svar av dig, kommer jag att inom någon vecka att försöka ringa 
upp. Du som väljer att delta, kommer att få ett formulär med frågeställningarna i 
förväg. För att inte förorsaka Dig onödigt besvär, kan intervjun utföras där Du 
finner det lämpligt.  

Med Din tillåtelse hoppas jag kunna få spela in intervjun. Delar av intervjun 
kommer sedan att transkriberas. Ditt deltagande är givetvis frivilligt och Du har 
rätt att avbryta din medverkan när som helst. Du kan också välja att inte besvara 
frågor och begära att bandspelaren stängs av under pågående intervju.  

De inspelade intervjuerna och utskrifterna kommer att avidentifieras och förvaras 
i låst utrymme i enlighet med de etikregler som gäller enligt HSFRs 
etikkommitté. Dina synpunkter som enskild lärarutbildare kommer inte att kunna 
knytas till Dig och din identitet kommer inte att röjas. Innehållet i intervjuerna 
kommer inte att utvärderas beträffande deltagares insatser eller synpunkter. 

Om Du har några frågor går det bra att kontakta mig, dag- och kvällstid, enligt 
ovanstående telefonnummer, e-postadress och faxnummer. Tack på förhand för 
din medverkan. 

Med vänlig hälsning,  

Inger Erixon Arreman 
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Bilaga 8 

Tradition och förändring i lärarutbildningen; erfarenheter hos 
lärarutbildares vid lärarutbildningen i Umeå, åren 1945-2002  

Projektet är en parallell till en kanadensisk studie, som bedrivs under ledning 
av professor Sandra Acker, Toronto universitet, Canada. 

Projektets mål och syften 

Projektet fokuserar utveckling och förändring vid lärarutbildningen vid Umeå 
universitet, genom att i huvudsak  ta del av och analysera lärarutbildares 
erfarenheter, under åren 1945-2002. Studiens övergripande syften är :  
  

1. att beskriva hur institutionaliserade förändringar påverkat 
lärarutbildare i Umeå från 1945 till 2002; 

2. att granska förändringarna via fallstudier av ett urval individer inom 
lärarutbildning med anknytning till lärarutbildning i Umeå och 
sedermera Umeå universitet;  

3. att påvisa huruvida en  forskningskultur eller avsaknad av sådan 
funnits i lärarutbildningens olika delar;  

4. att publicera och rapportera forskningsmaterial  vid konferenser 
('papers'), i projektrapporter och svenska och internationella 
tidskrifter; 

5. att utveckla samarbete och samverkan mellan lärarutbildare i olika 
länder. 

Frågeställningar 

De övergripande frågeställningarna är följande: 

1. Vilka  är de faktorer som  leder till att traditionen bevaras eller att 
förändringar sker inom lärarutbildningen? 

2. Vilka effekter får förändringar på lärarutbildares karriärmöjligheter? 
3. Leder förändringar till utveckling av en forskningskultur? 
4. Innebär förändringar också andra krav  på inriktning, kvalifikationer, 

ansvarsområden, fördelning av arbete och forskning för 
lärarutbildare? 
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Metod  

Projektet kommer att använda sig av begreppet 'policy trajectory'  för att 
belägga de övergångar och förändringar som lärarutbildare erfarit under en 
period av drygt femtio år. Forskningen utgår från vetenskapliga och officiella 
dokument samt ett antal intervjuer med lärarutbildare och administratörer 
inom lärarutbildningen. 

Forskargrupp vid Umeå universitet:  
Inger Erixon Arreman, Gun Malmgren & Gaby Weiner. 
Projektet finansieras av fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet.
   
Inger Erixon Arreman 
Instit Ma /Nv , Lärarutbildningen 
Umeå universitet 
901 87 Umeå   
e-mail inger.erixon.arreman@educ.umu.se 
Tel. arb. 090-786 64 70 
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Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete 
Dissertations in Educational Work 

 

Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet 
 

I serien har utkommit: 
 

1. Monika Vinterek, 2001. Åldersblandning i skolan: elevers erfarenheter. 

2. Inger Tinglev, 2005. Inkludering i svårigheter. Tre timplanebefriade 
skolors svenskundervisning. 

3. Inger Erixon Arreman, 2005. Att rubba föreställningar och bryta 
traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk 
lärarutbildning. 




