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Sammanfattning 
 
Vårt syfte med detta arbete var att nå förståelse av lärarutbildningens uppdrag att utbilda 

lärare på 2000-talet. För att nå detta syfte försökte vi genom en textanalys att karaktärisera 

förändringar i utbildningsplaner, kursplaner och kurshandledningar gällande Pedagogik med 

didaktisk inriktning (PDI A) 01-20 poäng under perioden 2001 t.o.m. 2005 med fokus på en 

av delkurserna, Lärares uppdrag och arbete. I utbildningsplanerna karaktäriserade vi 

förändringar i målen, i kursplanerna karaktäriserade vi förändringar i syftet och målen och 

slutligen i kurshandledningarna karaktäriserade vi förändringar i kursens introduktionsavsnitt, 

i avsnittet Innehåll och uppläggning, i examinationsuppgiften och slutligen i litteraturen. I vår 

analys såg vi hur nya begrepp och fraser tillkom, hur man lade till och tog bort olika moment i 

både presentationer av delkursen, i seminarierna och i examinationsuppgifterna och hur 

litteraturen förändrades. Avslutningsvis resonerade vi kring de förändringar vi såg i relation 

till litteratur som behandlar ämnet lärarutbildning ur olika perspektiv.  
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1 Inledning 

Under vår tid på Lärarprogrammet 60 poäng har vi sett en del förändringar i 

lärarutbildningens upplägg. Några kurser har tillkommit och andra har tagits bort eller blivit 

en av flera valbara. Samtidigt såg vi kritiken av lärarutbildningen i media under vinterhalvåret 

2004-2005. Kritiken gick ofta ut på att lärarutbildningen inte innehöll allt det som studenterna 

behövde för att kunna bli bra lärare. Vi började fundera på vad som förändrats i 

lärarutbildningen, den lärarutbildning som initierades 2001, och vad förändringarna kunde 

bero på. Utifrån litteratur inom området lärarutbildning ville vi bl.a. försöka ge en bild av 

olika faktorer som kan tänkas påverka arbetet med utformningen av lärarutbildningen.      

      I detta arbete kommer vi att analysera utbildningsplaner, kursplaner och 

delkursbeskrivningar/kursbeskrivningar/kurshandledningar1 för att på så sätt kunna se vad 

som eventuellt förändrats och vilken bild som därmed ges av lärarutbildningens uppdrag.  

  

 

2 Syfte och forskningsfråga  

Genom att karaktärisera förändringar i utbildningsplaner, kursplaner och kurshandledningar 

gällande Pedagogik med didaktisk inriktning (PDI A) 01-20 poäng under perioden 2001 t.o.m. 

2005 syftar undersökningen till att nå förståelse av lärarutbildningens uppdrag att utbilda 

lärare på 2000-talet. De övergripande forskningsfrågorna i vårt arbete lyder som följer: Hur 

har utbildningsplaner, kursplaner och kurshandledningar gällande PDI A under perioden 2001 

t.o.m. 2005 förändrats? Vilken bild ges därmed av lärarutbildningens uppdrag att utbilda 

lärare?  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Mellan åren 2001 och 2002 benämns dessa dokument ”delkursbeskrivning” och mellan 2003- 2004 benämns de 
”kursbeskrivning” men fr.o.m. 2005 benämns de ”kurshandledning” och det är den termen vi fortsättningsvis 
kommer att använda. 
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3 Bakgrund 

 

3.1 Decentralisering 

Den decentralisering som skedde under 1980- och 1990-talet innebar att vi har gått mot en 

mål- och resultatinriktad skola där de enskilda kommunerna har ansvaret för den pedagogiska 

verksamheten. Staten fastställer mål och innehåll för skolan men det ligger på de enskilda 

skolorna att tolka dessa direktiv och sammanställa dem i lokala arbetsplaner (Richardson 

2004). Detta medför att lärare i sitt uppdrag ska ha kunskaper om ”lokal måltolkning, lokalt 

kursplanearbete, lokal utvärdering och förmåga att organisera egna läroprocesser” (SOU 

1999:63, s 11). I Lärare av i morgon av Ingrid Carlgren & Ference Marton (2000) talas det 

om att läroplanerna istället för att ange hur verksamheten ska utformas istället anger vad 

målen för verksamheten är och vilka resultat som önskas. Detta kan tyckas ge större 

möjligheter för lärare att utforma sin egen verksamhet men det ställer också högre krav på 

lärares kompetens att leda alla elever fram till målen och detta utan några direktiv för hur det 

ska gå till.  

 

 

3.2 Samhällets och människans förändringar 

I dagens samhälle sker stora sociala och kulturella förändringar och de som arbetar i skolan 

får en allt större uppgift att vara medvetna om dessa förändringar så att de kan bemöta dem på 

bästa sätt. I SOU 1992:94 visar man exempel på några omvärldsförändringar som i sin tur kan 

påverka den pedagogiska verksamhetens mål och innehåll. Exempel på dessa är politiska 

omvälvningar i vår omvärld, Sveriges alltmer utvecklade internationella samarbete samt 

utvecklingen på den tekniska sidan med allt vad det innebär för datorisering och ökat 

informationsflöde. Som pedagog har man fått en allt större roll som vuxen förebild i elevernas 

vardag. Den vuxenkontakt som eleverna har sker till stor del i skolan och detta ställer fler krav 

på lärarna. Dessutom möter man många olika kulturer och identiteter i dagens samhälle. Man 

måste aktivt arbeta för att skapa en trygg skolmiljö där alla känner sig delaktiga och där 

ömsesidig respekt råder. I läraruppdraget ingår att veta vilka grundläggande värden som ska 

förmedlas samt att kunna förmedla dem så att eleverna kan ta dem till sig (SOU 1999:63) 

Tillsammans med föräldrarna ska lärarna fostra eleverna till kritiskt tänkande och 

självständiga individer. Vidare har man uppdraget att fostra eleverna till goda  
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samhällsmedborgare och man ska 

 

förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla (Lpo 94 i Lärarens handbok 2004, s 9).  

 

Man kan inte särskilja begreppen undervisning och fostran, all undervisning innebär fostran i 

någon mening (SOU 1992:94). Man kan heller inte särskilja samtal och lärande. I det 

sociokulturella perspektivet lär man sig något i alla olika samtalssituationer (Säljö 2000).  

      Samhällets snabba förändringar gör att det är svårt att förutse vilka kunskaper som 

eleverna kommer att behöva i morgondagens samhälle. Det blir viktigare för lärare att stödja 

den lärande människan att själv utveckla förmågan att förstå och hantera sin framtid (SOU 

1999:63). Även Tomas Englund (1992) diskuterar i sin artikel Önskas professionella lärare? 

Nja helst didaktiskt kompetenta hur lärarna bör gå utanför den traditionella lärarrollen, dvs. 

den att förmedla kunskap, för att vidga perspektivet och på så sätt skapa mening i sin 

yrkesutövning.  

      De personer som arbetar som (eller utbildar sig till) lärare befinner sig i olika skeden av 

sitt liv och de är alla olika och beter sig olika. Evelyn Säll (2000) talar i sin avhandling 

Lärarrollens olika skepnader; läraren som estradör, regissör och illuminatör om hur ”en 

lärares livssammanhang och var en lärare befinner sig i sin livscykel är faktorer som har 

betydelse för lärarens perspektiv på sin roll som lärare” (Säll 2000, s 25). Även Andy 

Hargreaves (1998) talar i sin bok Changing Teachers, Changing Times om hur 

lärarutbildningen inte bara handlar om att ge metoder till lärarna att använda i sitt yrke. 

Läraren utvecklas även som människa och professionell och denna utveckling påverkar 

klassrumsarbetet (Hargreaves 1998, s ix).  

 

       

3.3 En personlig lärarutbildning 

I Owe Lindbergs avhandling Talet om lärarutbildningen (2002) kan man läsa Lindbergs 

analys om vad lärarutbildning handlar om. Lindberg belyser i sin avhandling att samhällets 

förändringar förutsätter ett förändrat läraruppdrag. I analysen av SOU 1999:63 ser Lindberg 

att vissa formuleringar ”snävar in” lärarutbildningen och begränsar den. Istället menar han att 

de lärarutbildningar som ”konstitueras i ett ständigt pågående offentligt samtal [kan] tillåta en 

mångfald - ideologisk såväl som innehållslig och vetenskapsteoretisk/vetenskapsfilosofisk - 
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och de kan ”sticka ut” i olika riktningar” (Lindberg 2002, s 215). Lindberg diskuterar hur 

blivande lärare kan se sin utbildning som ett ”erbjudande om deltagande i samtal där 

utbildandet av förmågan att göra bedömningar och ställningstaganden står i fokus snarare än 

som en bestämd följd av undervisningshändelser syftande till en bestämd kvalificering” 

(Lindberg 2002, s 219). Man ser målet med utbildningen men låter de erfarenheter man möter 

under vägen påverka i vilken riktning vägen till målet går och detta är en nödvändighet i vår 

skiftande omvärld, menar Lindberg.  

      Evelyn Säll (2000) talar i sin avhandling Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör 

och illuminatör om tre ”skepnader” som ingår i lärarrollen. Hon har genom 

dagboksanteckningar och intervjuer följt fjorton studenter under lärarutbildningen och 

sammanställt deras föreställningar om lärarrollen och hur dessa föreställningar ändrats under 

utbildningens gång. Säll har sammanställt de fjorton studenternas föreställningar i dessa tre 

skepnader: Estradören ”har en karismatisk utstrålning” (Säll 2000, s 127) och framför sitt 

budskap genom att framställa undervisningsmaterialet på ett intressant sätt. Regissören är den 

som styr arbetet i klassrummet genom att förbereda och planera det som ska genomföras. 

Illuminatören slutligen är den som ”sätter varje enskilt barns eller elevgruppens behov i fokus, 

inlärningsmässigt, socialt och emotionellt” (Säll 2000, s 127). Säll menar att estradörsrollen 

förblir oförändrad under utbildningen medan regissören och illuminatören blir mer 

differentierade och nyanserade efterhand utbildningen fortskrider. En slutsats skulle bli att 

lärarutbildningen och de erfarenheter den ger framför allt visar på utveckling i hur vi planerar 

och förbereder vår undervisning och hur vi blir mer nyanserade i vårt sätt att tillmötesgå 

elevernas behov.   

      Under förra hösten kunde man läsa mycket kritik mot lärarutbildningen och många ville 

uttrycka sina åsikter om den. Jan Thavenius (2005) har i sin rapport, Öppna brev - om 

lärarutbildningens kulturella praktik, samlat fyra olika texter som på olika sätt behandlar ”vad 

det är för kultur som skapas och återskapas i lärarutbildning – och skola” (Thavenius 2005, s 

5). Thavenius talar även om svårigheten i universitetets ansvar att forma den utbildning de vill 

ge utifrån de direktiv de får ifrån staten. Han skriver att ”staten går hela tiden in och utreder, 

föreskriver och reformerar istället för att ställa krav på att lärarutbildningarna själva tar hand 

om sina brister och utvecklar sina möjligheter” (Thavenius 2005, s 48). Även i Om 

lärarutbildningsproblematiken – några funderingar utifrån en internationell utblick (1997) 

talar Owe Lindberg om den massiva kritiken som lärarutbildningen utsatts för, inte bara i 

Sverige utan även i många andra länder. Lindberg presenterar tre olika vägar som kan hjälpa 

oss förstå de olikheter som lärarutbildningarna har. Den första vägen handlar om att se att alla 
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olika lärarutbildningar är framtagna i olika kontexter och att de därför ser olika ut. Andra 

vägen handlar om att alla lärarutbildningar ändå har en gemensam grundtanke då de alla står 

inför liknande problem med att bygga upp sin utbildning. Den tredje vägen handlar om att 

inse att det aldrig går att konstruera en lärarutbildning som tillfredsställer alla de krav som 

kommer från olika håll.  

      Thavenius (2005) skriver också att (blivande) lärare måste ta plats i den offentliga 

debatten, att lärarna bör synas och höras mer. Han menar att man har ett gemensamt arbete 

och ansvar för att utbildningen ska bli så givande som möjligt. Studenterna måste tänka 

kritiskt och reflekterande över vad det är de vill ha med sig till sitt blivande yrke. På liknande 

sätt belyser Gerhard Arfwedson (1984) studenternas eget ansvar i vad de får med sig i sin 

utbildning i forskningsrapporten Det är inte lärarutbildarnas fel. Lärarutbildningen kan bara 

utbilda för skolan i generell betydelse, inte för alla enskilda skolor. Han menar att 

lärarutbildningen inte kan ge allt till studenten utan mycket faller på plats när man sedan 

kommer ut i sitt yrke. ”Lärarutbildningen är ett medel, inte ett mål i sig” (Arfwedson 1984, s 

39).  

      I Utbildning & demokrati 2/1999 behandlas olika frågor om lärarutbildning. I Karl-Georg 

Ahlströms text Vad erbjuds för kunskap i lärarutbildningen och vad tillägnar de studerande 

sig? (s 69-87) har Ahlström gjort intervjuer med lärarutbildare och lärarstudenter i försök att 

belysa hur lärarutbildningen tar sig an dessa uppgifter. I texten talas det om vilka redskap de 

studerande får med sig så att de i sitt blivande yrke kan utvecklas och finna sitt eget 

förhållningssätt till den undervisning de vill bedriva. Han säger att ”vill man höja … /yrket/ 

utöver hantverksnivå och göra det till en profession, måste huvuduppgifterna för 

lärarutbildningen vara att förse blivande lärare med redskap för att utveckla egna 

undervisningsteorier” (Utbildning & demokrati 2/1999, s 72).  

      Thavenius (2005) och Lindberg (2002) använder begreppen ”reconceptualization” och 

”restructuring” ur boken Changing Times in Teacher Education: Reconceptualization or 

restructuring (1995) med Marvin F Wideen och Peter Grimmet som redaktörer. Att bara 

omstrukturera (restructuring) lärarutbildningen skapar inga förändringar i grunden. Istället 

måste det till en förändring inifrån (reconceptualization) lärarutbildningen själv. Wideen och 

Grimmet talar om hur politikens uppgift blir att ge utrymme för att låta lärarutbildningen 

sköta detta själv.  

      Genomgående i ovanstående texter ser vi en betoning på ansvar. Det handlar om 

universitetens ansvar att konstruera en god lärarutbildning utifrån de olika förutsättningar som 

finns. Det handlar också om den enskilde studentens ansvar att i sin utbildning anta ett kritiskt 
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och reflekterande förhållningssätt för att på så sätt kunna påverka den utveckling som sker – 

både inom studenten själv och i den lärarutbildning man deltar i. 

 

 

3.4 ”Glappet” mellan teori och praktik 

I många av de texter vi läst talar man om vikten av att teori och praktik i lärarutbildningen 

knyts samman. Arfwedson (1984) har genomfört en enkät där en av frågorna var vilken av de 

olika delarna i lärarutbildningen som studenten trodde sig ha mest nytta av som färdig lärare. 

Svarsalternativen var metodikundervisningen, pedagogikundervisningen, praktiken eller 

ämnesundervisningen. Av de studenter som ingick i undersökningsgruppen (de var indelade 

efter dåtida klass- resp. ämneslärare och kunde svara på tre av alternativen) svarade mellan 

94-100 % att praktiken skulle komma att vara till mest nytta (Arfwedson 1984, s 40). 

Arfwedson talar vidare om hur ”glappet” mellan teori och praktik i läraryrket är större än i 

många andra yrken. Som vi nämnt ovan menar Arfwedson att man aldrig kan få med sig 

precis allt i sin utbildning och när man kommer till en ny arbetsplats krävs det enligt 

Arfwedson ett helt nytt sätt att tänka, ett tankesätt som präglas av de kontextuella 

förhållandena (Arfwedson 1984, s 5). ”Frågan hur man bäst förbereder sig för detta arbete – 

enbart genom att praktisera det eller genom att också lära sig saker om det (villkor, 

begränsningar, förutsättningar) – har däremot inte ett lika självklart svar” menar Arfwedson (s 

54).  

      Även Carlgren & Marton (2000) talar i sin text Lärare av i morgon om lärarutbildningens 

”glapp”. De menar att det finns två glapp och att det första är det mellan ämnesstudierna och 

de yrkesinriktade delarna och det andra är det mellan utbildningens teoretiska och praktiska 

delar. De talar om hur detta är en kvarleva från tiden då man skilde på seminarietraditionen 

och läroverkslärartraditionen i utbildningen och att studenterna lär sig hur man gör i sitt 

blivande yrke snarare än att problematisera och reflektera över det de studerar. Carlgren och 

Marton menar att detta delvis beror på att det (när deras text skrevs) inte fanns några 

utexaminerade lärare från den nya utbildningen som kunde stå som förebilder.  

      I skriften En förnyad lärarutbildning (2001) har Bertil Gran nedtecknat vad Riksdagen 

beslöt den 25 oktober 2000 angående den nya lärarutbildningen. Här finns en punkt som 

gäller det som tidigare kallades praktik men som nu benämns verksamhetsförlagd utbildning2: 

”Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för 

                                                 
2 I fortsättningen benämns detta som VFU i vårt arbete. 
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de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen”. Även SOU 1999:63 talar om denna 

anknytning mellan teori och praktik: 

 

Samspelet mellan teori och praktik i lärarutbildningen skall vidareutvecklas för att stärka 
utbildningens yrkesinriktning. Det kräver att den verksamhetsförlagda delen utökas och fördjupas 
så att även de ämnesteoretiska studierna kopplas till verksamheten i skolväsendet (SOU 1999:63, s 
116). 
 

På ett annat ställe i SOU 1999:63 uttrycker man detta i än mer allvarliga termer: 

 

… det är nödvändigt att det sker ett nära samspel mellan teori och praktik samt mellan 
ämneskunskaperna och den praktiska tillämpningen av dessa. Obearbetad och starkt normativ teori 
eller bristfälliga och ickerelevanta ämneskunskaper kan leda till mer skada än nytta (SOU 1999:63, 
s 89).  

 

Lindberg (2002) kommenterar det glapp mellan teori och praktik som SOU 1999:63 talar om, 

bl.a. rubriken i kapitel 7 i SOU 1999:63; ”Lärarutbildningen behöver bli mer praktisk och mer 

teoretisk”. Lindeberg menar att det är när man ser lärarutbildningen som enbart en 

befattningsutbildning som detta får en mening och att det inom en intresseförankrad eller en 

bildningsorienterad lärarutbildning inte alls behöver bli kravet på en mer teoretisk och mer 

praktisk utbildning som är det framhärdande. 

      Peter Emsheimer och Inger Göhl (2002) talar i texten Handledning i lärarutbildning om 

hur man kan arbeta med handledning under studentens VFU. Även här tar man fram detta 

med att utbildningens teoristudier tar sin utgångspunkt i beprövad erfarenhet och att VFU bör 

förankras i teori och forskning. 

      Detta med forskningsanknytning talar Inger Erixon Arreman (2005) om i sin avhandling 

Att rubba föreställningar och bryta traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i 

svensk lärarutbildning. Med referens till olika texter lägger Erixon Arreman fram att 

forskningsanknytningen till lärarutbildningen är svag och att tvärvetenskapliga förbindelser 

bör upprättas mellan praktik och teori. ”Forskning bör syfta till att ge lärare och lärarutbildare 

teoretiska utgångspunkter för praktik” (Erixon Arreman 2005, s 72). 

      Även i Högskoleverkets Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet 

och högskolor (2005) framgår att forskningsanknytningen till lärarutbildningen har brister, 

bl.a. i det låga antal forskarutbildade lärare inom utbildningen. Utvärderingen visar också att 

handledarna på VFU-platserna har svårt att på ett meningsfullt sätt för studenterna hantera de 

uppgifter som kommer från högskolans lärare och att högskolans lärare i sin tur har svårt att 

problematisera studenternas erfarenheter från VFU inom den högskoleförlagda delen. Enligt 

lärosätesbeskrivningen i samma utvärdering har Örebro universitet och dess 32 kommuner i 
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upptagningsområdet just denna problematik och en arbetsgrupp driver dessa frågor för att 

utveckla en sammanhållen VFU-organisation med bl.a. bättre informationsutbyte och mer 

samverkan. 

      På olika sätt och med olika betoning talar texterna ovan om glappet mellan teori och 

praktik i lärarutbildningen. I vissa av texterna framhålls detta glapp och fokuseras som ett 

problem som behöver åtgärdas. I andra texter ger författarna olika möjliga förklaringar till att 

detta glapp blir synligt men att det egentligen inte behöver bli ett problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

4 Urval 

Utbildningsplaner, kursplaner och kurshandledningar är styrdokument som reglerar och ger 

anvisningar om hur studierna på lärarutbildningen är utformade. Genom vårt val att studera 

dessa dokument tror vi oss nå en förståelse av lärarutbildningens uppdrag vid Örebro 

universitet.  

      Vi har gjort vårt urval av analysmaterial utifrån tanken att vi vill se eventuella 

förändringar i den lärarutbildning som initierades 2001 och som benämns ”den nya 

lärarutbildningen”. En möjlighet vore att jämföra denna nya utbildning med den gamla för att 

se de förändringar som skett. Vi har dock valt att undersöka eventuella förändringar inom 

denna nya lärarutbildning då det är denna som nu är aktuell och det är denna som vi läser. 

      Vi startade med att titta på samtliga terminer av Pedagogik med didaktisk inriktning: A, B 

och C. Men vi begränsade vårt urval till att gälla dokument från PDI A då vi såg att de 

huvudsakliga förändringarna låg här. En annan grund för vårt urval var att A-kursen är mer 

enhetlig för samtliga lärarstudenter medan man på B-kursen grupperas utifrån sina ämnesval i 

respektive utbildning och i C-kursen utifrån respektive intresseområde inför 

uppsatsskrivandet. Både B- och C-kursen ligger dessutom olika beroende på var i sin 

utbildning man befinner sig med tanke på om man går Lärarprogrammet 60 poäng eller 

Lärarprogrammet 120-220 poäng. På det sistnämnda programmet läser man pedagogik varvat 

med sina respektive ämnesstudier medan studenter på 60-poängsprogrammet läser PDI A, B 

och C i en följd. För att ytterligare begränsa vårt urval valde vi en delkurs att analysera när det 

gäller kurshandledningarna, Lärares uppdrag och arbete. Vid påbörjad analys av samtliga 

delkurser såg vi intressanta förändringar i just denna delkurs och beslöt oss för att fortsätta 

analysera denna genom åren.  

      Vi har valt att analysera våra dokument utifrån olika fokuseringar. I utbildningsplanerna 

utgår vi från att analysera målen, både mål för grundläggande högskoleutbildning och mål för 

den specifika utbildningen. Kursplanerna analyserar vi med fokus på syfte för hela kursen och 

målen med fokus på delkursen Lärares uppdrag och arbete. Kurshandledningarna slutligen 

analyserar vi med fokus på introduktionstextens utformning, avsnittet ”Innehåll och 

uppläggning”, examination samt kurslitteratur. 
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5 Metod 

Den metod vi valt för att arbeta med för att uppnå vårt syfte är textanalys. Varken intervju, 

enkät eller etnografiska studier skulle hjälpa oss att nå just vårt syfte i detta arbete. Här nedan 

redovisar vi arbetsgången och beslutsordningen vid framställandet av de dokument vi 

granskat samt några tankar vi haft angående texter i allmänhet och angående den metod vi 

valt, textanalys. Som utgångspunkt för detta sista har vi Carl Anders Säfströms & Leif 

Östmans antologi Textanalys (1999), Birger Liljestrands bok Språk i text. Handbok i stilistik 

(1993) samt Matilda Wiklunds föreläsning om textanalys som metod (2005). 

 

 

5.1 Texterna 

De texter vi analyserat är i grunden baserade på Högskoleförordningen och har sedan 

bearbetats lokalt för att ge en bild av lärarutbildnings uppdrag vid just Örebro universitet. 

      Högskoleförordningen, som är utformad på regeringsnivå, är styrdokument för hur 

högskoleutbildningar ska utformas. Examensordningen är en av paragraferna i 

högskoleförordningen. Jämte Högskoleförordningen finns Högskolelagen. Bestämmelser i 

detta dokument kompletteras ofta av de bestämmelser som finns i högskoleförordningen. 

      Utbildningsplanerna arbetas fram i Grundutbildningsrådet. Grundutbildningsrådet består 

av studierektorer, studievägledare, VFU-handläggare, kommunala representanter samt 

studentrepresentanter, sammanlagt ca 15 personer. I detta råd arbetar man fram 

utbildningsplaner utifrån gällande styrdokument, d.v.s. Högskoleförordningen och 

Högskolelagen. För fastställande av respektive bearbetad utbildningsplan står 

Sektionsnämnden.  

      Bearbetandet av kursplaner står kursansvarig för. Kursplanerna utgår från direktiven i 

utbildningsplanerna och i bearbetningen tas hänsyn till bl.a. studenters kursvärderingar och 

anknytning till relevant forskning och litteratur. För fastställande av bearbetad kursplan står 

Institutionsstyrelsen.  

      Framtagandet av kurshandledningar sker i lärarlaget. Resp. kursansvarig ansvarar för 

nedskrivandet. Kurshandledningarna bygger på de två tidigare nämnda dokumenten, 

utbildningsplaner och kursplaner. 
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5.2 Textanalys 

Texter kan delas in i olika genrer utifrån de mål de är utformade att uppnå. 

De dokument vi använt oss av i vår analys kan benämnas som antingen förklarande eller 

instruerande texter (Säfström & Östman 1999, Liljestrand 1993) eller en blandning av de 

båda (texter är ofta svåra att karaktärisera precist). En förklarande text är ofta utformad som 

en redogörelse som gäller ett visst avgränsat ämne. En instruerande text är av saklig karaktär 

och är avsedd att ge instruktioner.  

      En text tillkommer när någon/några skriver något till någon/några i en viss avsikt och med 

en viss effekt. Författaren Per Olov Svedner (Säfström & Östman 1999, kap 9) talar om hur 

läsning är en process där tre faktorer samverkar; författare, text och läsare. Vilka har skapat 

texterna, vad vill texten och hur kan olika läsare tolka den? Vi förändras ständigt i den 

interaktion som sker mellan oss och omvärlden och vice versa. Detta gör att en och samma 

text kan tolkas på en mängd olika sätt, dels olika tolkning hos olika personer och dels olika 

tolkning hos samma person vid olika lästillfällen.  

    Även Matilda Wiklund talade om olika sätt att tänka om mening i sin föreläsning om 

textanalys (2005). Hon talade om ”mening i mötet”, d.v.s. att meningen i texten aktualiseras 

när den möter en användare/tolkare/läsare.  

      När man väljer en metod att använda i sitt vetenskapliga arbete bör man vara medveten 

om att denna metod inte är ”ett redskap positionerat utanför oss själva och därmed inte 

påverkad av våra värderingar och utgångspunkter” (Säfström & Östman 1999, s 29). Vi har 

alla med oss olika erfarenheter och förutsättningar både vid användandet av olika metoder och 

vid läsning, framställning och bearbetning av olika texter. Den analys vi gör blir därför just 

vår analys – om någon annan analyserar samma dokument kan det komma att skilja sig i vad 

som uppmärksammats.  
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6 Resultatredovisning 

 

6.1 Analys av utbildningsplanerna 

Vi granskar förändringar i utbildningsplanernas mål. Målen i dessa dokument är upplagda 

med rubriker som visar på mål för grundläggande högskoleutbildning och mål för 

programmet. De grundläggande målen visar de mål en högskoleutbildning i allmänhet ska ge 

enligt 1 kap. 9§ i högskolelagen/HL. Programmets mål är de specifika mål som studenten ska 

uppnå för att i detta fall få sin lärarexamen. I vår analys utgår vi från vilka förändringar vi kan 

se i målen i utbildningsplanerna mellan åren 2001 och 2005. De förändringarna vi tittar på 

gäller både innehåll och begreppsformuleringar.  

      Mellan åren 2001 och 2005 finns det nio utbildningsplaner. Från 2001 och 2002 finns det 

varsin utbildningsplan medan åren 2003 har två, 2004 har tre och 2005 har två. För att 

underlätta behandlingen av dessa dokument kommer vi att benämna dem med UP samt datum 

för fastställande av resp. utbildningsplan, t.ex. UP 011128.  

      För att klargöra hur sammanställningen av målen i utbildningsplanerna kan se ut 

exemplifierar vi med att skriva ut målen i UP 011128.  

 

UP 011128 
Grundläggande mål: Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att 
självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som 
utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte 
på vetenskaplig nivå (1 kap. 9§ högskolelagen/HL)”.  
 
Programmets mål: ”För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter 
som behövs för att förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att 
medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. 
Studenten skall vidare kunna 
 

1. omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och 
utvecklas, 

2. bedöma och värdera elevers lärande och utveckling samt informera och samarbeta med föräldrar 
och vårdnadshavare, 

3. förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, orientera sig om, analysera och 
ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden, 

4. inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av 
ämnesstoffet, 

5. självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla 
undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna, 

6. tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som 
grund för utveckling i yrkesverksamheten, 

7. använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen av massmediers 
roll för denna. 
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6.1.1 Förändringar i de grundläggande målen 

I UP 030902 har man strukturerat de grundläggande målen från löpande text till punktform.      

Vidare har man i UP 030902 lagt till orden urskilja och formulera i de grundläggande målen 

så att satsen nu lyder ”förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem” (UP 

030902, s 1). Dessa ord ligger sedan kvar fram till UP 050826. I UP 030902 har en ny punkt 

tillkommit vid de grundläggande målen; ”beredskap att möta förändringar i arbetslivet”. Man 

har också lagt till att ”studenten skall utveckla förmågan att söka och värdera kunskap på 

vetenskaplig nivå” och att ”studenten skall kunna utbyta kunskaper även med personer utan 

specialkunskaper inom området”.  

 

 

6.1.2 Förändringar i programmets mål/mål för lärarexamen 

Fram t.o.m. UP 040326 benämner man dessa mål ”Programmets mål”. I UP 040611 ändrar 

man till att benämna dessa ”Mål för lärarexamen”. 

      I UP 050826 har man lagt till orden analysera och dokumentera i punkt 2 i målen för 

lärarexamen. Dessutom ska analyserandet och dokumenterandet ske i förhållande till 

verksamhetens mål, något man inte tagit upp tidigare.  

      Vidare i UP 050826 tillkommer en ny punkt och den lyder som följer: ”Studenten skall 

vidare kunna orientera sig om, förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar 

till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever”. I tidigare dokument talar man endast om att man ska ”förmedla och förankra 

samhällets och demokratins värdegrund” men här utvecklar och preciserar man detta i ännu en 

punkt där man betonar tillämpningen av de regler som finns. Dessutom har målen för 

lärarexamen utökats med följande:  

 

Studenten skall därutöver ha kunskap om betydelsen av läs- och skrivinlärning och om 
matematikens betydelse för elevers kunskapsutveckling. 
 
För att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i 

• förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten ha fördjupad kunskap i läs- 
och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning, 

• grundskolans senare år och i gymnasieskolan skall studenten ha fördjupad kunskap i att 
analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygssättning. 
(bilaga 2 högskoleförordningen [HF]) 
 
 
 
 
 



 18 

6.1.3 Sammanfattning av förändringar i utbildningsplanerna 

Målen i utbildningsplanerna är direkt tagna ifrån Högskoleförordningen (HF) och de 

förändringar som skett är inte resultat av en lokal bearbetning. Förändringarna i 

utbildningsplanernas mål påvisar betoningen av läraryrket som ett föränderligt arbete. Lärarna 

måste kunna bemöta olika människor i olika situationer. Dagens föränderliga samhälle ställer 

också krav på att lärarna i sin utbildning ska få med sig kunskap om gällande regelverk för att 

kunna förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. 

      Målen för lärarexamen har utökats med kurser i läs- och skrivinlärning och 

matematikdidaktik för att ytterligare bredda de kunskaper de blivande lärarna bör få med sig i 

sin utbildning. 

 

 

6.2 Analys av kursplanerna 

Vi har valt att analysera förändringar i kursplanernas syfte och mål. Syftet gäller för hela 

kursen PDI A mellan åren 2001 och 2005 medan målen gäller en av oss vald delkurs, 

delkursen Lärares uppdrag och arbete mellan åren 2001 och 2005. För att se dessa 

förändringar ställer vi oss frågorna: Vilka förändringar kan vi se i kursplanerna med fokus på 

syftet? Vilka förändringar kan vi se i delkursen Lärares uppdrag och arbete med fokus på 

målen? De förändringarna vi tittar på gäller både innehåll och begreppsformuleringar. 

      Kursplaner finns det sex utav: en vardera från 2001 och 2002 (HT), två från 2003 (VT och 

HT) samt en vardera från 2004 och 2005 (båda HT). För att underlätta behandlingen av dessa 

dokument kommer vi att benämna dem med KP samt vilken termin de gäller och årtal, t.ex. 

KP HT 2001. 

 

 

6.2.1 Förändringar i kursplanernas syfte 

Vi exemplifierar genom att skriva ut syftet från KP HT 2001: 

 

Kursen syftar till att de studerande utvecklar: 
 

1. kunskaper om det pedagogiska arbetets innebörder och villkor 
2. insikt i hur förändringar på samhällsnivå skapar förutsättningar för det pedagogiska arbetet 
3. insikt i skolans demokratisyftande uppdrag 
4. kunskaper om hur institutionaliserade pedagogiska verksamheter skapar betingelser för 

kommunikation och socialisation 
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5. insikt i hur kommunikation kan skapa sammanhang för meningsfullt lärande för såväl barn som 
vuxna 

6. insikt i betydelsen av vetenskapliga förhållningssätt 
 

Till en början sker det endast mindre förändringar, t.ex. försvinner ordet institutionaliserade i 

punkt 4 i KP HT 2002. En annan förändring sker i KP HT 2003. Här har man flyttat upp 

kunskaper om och insikter i till inledningsfrasen istället för att de inleder de olika målen.  

      Men med KP HT 2004 har det skett ganska omfattande förändringar i syftet. Till att börja 

med har inledningsfrasen ändrats från att ”den studerande skall utveckla insikter i och 

kunskaper om” till bara ”utveckla kunskaper om”. I KP HT 2004 tillkommer också en punkt 

som talar om relationen mellan samhälle och skola. I punkten som talar om att studenten ska 

utveckla kunskaper om skolans demokratiuppdrag har man utvidgat till att även gälla 

kunskapsuppdraget i skolan.  Det vetenskapliga förhållningssättet sätter man i KP HT 2004 i 

relation till utbildning och undervisning. Ytterligare ett begrepp som tillkommer är lärande. 

Man har omstrukturerat de olika punkterna i syftet så att begreppet lärande mer knyter an till 

begreppen socialisation och kommunikation. 

 

 

6.2.2 Förändringar i kursplanernas mål 

Delkursen presenteras i en kort introduktionstext och sedan radar man upp delkursens mål i 

punktform. Vi exemplifierar med att skriva ut målen i KP HT 2001:  

 

Delkursen belyser relationen lärares uppdrag och arbete. Här belyses lärarprofession som begrepp 
och företeelse. Förändringar studeras ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Delkursens mål 
är att de studerande kan: 
 

1. problematisera olika innebörder av relationen lärares uppdrag och arbete 
2. förstå villkor för och innebörder av professionaliseringssträvanden i lärarkåren 
3. reflektera över innebörder av lärares olika handlingsalternativ och dess konsekvenser för  
          kommunikation och lärande i skolan 

 

Mellan de två första dokumenten, KP HT 2001 och KP HT 2002, är det två ord i målen som 

förändras. Problematisera blir reflektera och reflektera över blir värdera. Nästa förändring 

sker mellan KP VT 2003 och KP HT 2003. Här har man ändrat den text som står som 

inledning till målen. I KP VT 2003 löd den ”delkursens mål är att de studerande kan” och 

sedan kom målen i punktform med de inledande verben förstå, reflektera och värdera. I KP 

HT 2003 lyder denna inledningstext ”under delkursen skall de studerande perspektivera och 

värdera” och sedan kommer målen i punktform. Man har alltså flyttat upp de inledande 
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verben till inledningstexten och förändrat dem. Verbet värdera finns fortfarande kvar men 

förstå har tagits bort och reflektera har blivit perspektivera. I KP HT 2004 förändras återigen 

denna inledningsfras från ”Under delkursen skall den studerande perspektivera och värdera” 

till att bli ”den studerande ska utveckla förståelse av” och i samband med detta tas de 

inledande verben bort. I KP HT 2005 ändras inledningsfrasen ännu en gång och lyder numera 

”Under delkurserna skall de studerande utveckla kunskaper om”. I övrigt är målen desamma 

som i KP HT 2004. 

      I KP HT 2004 har man tagit bort en mening i delkursens introduktionstext, ”Här belyses 

lärarprofession som begrepp och företeelse”. I KP HT 2005 har den inledande texten 

förkortats ytterligare. Man har tagit bort ”Förändringar i professionens karaktär studeras ur ett 

historiskt och samhälleligt perspektiv”. Kvar finns endast satsen ”Delkurserna belyser 

relationen mellan lärares uppdrag och arbete”.  

      I KP HT 2004 har begreppet mål- och resultatstyrd skola tillkommit i målen. I tidigare 

dokument talade man om ”olika handlingsalternativ och dessas konsekvenser för 

kommunikation och lärande i skolan”. Nu talar man alltså om ”olika handlingsalternativ i en 

mål- och resultatstyrd skola”. Begreppet mål- och resultatstyrd skola kvarstår även i KP HT 

2005. 

    

 

6.2.3 Sammanfattning av förändringar i kursplanerna    

Relationen mellan samhälle och skola, med allt vad det innebär för elever och lärare, 

tillkommer liksom betoningen av kunskapsuppdraget. Begreppet lärande betonas i 

anknytning till socialisation och kommunikation. Kommunikation av olika slag är avgörande 

för elevernas lärande och utveckling sker även på det sociala planet. Ytterligare begrepp som 

tillkommer är mål- och resultatstyrd skola för att betona den numera i skolan gällande 

fokuseringen.  
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6.3 Analys av kurshandledningarna 

Kurshandledningarna utgör en precisering av hur syfte och mål i kursplanerna ska uppnås. Vi 

har valt att analysera delkursen Lärares uppdrag och arbete. De frågor vi ställer till 

dokumenten är: Vilka förändringar kan vi se med fokus på hur kursen presenteras i 

introduktionstexten? Vilka förändringar kan vi se i avsnittet ”Kursens innehåll och 

uppläggning”? Vilka förändringar kan vi se i avsnittet ”Kursens innehåll och uppläggning” 

med fokus på examinationen? De förändringarna vi tittar på gäller både innehåll och 

begreppsformuleringar. Utifrån denna delkurs analyserar vi även förändringar i den litteratur 

som ingår i kursen.  

      Kurshandledningarna finns det fem stycken av, en från vartdera året. Benämningen på 

dessa dokument har förändrats under åren, se fotnot 1 s 4. 

 

 

6.3.1 Förändringar i kurshandledningarnas introduktionstext 

Kursintroduktionen i KH 2001 inleds med ett historiskt perspektiv med tal om folkskollärar- 

och läroverkslärartraditionerna och utmynnar i talet om den nya lärarutbildningen som tar sin 

början hösten 2001. Denna lärarutbildning menar man kan erbjuda en sammanhållen examen 

för alla blivande lärare för att på så sätt ”skapa nya förutsättningar för en mer homogen 

yrkeskategori” (KH 2001, s 9). Begreppet homogen finns inte med fr.o.m. KH 2002. Det 

historiska perspektivet finns med i samtliga kurshandledningars introduktion men har inte i de 

senare kurshandledningarna i vårt tidsspann den inledande positionen som i KH 2001.  

      I KH 2001 relaterar man talet om den professionella läraren dels till arbetet i den mål- och 

resultatstyrda skolan med det lokala läroplansarbetet och dels till de didaktiska val läraren gör 

i sitt arbete. Även den yrkesetiska aspekten av lärararbetet betonas i relation till 

professionalitet. På liknande sätt fortsätter man talet om professionalism i de följande årens 

kurshandledningar. I KH 2004 är begreppet professionalisering/professionalism borttaget i 

introduktionstexten. Talet om lärares kompetens att arbeta med de didaktiska frågorna och de 

lokala läroplanerna kvarstår men inte i relation till professionaliseringsbegreppet.  

      Begreppet mål- och resultatstyrd skola nämns i samtliga introduktioner men i lite olika 

sammanhang. I de tre första kurshandledningarna talar man om detta begrepp i relation till 

lärarnas professionaliseringssträvanden medan man i KH 2004 och KH 2005 talar om olika 

innebörder av att arbeta i en mål- och resultatstyrd skola, alltså mer vad det innebär för 

lärarens arbete.  
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Begreppet didaktik och de didaktiska frågorna diskuteras mer i de tre första dokumenten. Man 

talar om didaktikens utveckling som forskningsfält och kunskapsområde och att läraren gör 

ett antal didaktiska val inför varje undervisnings- och lärotillfälle. Men i KH 2004 nämns de 

didaktiska frågorna bara som begrepp i samband med skiftet från hur- till vad-kultur. I KH 

2005 talar man återigen om de didaktiska valen i undervisningen men de didaktiska frågorna 

nämns bara som begrepp på liknande sätt som i KH 2004.    

Fr.o.m. KH 2004 används inte längre begreppet metoder i samband med de didaktiska val 

man som lärare gör utan här talas det om olika arbetssätt man kan utgå ifrån beroende på 

elevernas erfarenheter, d.v.s. läraren och eleven möts och utvecklas tillsammans.       

      I KH 2004 talar man om att 2000-talets lärare är på väg från en s.k. hur-kultur till en vad-

kultur. Som lärare ska man överväga vilka val man gör och vilka konsekvenser det får för 

eleven. Man talar också om att eleven kommer till skolan med erfarenheter och att läraren ska 

utgå från detta i sin undervisning. Dokumentet betonar att det inte längre handlar om in- och 

utlärning utan lärande i en kommunikativ situation. I KH 2005 utvidgar man detta med att 

läraren är på väg från en hur-kultur till en vad-kultur att omfatta även vem-aspekten, d.v.s. 

just detta att man som lärare måste utgå från de olika eleverna, deras erfarenheter och lärande. 

I KH 2001, KH 2002 och KH 2003 tar man inte upp elevperspektivet. Man utgår från lärarens 

roll i undervisningssituationerna och nämner bara att de olika didaktiska val man gör som 

lärare har konsekvenser för barns och ungas lärande. 

      Begreppen yrkesetik och yrkesspråk nämns i KH 2001-2003 och främst i samband med 

lärarens professionaliseringssträvanden. Man talar om lärares yrkesetiska kompetens och de 

yrkesetiska krav man kan ställa på lärarna. Dessa begrepp finns inte kvar i KH 2004 och KH 

2005 och den yrkesetiska aspekten diskuteras alltså inte i alls introduktionstexten.  

 

 

6.3.2 Förändringar i avsnittet ”Innehåll och uppläggning” 

I KH 2001 har delkursen Lärares uppdrag och arbete endast seminarier, alltså inga 

föreläsningar. Fr.o.m. KH 2002 introduceras föreläsningar i delkursen och de blir fler året 

därpå för att sedan minska lite igen följande år. I KH 2003 ställs frågor i varje 

seminariepresentation mot tidigare års påståendeformulerade text och detta kvarstår även i 

KH 2004 och KH 2005. I KH 2005 är presentationerna till stor del annorlunda vad gäller 

seminariernas uppläggning. Här finns uppgifter/frågor till varje seminarium och de studerande 

ska resonera skriftligt utifrån dessa frågor. 
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I KH 2001 förekommer inte något arbete med läroplaner i denna delkurs. Detta ligger 2001 

under en annan delkurs. I nästkommande kurshandledning tillkommer läroplansarbetet och 

kommande år är läroplansarbetet mer utvecklat och man jämför läroplaner i den regelstyrda 

skolan med läroplaner i den mål- och resultatstyrda skolan för att se den utveckling som skett 

i detta arbete genom åren. I KH 2005 får man konkreta exempel på hur arbetet med det lokala 

läroplansarbetet kan gå till då några lärare och en rektor från olika skolor i Örebro har en 

föreläsning om just det. 

      I KH 2004 finns en större betoning på förändring inom läraryrket. Bl.a. titeln på den första 

föreläsningen är ”Ett föränderligt lärararbete” och i det efterföljande seminariet diskuteras det 

föränderliga lärararbetet och vilka krav och förväntningar som ställs på lärarna. Begreppet 

”morgondagens lärare” fokuseras mot tidigare fokus på dagens lärare, läraren i nuet.       

      Fr.o.m. KH 2004 utgår man i etikdiskussionen från olika s.k. fall och diskuterar dessa i 

seminariet. I tidigare kurshandledningar har den yrkesetiska diskussionen skett i samband 

med lärares professionaliseringssträvanden. Etikdelen i KH 2005 har en mer ifrågasättande 

attityd än tidigare år. De frågor som ställs är mer provocerande, alltså man ifrågasätter de 

etikregler som finns och varför just de är gällande. Etikdelen i KH 2005 ges mer utrymme då 

den utökats med ytterligare en föreläsning förutom seminariet. Första föreläsningen utgår från 

diskriminering och kränkande behandling och i den andra antar man ett icke-juridiskt 

perspektiv då en docent i systematisk teologi föreläser.  

 

 

6.3.3 Förändringar i examinationen 

Examinationen vill vi granska med fokus på följande: Är examinationsuppgifterna enskilda 

eller i grupp? Hur ska examinationsuppgiften redovisas, muntligt eller skriftligt? Vilket 

omfång ska examinationsuppgifterna ha? Vad förväntas studenten göra i sin 

examinationsuppgift?  

      Examinationsuppgiften ser ganska lika ut mellan åren 2001 och 2004 när det gäller 

arbetssätt och omfång. 2-3 personer ska tillsammans göra ett skriftligt arbete på 2-4 sidor. 

Arbetena ska sedan diskuteras muntligt vid ett separat seminarium. I KH 2001 och i KH 2004 

ska studenterna i examinationen anknyta till de iakttagelser de gjort under sin VFU. I KH 

2002, KH 2003 och KH 2005 nämns inget om VFU-anknytning i examinationsarbetet. I 

tidigare kurshandledningar har instruktionerna varit påståendeformulerade men i KH 2004 

ställs en fråga som studenten ska besvara.  
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 I KH 2001 är det ett område man ska behandla i examinationen – lärares professionalitet i 

relation till den mål- och resultatstyrda skolan - och övriga krav är att texten ska vara 

förståelig även för andra yrkesgrupper än lärare och att texten ska visa på en kvalificerad 

förståelse av kurslitteraturen. Studenterna ska även ge uttryck för de iakttagelser man gjort 

under sin VFU. I KH 2002 och KH 2003 är det två områden man ska behandla i 

examinationen, lärares uppdrag i en mål- och resultatstyrd skola samt lärarprofession, 

yrkesspråk och yrkesetik. Studenterna ska i första delen belysa vad som utmärker en 

förändring från regel till mål- och resultatstyrning och hur lärarnas arbete med de lokala 

kursplanerna ser ut. I andra delen handlar det om att resonera om yrkesspråk och yrkesetik 

som professionella verktyg i lärares yrkesutövning. Anknytningen till litteraturen betonas 

även här. I KH 2004 är det återigen en uppgift som ska behandlas – att diskutera de olika 

lärarroller man sett under sin VFU och med referens till kurslitteraturen. Examinationen 2005 

innehåller två delar. I första delen ska studenterna individuellt författa en text som belyser 

kursinnehållets centrala delar – relationen lärares uppdrag – arbete, lärares olika 

handlingsalternativ i en mål- och resultatstyrd skola samt professionaliseringssträvanden i 

lärarkåren. Sedan ska en 10 minuters föreläsning baserat på det skrivna arbetet hållas. 

      Fr.o.m. KH 2003 betonas vetenskapligheten i det arbete studenterna ska skriva och de ska 

även arbeta med referenshantering med hjälp av ”Referenshantering vid Pedagogiska 

institutionen”. Denna litteratur finns med även i KH 2004 och KH 2005 och betoningen på 

vetenskapligt förhållningssätt och referenshantering kvarstår. 

 

 

6.3.4 Förändringar av litteraturen 

Här avser vi att analysera litteraturen i delkursen Lärares uppdrag och arbete, dels för att se 

vilken litteratur som tillkommit respektive försvunnit genom åren och dels för att kunna 

karaktärisera om litteraturen är svensk eller utländsk, om författarna är män eller kvinnor samt 

litteraturens utgivningsår. Vi benämner respektive dokument med vilken termin det gäller 

samt årtal, t.ex. HT 2001. 

      Genomgående används främst svensk litteratur på denna delkurs. HT 2004 förekommer en 

utländsk text (norsk) och HT 2005 två utländska (norsk och dansk). Vissa texter såsom 

styrdokument (skollag, läroplaner) och betänkanden av skolkommittén/läroplanskommittén 

kan vi inte karaktärisera efter könstillhörighet. Dessa texter är desamma genom åren förutom 
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Lgr 80 som tillkommer som litteratur HT 2003 och sedan fortsätter finnas med. Sammantaget 

blir litteraturlistan mer omfångsrik genom åren med en topp HT 2004. 

      Urvalet av skolkommitténs/läroplanskommitténs betänkanden förändras genom åren. 2001 

använder man sig av SOU 1997:121 som tas bort till 2002 då man istället använder sig av 

SOU 1992:94. Denna ligger sedan kvar genom samtliga år. 2005 tillkommer SOU 1999:63 i 

litteraturlistan.  

De manliga författarna är färre än de kvinnliga och representeras av tre till fem stycken 

genom åren. De kvinnliga författarna är som minst fem (2002) men ökar i antal till elva (2004 

och 2005).  

      Angående litteraturens utgivningsår ligger viss litteratur kvar genom åren oavsett när de 

först gavs ut, t.ex. Thomas Englunds Önskas professionella lärare? Nja, helst didaktiskt 

kompetenta från 1992 och Kerstin Skog-Östlins Att vara lärare – bilder ur två traditioner från 

1999. Vissa representerade författare finns kvar genom åren men deras litteratur förändras. Ett 

exempel är Kajsa Falkners text Teachers as Proletarians versus Intellectuals från 1999 som 

finns med mellan åren 2001 och 2003 men fr.o.m. 2004 har man med texten Lärare på väg 

mot den tredje moderniteten. En studie av LTG-lärares förhållningssätt i relationen teori-

praktik under perioden 1979-2001 från 2003 av samma författare. Den stora skillnaden med 

ny litteratur som tillkommer är mellan HT 2003 och HT 2004. Nya författare som tillkommer 

är bl.a. norska Dysthe, Hertzberg och Loekensgard Hoel med boken Skriva för att lära från 

2002. Andra exempel på ny litteratur är Mare Erdis med Juridik för pedagoger (2004) och 

Ingrid Carlgren och Ference Marton med Lärare av i morgon (2000). Samma år, 2004, delar 

man in litteraturlistan i två delar, en allmän obligatorisk del som gäller för samtliga delkurser 

och en obligatorisk del för den specifika delkursen. Detta kvarstår på samma sätt i HT 2005. 

 

 

6.3.5 Sammanfattning av förändringar i kurshandledningarna 

I introduktionstexten sker en förändring i hur man talar om lärares 

professionaliseringsstävanden och lärares kompetens. I de tidigare dokumenten talas det om 

de olika krav som ställs på den professionella läraren och att professionella lärare blir ett 

villkor i den mål- och resultatstyrda skolan. I de senare dokumenten ligger fokus på 

elevperspektivet, att lärares kompetens avgörs av hur läraren i sin undervisning bemöter de 

olika eleverna och de erfarenheter de har med sig. 
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I avsnittet ”Innehåll och uppläggning” betonar man det föränderliga lärararbetet för 

morgondagens lärare och det lokala kursplanearbetet får med åren större utrymme i kursen. 

Man ger mer konkreta exempel på hur detta arbete kan gå till. Dessutom utvecklar man ett 

mer ifrågasättande och reflekterande perspektiv ang. etikens betydelse i läraryrket. 

      Examinationsuppgiften varierar inte så mycket de första åren vad gäller omfång, arbetssätt 

etc. Sista året i tidsspannet för vår analys delas dock examinationsuppgiften in i två delar; 

förutom den skriftliga delen har ett muntligt föredrag lagts till. Den vetenskapligheten 

anknytningen och referenshanteringen betonas i de senare dokumenten.  

      Litteraturen totalt ökar genom åren och de kvinnliga författarna likaså. Införandet 2003 av 

frågeformulerade seminariepresentationer medför att texterna inför resp. seminarium kan 

läsas utifrån ett mer reflekterande perspektiv.  
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7 Diskussion 

Syftet med detta arbete var att nå förståelse av lärarutbildningens uppdrag att utbilda lärare på 

2000-talet genom att karaktärisera förändringar i utbildningsplaner, kursplaner och 

kurshandledningar gällande Pedagogik med didaktisk inriktning (PDI A) 01-20 poäng under 

perioden 2001 t.o.m. 2005. Här diskuterar vi några av de förändringar vi sett i dokumenten 

samt knyter an till den litteratur vi läst som behandlar lärarutbildningen. 

      I vår textanalys har vi bl.a. sett hur några ord förändras/läggs till och hur hela satser 

förändras/läggs till. Många av dessa förändringar för med sig att högre krav ställs på de 

blivande lärarna. Lärarutbildningens uppdrag är att förbereda studenten inför sitt blivande 

yrke och de krav som kan komma att ställas på honom/henne. När man t.ex. lägger till ord 

som urskilja och formulera där det tidigare bara stått att man ska lösa problem ställs högre 

krav på den blivande läraren att i förberedande syfte försöka nå förståelse för eventuella 

problem som kan uppstå och sedan lösa dem. När man lägger till hela fraser som att 

”utbildningen skall ge studenten beredskap att möta förändringar i arbetslivet” och betonar 

relationen mellan samhälle och skola vill man göra studenten uppmärksam på att läraryrket är 

ett föränderligt arbete och att de förändringar som sker i skolan påverkas av de samhälleliga 

förändringarna och vice versa. Man förändrar dokumenten till att fokusera på morgondagens 

lärare vilket kan ses som en öppning mot framtiden och allt den kan föra med sig.  

      I relation till förändringar i samhälle och skola sätter vi även den förändrade och utökade 

etikundervisningen som ges i lärarutbildningen. Man har gått ifrån ett mer yrkesetiskt 

perspektiv till att reflektera över olika s.k. fallstudier med mer juridisk aspekt och ett 

problematiserande över olika etikregler och den enskilde individens relation till allt detta. 

SOU 1999:63 tar bl.a. upp att vi som blivande lärare måste veta vilka grundläggande värden 

som ska förmedlas till eleverna då vi har en stor roll som vuxen förebild i elevernas vardag. 

Dessutom möter man många olika kulturer och identiteter i dagens samhälle vilket ställer 

större krav på att skolan måste ha en trygg arbetsmiljö där alla får ömsesidig respekt och 

delaktighet.       

      I de texter vi har läst talar man om den personliga utvecklingen hos de individer som ska 

bli/som är lärare. Evelyn Säll (2000) talar om att var man befinner sig i sin livscykel och det 

livssammanhang man befinner sig i har betydelse för vilka perspektiv man antar på sin roll 

som lärare. Även Andy Hargreaves (1998) menar att lärarutbildningen bl.a. handlar om att 

man utvecklas som människa och att detta sedan påverkar ens arbete i klassrummet. Vissa 

förändringar i dokumenten menar vi visar på betydelsen av den enskilde studentens/blivande 
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lärarens utveckling, t.ex. att fördjupa har blivit utveckla en fördjupad förståelse i och att man 

talar om hur läraren ska ta utgångspunkt i elevens föreställningar och uppfattningar av 

omvärlden för att på så sätt kunna möta dem i undervisningen. Detta är en utvecklingsprocess 

som lärarutbildningen bara kan starta men som den enskilde studenten sedan måste jobba 

vidare på själv. Arfwedson (1984) talar om hur lärarutbildningen bara kan utbilda för skolan i 

generell betydelse men sedan är det upp till den enskilde individen att ta tillvara på sin 

kunskap i det blivande yrket. ”Lärarutbildningen är ett medel, inte ett mål i sig” (Arfwedson, s 

39). 

      Ett begrepp som tillkommer i våra dokument är mål- och resultatstyrd skola. I samband 

med det blir talet om det lokala läroplansarbetet fokuserat. Richardson (2004) talar om hur 

den decentralisering som skedde under 1980- och 1990-talet ställer krav på att de enskilda 

skolorna och den enskilde läraren måste ha kunskaperna att kunna tolka de direktiv som staten 

ger till lokala mål och kursplaner. Enligt SOU 1999:63 ska vi i vårt uppdrag ha kunskaper om 

”lokal måltolkning, lokalt kursplanearbete, lokal utvärdering och förmåga att organisera egna 

läroprocesser” (SOU 1999:63, s 11) Man har i lärarutbildningen gått från att inte studera 

läroplaner över huvud taget till att ha föreläsning/samtal om det lokala läroplansarbetet.  I 

samband med talet om den mål- och resultatstyrda skolan blir också lärande i motsats till in- 

och utlärning aktualiserat och man betonar betydelsen av elevens roll i undervisningen. Det är 

ett mer fokuserat elevperspektiv i de senare dokumenten, d.v.s. man talar om att läraren ska 

utgå från de erfarenheter och uppfattningar av omvärlden som eleven har. Tomas Englund 

(1992) diskuterar i sin artikel om hur lärarna bör gå utanför den traditionella lärarrollen, d.v.s. 

den att förmedla kunskap, för att vidga perspektivet och på så sätt skapa mening i sin 

yrkesutövning. Det sociokulturella perspektivet som begrepp framkommer i de senare av 

dokumenten vi analyserar och man talar om att man måste ”möta eleven” och att lärarna antas 

vara på väg att ta sin utgångspunkt i vad undervisning är och vem eleven är istället för hur 

undervisningen ska utformas.  

            Vi har i vår analys sett olika förändringar/utökningar i det som studenterna ska 

åstadkomma. Dels har kraven på de kunskaper den blivande läraren ska ha med sig förändrats. 

För att få lärarexamen för de tidigare åren måste man, förutom de ämnen man har i sin 

profilering, läsa kurser i läs- och skrivinlärning och matematikdidaktik. Även 

examinationsuppgiften för delkursen har utökats med en muntlig redovisning förutom den 

skriftliga.  Litteraturen har också utökats genom åren vilket innebär större krav på studenten 

att planera sin arbetsinsats och att hinna bekanta sig med litteraturen inför de olika 

kursmomenten. När man ändrar introduktionstexterna från att vara påståendeformulerande till 
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att framställas i frågeform fokuseras studentens aktiva deltagande och ansvaret blir större i 

förberedelserna inför och samtalet under seminariet. I sista dokumentet i vår analys har man 

lagt till uppgifter till varje seminarium. Dessa uppgifter ska besvaras skriftligt och lämnas in 

till handledaren för att sedan diskuteras på seminariet. Lindberg (2002) talar om hur de 

blivande lärarna kan utnyttja sin utbildning som ett erbjudande om deltagande i samtal som 

ger individen kvalifikationer att bemöta den föränderliga omvärld vi lever i. Om studenterna 

inför varje seminarium förberett sig och tänkt igenom litteraturen kan det bidra till djupare 

och mer engagerade samtal. Detta kan man sedan använda sig av i sitt blivande yrke som 

lärare. 

      Flera av de texter vi läst talar om ”glappet” mellan teori och praktik i lärarutbildningen. 

Carlgren och Marton (2000) talar om att det finns två glapp och att det första är det mellan 

ämnesstudierna och de yrkesinriktade delarna och det andra är det mellan utbildningens 

teoretiska och praktiska delar. Ett exempel på hur man anknyter utbildningens teoretiska del 

med den praktiska är när man 2005 har en föreläsning med lärare och rektor om arbetet med 

läroplanens lokala mål. Vi ser också hur man vissa år betonar anknytningen mellan teoridel 

och VFU-del i examinationsuppgiften, andra år inte. Lindberg (2002) menar att det är när man 

ser lärarutbildningen på vissa sätt som detta ”glapp” får betydelse. Det behöver inte alls bli 

talet om ”glappet” som är det viktiga.  
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8 Avslutning 

Uppdraget att utbilda lärare förändras för att bemöta olika krav och förväntningar från olika 

håll. Det är val man gör när man konstruerar en lärarutbildning då ett bemötande av samtliga 

krav skulle innebära en heltidsutbildning på 13-14 år. Dessa val gör att lärarutbildningar ser 

ganska olika ut i landet, något som skulle kunna analyseras i en jämförande studie.  

      Vi själva var ganska kritiska till kursen ”Ekologisk hållbar framtid” som gavs på PDI B 

VT 2005. Vi och många med oss hade hellre sett en kurs i konflikt- och mobbningshantering 

t.ex. Men vi har också kommit fram till att det är den personliga utvecklingen som är det 

viktiga – att man tar emot och bearbetar de kunskaper som erbjuds och går in i diskussioner 

med förhoppningen att lära sig något. Sedan fortsätter egentligen utbildningen genom hela 

livet. Nya möten och nya diskussioner ger nya kunskaper, nya sätt att se på saker och ting. Vi 

avslutar med Arfwedsons ord som väl uttrycker det vi menar: ”Lärarutbildningen är ett medel, 

inte ett mål i sig” (Arfwedson 1984, s 39).       
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