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Sammanfattning 

I denna studie belyses skäl till varför samverkan upprättas mellan olika institutioner inom 

lärarutbildningen. Vidare belyses hur en sådan samverkan kan gestalta sig och hur den kan 

påverka lärarutbildningen. Studien belyser utbildares perspektiv och dessa utbildare är 

representanter från olika universitet. Vi har fördjupat våra kunskaper inom samverkansområde 

och ämnesdidaktiskt område med hjälp av litteratur som vi anser vara relevant för vår 

undersökning.  

 

För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar ansåg vi att en kvalitativ 

intervjumetod var mest lämpad. I vår studie antyds att den samverkan respondenterna deltar i 

styrs av ambitionen att skapa en bättre lärarutbildning. Dock sker detta genom olika 

tillvägagångssätt för att uppnå detta. I vår studie antyds att samverkan försvåras om pedagoger 

har makten, en hög ambitionsnivå förutsätter att samverkan är jämlik, en hög ambitionsnivå 

som är jämlik resulterar i nyskapande, samt att påtvingad samverkan kan resultera i en låg 

ambitionsnivå. 

 

Nyckelord: samverkan, didaktik, institutioner, makt, ambitionsnivå. 
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Förord 

Vi vill framför allt tacka varandra för ett gott samarbete under resans gång. Vi vill även tacka 

de respondenter som medverkat i vår studie och som har delgivit oss sina erfarenheter kring 

samverkan. Utan er hade vårt examensarbete blivit torftigt. 

 

Ett stort tack till alla er som har hjälpt oss att genomföra detta arbete. Ann-Magret Grewin, 

Team Roza samt övriga seminariedeltagare. Ni har varit ett stort stöd och gett oss konstruktiv 

kritik. Ett särskilt tack till den vuxendövtolk som har hjälpt oss med transkriberingen av våra 

bandade intervjuer. Ditt arbete har varit betydelsefullt för oss.    

 

Sist men inte minst vill vi dedicera detta arbete till våra föräldrar. Ert stöd genom livet är och 

har varit väldigt betydelsefullt och obetalbart.  

 

Örebro i ett regnigt December 2006 

 

Sarah Fahlqvist och Malin Jonsson  
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1. Inledning 

Vi anser att lärarutbildningen har haft olikheter gällande den didaktiska synen och framför allt 

gällande den didaktiska medvetenheten. Denna didaktiska medvetenhet skiljer sig åt mellan 

olika institutioner, vilket vi har iakttagit i vår lärarutbildning. Vi har tillhört institutionerna: 

idrott och hälsa, naturvetenskapliga samt pedagogiska och det ämne vi har gemensamt utöver 

pedagogik är matematik. Detta har lett till funderingar kring hur samtal mellan institutioner ter 

sig? Eftersträvas på universitetsnivå en ansenlig didaktisk medvetenhet inom alla 

institutioner? 

 

”Ropen hörs skalla, samverkan alla” , (Danermark 20001, s 7). Samverkan ligger i tiden, nu 

ska minsann alla samverka (Danermark 2000). Enligt Berth Danermark och Christian 

Kullberg (1999) är detta dock inget nytt fenomen. Skillnaden är att samverkan idag ses som en 

nödvändighet eller snarare en förutsättning för att nå de uppsatta målen (Danermark & 

Kullberg 1999). Inger Erixon Arreman (2005) menar att från mitten av 1950-talet och fram till 

idag har statsmakten beordrat institutioner inom lärarutbildningen att samverka. Trots den 

långa perioden av påtryckningar om samverkan har samverkan dock varit bristfällig inom 

lärarutbildning (Erixon Arreman 2005).  

 

Vi tolkar Arne Engström (1998) som att nivån på matematikdidaktiken inte är hög. Något som 

vi, blivande lärare i matematik har upplevt under vår lärarutbildning. Vi anser att det är 

önskvärt att institutionerna samverkar och tar del av varandras kompetens eftersom vi menar 

att det skulle förbättra ämnesdidaktiken inom lärarutbildningen. Därmed har vi i vårt 

examensarbete valt att belysa samverkan mellan olika institutioner inom lärarutbildningen och 

vad samverkan kan leda till. För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi valt att 

kontakta utbildare inom matematik och pedagogik, som har erfarenheter av att delta i 

samverkan. Vi har valt erfarna samverkansdeltagare eftersom vi anser att de bäst kan beskriva 

hur samverkan kan gestalta sig. Vi har valt att avgränsa oss genom att ta kontakt med 

utbildare från pedagogiska och matematiska institutionerna vid olika lärosäten. Vi har valt 

dessa institutioner eftersom vi har upplevt vid vårt universitet att deras didaktiska 

                                                           
1 Berth Danermarks (2000) bok Samverkan – himmel eller helvete, är inte en vetenskaplig bok. Däremot bygger 
boken på vetenskapliga studier som han har gjort tillsammans med sin forskningskollega. Vi har valt att använda 
oss av boken eftersom den på ett bra sätt beskriver samverkan. I princip belyser Danermark och Kullberg (1999) 
samverkan på samma sätt i den vetenskapliga boken Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform.  
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medvetenhet inte alltid stämmer överens. Vi vill belysa hur dessa utbildare ser på samverkan 

oavsett vilken institution de samverkar med.  

 

1.1 Disposition 

Vi börjar vår studie med att i kapitel två beskriva syfte och frågeställningar. Därefter gör vi i 

kapitel tre en bakgrundsbeskrivning som belyser det centrala i examensarbetet. Metod väljs 

utifrån vårt syfte och detta redogör vi för i kapitel fyra. I kapitel fem presenterar vi vårt 

resultat och i kapitel sex diskuterar vi sedan resultatet.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att belysa skäl till varför samverkan upprättas mellan olika 

institutioner inom lärarutbildningen. Vi vill även undersöka hur en sådan samverkan gestaltar 

sig och hur den påverkar lärarutbildningen. Utifrån vårt syfte har vi valt följande 

frågeställningar: 

• Vad innebär samverkan enligt utbildarna? 

• Vad vill utbildarna uppnå med samverkan? 

• Vad kan samverkan föra med sig enligt utbildarna? 

 

3. Bakgrund  

3.1 Skillnad mellan begreppen samarbeta och samverka     

Berth Danermark (2000) menar att det finns en viss skillnad mellan begreppen samarbeta och 

samverka. I dagens samhälle sker samarbete dagligen utan någon egentlig eftertanke. Vårt 

sociala liv grundar sig mer eller mindre på samarbete mellan människor. Att samverka innebär 

däremot att tillsammans med andra individer medvetet sträva efter ett gemensamt mål. De 

individer som samverkar har ofta olika bakgrund vad gäller utbildning, regelverk att följa, 

samt position inom organisationen (Danermark 2000).  

 

3.2 Olika förutsättningar påverkar samverkan  

Danermark (2000) menar att inom en samverkansprocess krävs det en rad centrala 

förutsättningar och dessa kan delas in i tre centrala typer av faktorer: (1) kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer, (2) formella och informella regler, samt (3) organisatoriska 
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situationer. Dessa faktorer kan exemplifieras på följande sätt med hjälp av en skolverksamhet. 

Låt säga att det handlar om en diskussion kring en elevs skolk under en elevvårdskonferens. 

Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer (1) handlar om att skolpersonalen har olika 

yrkesutbildningar, samt olika syn- och förklaringssätt. En lärare ser kanske skolk ur ett 

pedagogiskt perspektiv medan kuratorn ser skolk ur ett psykologiskt och socialt perspektiv. 

Formella och informella regler (2) handlar om att skolans personal har olika regelverk att luta 

sig mot, även om de arbetar inom samma organisation. Sekretess är ett exempel på vad som 

kan orsaka problem inom skolans värld. För att till exempel sekretess inte ska vara något stort 

hinder bör detta diskuteras i ett tidigt skede. Diskussion om vilka personliga uppgifter det 

gäller och vad lagar och regler säger om sekretess. Organisatoriska situationer (3) handlar om 

organisationen och hur olika den ser ut beroende på yrkeskategori. Skolans personal har olika 

positioner inom organisationen och möter därmed eleven på olika sätt, utifrån vilken 

kunskapssyn och vilka förklaringsmetoder personalen har. Dessa förutsättningar måste 

identifieras, lyftas fram och diskuteras för att samverkan ska ha förutsättningar att lyckas 

(Danermark 2000). 

 

3.3 Fyra möjliga ambitionsnivåer på samverkan  

Danermark (2000) har funnit fyra möjliga nivåer av samverkan. På den första ambitionsnivån, 

som är den lägsta, består samverkan av en yrkesgrupp som ger råd och stöd till en annan 

yrkesgrupp (Danermark 2000). Om till exempel en matematiker vill ha hjälp med en 

pedagogisk fråga inom matematik så kan en pedagog kallas in för konsultation, enligt vår 

tolkning. Danermark (2000) menar att på den andra ambitionsnivån koordinerar yrkesgrupper 

sina insatser på ett strukturerat sätt. Yrkesgrupper tillför något till processen för att uppnå 

bästa resultat men arbetar var och en för sig (Danermark 2000). Vid till exempel ett forum 

diskuterar institutionerna hur de kan koordinera verksamheterna för att skapa en förbättrad 

didaktik för studenterna och därefter arbetar varje institution var för sig, enligt vår tolkning. 

Danermark (2000) menar att på den tredje ambitionsnivån sker samverkan inom ett begränsat 

område. Det kan handla om specifika frågor där deltagarna tillsammans skapar nya 

arbetsformer. Den fjärde och sista ambitionsnivån är den mest ambitiösa nivån och innebär att 

verksamheter slås samman till enhetlig verksamhet (Danermark 2000).  
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3.4 Samverkan, positiv såväl som negativ  

Danermark (2000) menar att det positiva med samverkan är dels att lära sig nya saker och dels 

att delge andra sina kunskaper och erfarenheter. Framför allt är det positivt att se den egna 

verksamheten utvecklas. Det finns inte enbart positiva associationer till samverkan, ordet 

samverka kan väcka känslor som bland annat förhoppning, förväntning och ibland även olust. 

Samverkan är en möjlighet till utveckling eller något onödigt ont som vi inte kan undgå. 

Samverkan kan upplevas oroväckande eftersom det ofta handlar om en lång 

förändringsprocess mot ett ibland okänt resultat (Danermark 2000). 

 

Enligt Danermark och Kullberg (1999) finns det relativt lite forskning kring samverkan, både 

gällande problem och även möjligheter. Vilket är förvånansvärt med tanke på att samverkan 

har funnits i olika stor utsträckning under hela välfärdsstatens existens (Danermark & 

Kullberg 1999). Speciellt finns det lite forskat kring samverkan mellan institutioner på 

universitetsnivå, enligt Mewborn med flera (2002). Danermark (2000) menar att många 

känner sig vilsna inför uppgiften att samverka och att ledningen inte tar sitt ansvar i 

samverkansprocessen. Författaren menar att detta kan bero på att ledningens roll ofta är 

otydlig, och ibland nästan obefintlig. Ledningens roll är viktig och den måste vara aktiv under 

hela samverkansprocessen. En passiv ledning vid frågor som tillhör ledningsnivån, kan få 

förödande konsekvenser för samverkan. Vem/vilka som fattar besluten varierar. Ofta är det 

någon med en högre befattning som fattar besluten. Samverkan kan uppfattas olika beroende 

på vilket perspektiv det ses ifrån. Beslutsfattarna kan tycka att samverkan verkar bra, men de 

som samverkar behöver inte vara lika positiva. Danermark (2000) menar att de som samverkar 

kan uppleva samverkan negativt, eftersom samverkan ofta kräver mycket tid och vanligtvis 

sätts det inte in resurser för det merarbete som uppstår. Enligt Danermark och Kullberg (1999) 

uppkommer samverkan ofta som en problemlösning men är inte en problemfri process i sig. 

Problem som uppstår måste tas itu med efter hand som de uppstår. Samverkan ställer andra 

krav på arbetet både vad gäller planering och ledning av verksamheten jämfört med ett arbete 

utan samverkan (Danermark & Kullberg 1999). Samverkan kan även påverkas av politisk 

styrning eftersom vissa organisationer är mer politiskt styrda än andra. Skolans inre 

verksamhet politiseras, på gott och ont! Ojämlika roller i samverkan uppstår eftersom 

regeringen och riksdagen beslutar var ansvaret ska ligga. Ett förekommande problem inom 

samverkan är om någon person med maktposition bestämmer i frågor som inte har med denna 



 9 

maktposition att göra. Denna problematik kan tydliggöras i början av samverkansprocessen 

genom att klargöra de lagar och regler som samverkansgruppen står inför (Danermark 2000).  

 

3.5 Makt  

Danermark (2000) anser att när en disciplin har mer makt och inflytande än en annan skulle 

detta kunna leda till problematik när det gäller samverkan. Det är vanligt att det råder 

skillnader i makt och inflytande bland dem som samverkar (Danermark 2000). Danermark 

(2004) menar att makt ofta har sin grund i; professionens status, kön, ekonomiska resurser, 

ställning i hierarkin, sociala egenskaper samt lagstiftningar och regelverk. Tolkningsföreträde 

kring ett visst fenomen ligger ofta hos disciplinen med högst status (Danermark 2004). Vid 

Örebro universitet har till exempel ämnet pedagogik stor makt och inflytande på 

lärarutbildningen (Jämtsved Lundmark 2005). Däremot menar Erixon Arreman (2005) att 

pedagoger generellt har jämförelsevis låg kulturell status. Pedagoger är från lägre social 

bakgrund, kvinnor är överrepresenterade både bland utbildare och studenter och detta är 

faktorer som påverkar förståelsen och uppfattningen av problematiken med att etablera en 

jämlik samverkan mellan olika institutioner. Utifrån en aspekt kan det vara positivt att kvinnor 

är överrepresenterade inom lärarutbildningen eftersom kvinnor jämfört med män har en mer 

positiv inställning till utveckling och samverkan (Erixon Arreman 2005).   

 

Enligt Danermark (2004) är makt något som alltid är centralt inom samverkan, dock ofta med 

andra uttryck så som, inflytande, delaktighet, självständighet, handlingsutrymme och kontroll 

Makt har historiskt sett huvudsakligen analyserats utifrån individnivå. Författaren anser att 

makt även ska analyseras utifrån ett strukturellt perspektiv (Danermark 2004). En annan 

viktigt aspekt att ha i åtanke, enligt Danermark (2000) är det språk som finns inom 

samverkansgruppen. Alla yrkeskategorier har sin jargong. Denna yrkesjargong är viktig att 

undvika vid samverkan med andra yrkeskategorier. En fördel är om de vanligaste begreppen 

och uttrycken förklaras så att de kan användas vid samverkan, samt att tid ägnas åt att lära sig 

varandras begrepp och uttryck. Språket kan användas som ett maktinstrument, genom att 

utestänga eller fördumma andra. Detta sker vanligtvis både på ett medvetet och på ett 

omedvetet plan (Danermark 2000).  
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3.6 Varför samverka inom lärarutbildningen 

Engström (2005) menar att lärarutbildningen under de senaste åren har varit under diskussion, 

inte bara i Sverige utan även internationellt. Idag har matematiken fått större betydelse i 

samhället och synen på kunskapen i matematik har förändrats (Engström 2005). 

Matematikdelegationen menar att för att förbättra kvalitén på matematikundervisningen krävs 

det mer forskning kring matematikdidaktik. Lärarutbildningen måste få en förbättrad kvalité 

(SOU 2004:97).  

 

Engström (2005) menar att samhällets förändringar ställer andra krav på dagens 

matematikutbildning, vilket medför krav på utbildningsreformering. Diskussioner har 

fokuserat att den matematikutbildning som idag erbjuds inte vänder sig till studenter som är 

blivande lärare. Utbildningen är inte anpassad efter att studenterna senare ska planera och 

genomföra lämpliga undervisningssituationer i matematik. Författaren har myntat ett nytt 

begrepp; matematikdidaktik – en designvetenskap. Med det menar författaren att läraren 

designar didaktiska situationer Det måste ske en förändring med mer fokus på didaktiska 

situationer, där studenterna ska kunna göra egna iakttagelser, se mönster och samband samt 

argumentera. Författaren menar att en reformerad lärarutbildning medför ett större behov av 

systematisk metodutveckling. Vilket i sin tur leder till ökat krav på erfarenhetsbyte mellan 

utbildarna (Engström 2005).  

 

Engström (1998) pekar på att det görs för lite forskning inom det matematikdidaktiska 

området. Den didaktiska forskningen som görs inom pedagogik är svår att implementera och 

kritiskt granska till matematikens kontext på grund av för lite resurser. Det är inte enbart ett 

problem på grund av resurser utan det finns även en motsträvighet till att implementera den 

pedagogiska forskningen (Engström 1998). Daniel Kallós, professor i pedagogik, anser att 

pedagoger för in teorier till lärarutbildningen utan att först granska dessa kritiskt, på grund av 

brist på teoretisk och vetenskaplig erfarenhet (i Engström 1998).   

 

För att uppnå en förbättring är samverkan i många sammanhang en förutsättning, enligt 

Danermark och Kullberg (1999). Detta tycks även Matematikdelegationen mena eftersom de 

anser att erfarenhetsutbyte, som är en form av samverkan (se ambitionsnivåer s 7), är oerhört 

viktigt för att kunna diskutera lärarutbildningens svagheter respektive styrkor (SOU 2004:97). 

För att förbättra lärarutbildningen och främja den didaktiska kompetensen bland utbildarna 
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anser Inger Wistedt, Gudrun Brattström och Mats Martinsson (2000) att samtal mellan olika 

vetenskaper, till exempel matematik och pedagogik leder till insikter som främjar båda parter 

(Wistedt m.fl. 2000). Detta belyser även Danermark (2000) som menar att diskussion mellan 

yrkesgrupper med olika bakgrund och perspektiv kan leda till lösningar på de problem som 

diskuteras. Dessa diskussioner är många gånger intressanta och lärorika, samt leder till insikt 

och att yrkesgrupper känner respekt för varandra (Danermark 2000). Wistedt med flera (2000) 

menar att via samverkan kan nya kunskaper uppstå inom det didaktiska fältet. Erixon Arreman 

(2005) menar att det didaktiska området blev kärnan under 1990-talets samverkansforskning, 

det vill säga forskning med samverkan i fokus, vilket pedagogerna gav ett visst motstånd till. 

Detta berodde på att pedagogerna ansåg sig ha ensamrätt till didaktiken (Erixon Arreman 

2005). Ämnesdidaktisk forskning kräver enligt Wistedt med flera (2000) en dubbel 

sakkunnighet, dels djupa kunskaper inom ämnet och dels kunnighet inom didaktiska frågor. 

Denna dubbla sakkunnighet är det få forskare som besitter och därför blir samverkan extra 

viktigt (Wistedt m.fl. 2000). Resonemanget ovan understryks av följande citat: 

 
Didaktisk forskning [inom matematiken] på pedagogikens villkor blir … lätt en monolog, där 
matematiker reduceras till konsulter eller ämnesexperter. En dialog kräver ömsesidighet, ett 
genuint intresse av att föra samtal över frågor som intresserar båda parter, ett gemensamt 
sakförhållande att utforska (Wistedt m.fl. 2000, s 8-9). 

 

Wistedt med flera (2000) menar att kunskapsbildning kan ske genom att perspektiv ställs mot 

varandra och klargöras i relation till ett gemensamt empiriskt material. De tolkningar som görs 

utifrån det empiriska materialet måste utgå från olika perspektiv och de som deltar i dialogen 

ska kunna resonera kring sitt synsätt. Vidare menar de att i tvärvetenskaplig samverkan kan 

det ske en utveckling av didaktisk kunskap. Detta kräver dock att det ställs frågor kring ämnet 

som rör och berör ämnesföreträdare (Wistedt m.fl. 2000). Mewborn med flera (2002) 

beskriver problematiken kring samverkan när diskussionsfrågor inte berör alla institutioner. I 

samverkan vid Georgia universitet (se s 12-13) kände samverkansdeltagare från de 

vetenskapliga fakulteterna och konstfakulteterna sig obekväma i diskussioner med pedagoger 

kring förbättring av lärarutbildningen. De kände inte att de var till nytta i samtalen om 

lärarutbildningen och kunde inte se att samtalen skulle vara relevanta i deras sammanhang. I 

början kände deltagarna att de inte hade många gemensamma åsikter mellan ämnena, men 

efter en tid insåg de flesta att de hade mer gemensamma åsikter med varandra än de hade 

kunnat föreställa sig (Mewborn m.fl. 2002).  
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Danermark (2004) anser att utredningar om samverkan visar på att enskilda aktörer inom sin 

verksamhet gör vad som kan förväntas. Vidare menar författaren att det inte är aktören som 

utför ett bristfälligt arbete, utan att det saknas rutiner för samverkan. Mewborn med flera 

(2002) menar att samverkan mellan institutioner har lett till en ömsesidig uppskattning av 

varandras arbeten. Som vi tolkar Mewborn med flera (2002) skulle en samverkan mellan den 

pedagogiska och den matematiska institutionen kunna leda till insikt i varandras arbeten.    

 

Enligt Danermark (2000) innebär samverka att tillsammans med andra sträva mot ett 

gemensamt mål. Detta är inte helt enkelt eftersom det ofta inom en och samma disciplin råder 

oenighet kring teorier. Innan samverkan startar är det viktigt att klargöra de olika teoretiska 

ställningstaganden som finns inom gruppen.  De teoretiska ställningstagandena styr oss 

medvetet eller omedvetet. I en lyckad samverkan har de inblandade lärt känna varandras 

synsätt och kan kommunicera kring dem (Danermark 2000).  

 

3.7 Ett exempel på samverkan mellan institutioner   

Vi har valt att beskriva samverkan mellan olika institutioner med ett exempel därför att vi 

anser att det visar tydligt på vilken typ av resultat som kan uppnås vid den typen av samverkan 

som vi har vill belysa i vårt examensarbete. 

  

Mewborn med flera (2002) beskriver ett forum vid Georgia universitet i USA, där 30 

fakultetsdeltagare ingår för att genom samverkan förbättra lärarutbildningen. Pedagoger och 

ämnesföreträdare ska samverka för att skapa en enhetlig syn genom lärarutbildningen. 

Förutom expertis inom pedagogik finns det representanter med expertis inom biologi, 

engelska, film, filosofi, fotografi, målning, sociologi och matematik. Forumet ska leda till att 

förbättra utbildningen genom att bland annat diskutera frågeställningar kring; innehåll och 

kvalité i utbildningen, utformningen av kursplaner och kurser, relevanta inlärningsteorier, 

universitets roll att förberedda kommande lärare, universitetets roll i Prekindergarten-162 

agenda, samt förbättra erfarenheten och kvalitén på lärarutbildningen så att studenterna kan 

bemöta kraven i Prekindergarten-123 (Mewborn m.fl. 2002).  

 
                                                           
2 Vilket motsvarar skolåren förskolan-16 
3 Vilket motsvarar skolåren förskolan-12 
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Det var viktigt att forumets deltagare hade ledaregenskaper i den meningen att de skulle kunna 

vara pådrivare av målen som skulle förbättra utbildningen, enligt Mewborn med flera (2002). 

Deltagarna skulle samtala med varandra, delge varandra erfarenheter och expertis över 

institutioner. Forumet har lett till att deltagarna ser varandra som kollegor i ett större 

sammanhang som tillsammans kämpar för samma mål. Det hålls två möten per år som varar 

två till tre dagar varje gång. Mötena skedde utanför universitetet för att deltagarna skulle 

kunna koncentrera sig på uppgiften. Det mesta av forumarbetet skedde inte under dessa möten 

utan i mindre grupper under en eller två terminer. Diskussionsämnena under forumets 

huvudmöten har de mindre grupperna arbetat fram (Mewborn m.fl. 2002).  

 

Efter fyra år av samverkan utvärderades forumets resultat. Det framkom tre teman: 

• Forumet har lett till ökade och bestående samtal mellan samverkansdeltagarna, samt 

en ökad och bestående interaktion mellan fakultetsdeltagarna i samverkan. Vidare har 

det lett till en förståelse och en ömsesidig uppskattning av varandras arbeten.  

• Forumet har lett till en ökad utbildningsutveckling och problemlösning över 

ämnesgränserna. 

• Forumet författade en gemensam undervisningsplan i professionell utveckling för att 

skapa en holistisk syn i utbildningen (Mewborn m.fl. 2002).  

Mewborn med flera (2002) menar att problemen för samverkan inte skall underskattas, det tar 

mycket tid, energi och engagemang. Genom att ta in nya deltagare till forumet hoppas 

ledningen på nya fräscha infallsvinklar. De vill även dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter som forumet lett till, genom att samtala i semiarier med andra fakulteter, personal 

och studenter (Mewborn m.fl. 2002).   

 

4. Metod 

4.1 Övervägande vid val av metod 

Enligt Steinar Kvale (1997) finns möjlighet till fylliga fullständiga svar i kvalitativa 

intervjuer, vilket vi eftersträvar. Vid direktkontakt mellan intervjuaren och respondenten kan 

intervjuaren direkt följa upp nya spår, ställa följdfrågor och reda ut missförstånd (Kvale 1997). 

Denna direkta utredning kan vi inte göra via e-postintervju (se s 15 för närmare beskrivning 

av metoden), som är en av de metoderna vi kommer att använda oss utav. Dock kan det delvis 

kringgås genom att vi ställer följdfrågor, även det via e-post (Jordan & Lundin 2001). Vi har 
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tänkt använda oss utav telefonintervju som ett alternativ till e-postintervju om det visar sig 

vara en bättre metod för respondenterna. Kvale (1997) menar att mening finns att inhämta i 

till exempel det sagda, i kroppsspråk och tonfall. Tyvärr uppfattar vi inte denna viktiga 

komplexitet i våra e-postintervjuer. Däremot i telefonintervjuer kan vi uppfatta tonfall. 

 

Vi anser att en fördel med e-postintervju är att respondenten kan sitta i lugn och ro, vilket kan 

bidra till att svaret får ett djup eftersom respondenten hinner reflektera över sina svar. En 

annan fördel med e-postintervju är att dialogen är möjlig, trots att parterna inte deltar 

samtidigt. Om respondenten anser att telefonintervju är ett bättre alternativ för denne, skickas 

frågorna i förväg via e-post för att denne ska kunna reflektera över frågorna innan intervjun 

genomförs. Respondenternas reflektionstid anser vi är av stor vikt för ett mer berikat innehåll. 

Problematiken kring intervjuer i vårt fall är respondenterna befinner sig på ett långt avstånd 

från oss.  

 

Som vi tidigare har nämnt finns det väldigt lite forskat kring samverkan som är publicerad 

(Danermark & Kullberg 1999, Mewborn m.fl. 2002) och därför anser vi att enbart metoden 

textanalys inte fungerar. Självklart kommer vi, genom att göra intervjuer via e-post och 

telefon att få intervjutexter att analysera. Vi har även valt bort enkät som metod eftersom 

enkäter ger en bred, dock ytlig bild om respondenternas åsikter, enligt Rolf Ejvegård (2003). 

För att kunna besvara vårt syfte vill vi att respondenterna ska beskriva den samverkan som 

sker mer ingående. Etnografi är en metod som är tidskrävande (Bagga-Gupta 2006). Att 

observera hur samverkan ter sig och vad samverkan för med sig är enligt oss omöjligt att 

genomföra under den korta tid vi har till vårt förfogande.  

 

4.2 Urval   

Vi har varit i kontakt med en förespråkare av samverkan. Genom denna person fick vi tips om 

andra personer som skulle kunna vara intressanta utifrån vårt syfte. För att inte enbart bygga 

vår studie på en persons kontaktnät, har vi använt oss av snöbollsmetoden. Vilket enligt Jan 

Trost (2005) innebär att genom en kontaktperson få fler kontakter, genom dessa nya 

kontaktpersoner fås ytterligare kontakter. Vi har valt att använda oss utav denna 

snöbollsmetod vid vårt urval av respondenterna; pedagogerna A och D, samt matematikerna B 

och C. 
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4.3 Intervju 

Den professionella intervjun konstrueras på vardagens dialoger, och är ett samtal med syfte 

och struktur. Syftet är att få kunskap om centrala temat i undersökningspersonernas livsvärld 

(Kvale 1997). I vårt examensarbete är samverkan utifrån utbildarnas perspektiv det centrala 

temat. Thomsson (2002) menar att när forskaren har valt intervju som metod bör forskaren 

ställa sig frågan: Vill jag göra en tolkande och reflexiv intervjustudie?. Tolkande och reflexiva 

intervjuer är sådana intervjuer som ger kvalitativa och förståelsegrundande uppgifter. Det kan 

gälla till exempel människors erfarenheter, attityder, beskrivningar av fenomen eller 

händelser, m.m.. Forskaren söker en förståelse av de vardagliga förstålelserna, vad det kan 

betyda, syftar till, och så vidare (Thomsson 2002). 

 

En form av intervju är e-postintervju, vilket innebär att frågor skickas via e-post till 

respondenten (Jordan & Lundin 2001). Frågorna i en enkät får inte vara svårtolkade; till 

exempel innehålla två frågor i ett, krångligt språk, negationer, samt känsliga frågor (Karnung 

2006b). Karnung (2006b) tar upp dessa betänkligheter i enkätkontext och vi anser att dessa 

aspekter även gäller för e-postintervjuer. Metodologiska och praktiska frågor, till exempel Har 

jag förstått respondenten rätt? Blir respondenten förolämpad?, avgörs på plats under själva 

intervjun (Kvale 1997). Vissa av dessa frågor blir enligt oss svåra att bedöma och besvara i  

e-postintervjuer. Delvis kan det kringgås genom att det ges en feedback på svaren, till 

exempel att genom följdfrågor fråga om vår tolkning av deras utsaga är rätt.   

 

Starrin och Renck (1996) anser att vid kvalitativa intervjuer är det viktigt med förkunskaper, 

eftersom de kvalitativa intervjuerna syftar till att identifiera någonting nytt. Kvalitativa 

intervjuer kräver öppna frågor, däremot innebär det inte att dessa är utan riktning. I en 

kvalitativ intervju använder sig undersökaren av ett ostandardiserat tillvägagångssätt, vilket 

kräver att intervjuaren under tiden utvecklar, anpassar och följer upp med sådant som kan vara 

viktigt för besvarandet av studiens syfte (Starrin & Renck 1996). Vi anser att vår form av  

e-postintervju är kvalitativ och strukturerad. Vi kan genom e-post skicka följdbrev och följa 

upp respondenternas svar, be dem utveckla och att eventuellt ställa nya frågor som bygger på 

deras svar. Våra telefonintervjuer är också kvalitativa. Skillnaden är att den formen är mindre 

strukturerad även om de utgår från samma intervjufrågor. I telefonintervju kan vi ställa 

följdfrågor direkt.  
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Miljön där en intervju genomförs är av betydande vikt. Människor ingår i olika sammanhang. 

Att intervjua en människa i en miljö där den inte känner sig hemma kan leda till att 

respondenten känner sig obekväm. En konsekvens kan vara att respondenten är mer öppen i 

en bekväm miljö. Om denna bekväma miljö är exempelvis hemma kan det finnas 

störningsmoment som påverkar respondenten, till exempel lekande barn (Thomsson 2002). I 

e-postintervjuer respektive telefonintervju kan vi inte påverka respondentens val av miljö eller 

ansvara för störningsmoment i dennes miljö.  

 

4.3.1 Motivering av intervjufrågor  

Våra intervjufrågor ligger även som en bilaga, se bilaga 2. Vid vår telefonkontakt och i 

följdbrevet har vi konkretiserat att vi är intresserade av samverkan mellan institutioner och 

inte samverkan i största allmänhet.  

 

Vi börjar vår intervju med att fråga; Hur länge har er samverkan pågått? Vi är då intresserade 

av tidsaspekten och jämföra om det finns skillnader mellan respondenternas syn på samverkan 

beroende på den tid de varit involverade i samverkan. När vi i fråga två frågar utbildarna i 

våra intervjuer, Hur kommer det sig att ni började samverka?. Denna breda fråga är för oss 

endast intressant om den inte överrensstämmer med frågan; Vad vill ni uppnå genom 

samverkan?. I den senare frågan är vi intresserade av intentionerna kring samverkan.  

 

Sen följer frågor i intervjun med ganska specifik karaktär så som; Vilka deltar i samverkan? 

och Saknar du någon i samverkan?. I dessa frågor är vi inte intresserade av namn utan vi 

söker personernas befattning och vilken institution de tillhör. Vi vill undersöka om det finns 

skillnader beroende på vilka institutioner som samverkar. Universitetet är en värld av 

hierarkier och därför är vi intresserade av att belysa om olika befattning representerar olika 

perspektiv. Kan det vara så att det saknas representanter av befattning eller institution i 

samverkan? Vad kan det leda till? Vill respondenterna starta samverkan med andra 

institutioner? I så fall vad är intentionerna kring det?  

 

Fråga sex i vår intervju lyder som följande: Hur gestaltar sig samverkan?. Med denna fråga 

vill vi belysa formen på samverkan. Kanske sker samverkan via till exempel seminarier. Vi är 

även intresserade av att analysera om vissa samverkansformer är mer effektiva för att uppnå 

målen med samverkan. Vi är speciellt intresserade av samverkan kring didaktiska frågor. 
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Enligt Erixon Arreman (2005) är didaktik en gemensam del i lärarutbildningen mellan 

institutionerna och har därför fått en viktig roll i samverkan. Vi ställer våra respondenter 

frågan: Hur diskuteras didaktiska frågor?. Denna fråga anser vi skulle kunna belysa 

diskussionen kring didaktiska frågor. Som tidigare nämnts (se s 5) anser vi att det är önskvärt 

att institutionerna samverkar och tar del av varandras kompetens eftersom vi menar att det 

skulle förbättra ämnesdidaktiken inom lärarutbildningen. Detta kanske inte stämmer överens 

med respondenternas erfarenheter av samverkan och därför ställer vi frågan; Hur anser du att 

samverkan påverkat lärarutbildningen?. 

  

Det är inte enbart de positiva effekterna av samverkan vi vill belysa därför ställer vi följande 

frågor till respondenterna; Finns argument för att samverkan inte ska ske? och Vad tycker du 

är problematiken kring etablering av samverkan?. Vi vill belysa dels den eventuella negativa 

aspekten av samverkan och dels belysa om respondenterna har upplevt problematik kring att 

etablera samverkan, både när samverkan startade och vid nyetablering av samverkan. 

 

Vi avslutar intervjun med att fråga; Är det något du vill tillägga?. Vi valde att ställa denna 

fråga i slutet eftersom vi anser att det är av stor vikt att respondenten ska kunna tillföra sådant 

de själva tycker är av vikt.  

 

4.4 Tolkning av mening och förståelse av text  

Textanalys kan ses som en djupgående och grundlig undersökning för att få fram ”struktur 

eller logisk uppbyggnad, mening, innehåll eller budskap” (Barbosa da Silva 1996, s 170). Den 

typ av text som kommer att bli aktuell utifrån vårt metodval är intervjutext. En traditionell 

hermeneutisk tolkning av texter är tolkningar av avslutade texter som forskaren själv inte har 

författat (Kvale 1997). Våra intervjutexter har vi själva bidragit till att skapat och tolkat 

meningen i, därmed blir den inte traditionellt hermeneutisk tolkad, utifrån vår tolkning av 

Kvale (1997).  

 

Vi anser liksom Barbosa da Silva (1996) att en rimlig tolkning av en text, är en tolkning som 

kontexten tillåter. Vissa texter har flera rimliga tolkningar och då ska forskaren använda sig av 

den mest rimliga tolkningen för kontexten (Barbosa da Silva 1996). Våra texter kommer att 

belysa samverkan utifrån några utbildares perspektiv. Gilje och Grimen (1995) menar att det 

speciella när man ska forska utifrån från andra människors perspektiv, är att dessa människor 
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till viss del redan tolkat sin identitet och sin livssituation. Således måste forskaren förhålla sig 

till något som redan är tolkat (Gilje & Grimen 1995). Utifrån ovanstående resonemang tolkar 

vi det som att en utbildare kanske är av den uppfattningen att samverkan är lätt att skapa 

mellan institutionerna. Då måste vi fråga oss, vad menar respondenten med samverkan? På 

vilken ambitionsnivå (se ambitionsnivåer s 7) ingår respondenten i en samverkan? Vilken 

position innehar respondenten i utbildningens hierarkiska miljö? och så vidare. Detta blir en 

således dubbel hermeneutik. I en hermeneutisk tolkning ingår föreställningen om att forskaren 

inte läser en text förutsättningslöst. Hur forskaren tolkar en text står i relation till dennes 

förförståelse. Med förförståelsen menas språk och begrepp, trosuppfattning och individuella 

erfarenheter (Gilje & Grimen 1995). Sambandet mellan tolkning, förförståelse och 

sammanhang är grunden för den hermeneutiska cirkeln (Gilje & Grimen 1995). Den 

hermeneutiska cirkeln växlar mellan delar och helhet. Först läses utsagan igenom så att en 

allmän mening fås, därefter analyseras detaljer i utsagan för att söka detaljens mening. Utifrån 

denna tolkning relateras detaljerna till helheten och så vidare (Kvale 1996). 

  

Forskaren som väljer att reflektera menar att allt kan ifrågasättas, förklaras för att sedan 

ifrågasättas på nytt. Ingenting är självklart, även forskarnas egna tolkningar måste ifrågasättas 

eftersom alla bär med sig sina förkunskaper och förförståelser (Thomssons 2002). Dessa 

förkunskaper och förförståelser är även en förutsättning men skulle kunna leda till subjektiva 

meningstolkanden (Gilje & Grimen 1995).      

 

Vi har tänkt oss att i vår tolkning utgå ifrån en lodrät och vågrät hermeneutiskt inspirerad 

tolkning. Thomsson (2002) beskriver tolkningsprocessen utifrån en först lodrät analys som 

följs av en vågrät analys. Den lodräta analysen innebär att respondenternas svar analyseras var 

och en för sig. Varje respondents svar ska analyseras med respektfullhet och som en del i en 

helhet. En intervju kan inte analyseras separerat från övriga intervjuer, eftersom forskaren 

konstruerar erfarenheter utifrån övriga intervjuer. I den lodräta analysen ställer sig forskaren 

frågor av reflexiv art, till exempel Vad säger respondenten egentligen? och Varför väljer 

respondenten att berätta just detta?. Den vågräta analysen innebär till exempel att hitta teman 

som stämmer in på många av respondenternas svar, alternativt att hitta något som motsäger 

dessa teman. I den vågräta analysen analyseras frågor, fenomen och idéer tvärs över 

alla/många intervjutexter (Thomsson 2002).  
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4.5 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Man kan säga att reliabilitet (tillförlitligt), validitet (giltigt) och generalisering är 

grundstenarna inom vetenskapen. Reliabilitet inom intervjuer kan till exempel innebära att 

forskaren omedvetet ställer ledande frågor och det kan leda till att resultatet inte blir 

tillförlitligt - alltså låg reliabilitet (Kvale 1997). Hög reliabilitet medför inte men är en 

förutsättning för hög validitet (Ejvegård 2003). Validitet inom tolkande studier innebär att 

forskaren frågar sig; studeras det som ska studeras?, och tolkas det som angetts ska tolkas? 

(Thomsson 2002). Enligt Heléne Thomsson (2002) menar Kvale att validitet är en förmåga 

hos forskaren för att kunna kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt ifrågasätta sina resultat 

(Thomsson 2002). Generaliserbarhet innebär att forskaren ska kunna överföra sina 

forskningsresultat från en grupp till en annan liknande grupp. Genom resonerande, 

argumenterande och teoretiserande kan forskaren komma fram till en viss förståelse som är 

rimlig. Att denna förståelse skulle vara gångbar i alla liknande sammanhang kan 

generaliseringen inte garantera (Thomsson 2002). Utifrån våra förutsättningar med fyra 

respondenter har vi inte dessa ambitioner. Vi kan tyckas se samband i respondenternas svar 

men vi kan dock inte generalisera, bara se tendenser. Kvale (1997) menar att om det är väldigt 

få som intervjuas kan inte resultatet generaliseras i statistisk mening.  

 

4.6 Genomförande med hänsyn till etiska aspekter 

Kvale (1997) anser att all forskning där människor deltar måste ha som avsikt att tjäna 

vetenskapliga och mänskliga intressen. Vi anser liksom Kvale (1997) att etiska aspekter måste 

sätta sin prägel på hela forskningsprocessen. Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2006) fyra 

etiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vi har även tagit del av Kvales (1997) tre etiska krav; informerat samtycke, konfidentialitet 

och konsekvenser. Kvales (1997) begrepp informerat samtycke är en sammanflätning av 

Vetenskapsrådets (2006) begrepp informationskravet och samtyckeskravet.  

 

Informationskravet innebär att den deltagande får en kort översiktlig beskrivning om 

undersökningens allmänna syfte (Vetenskapsrådet 2006). För att tillgodose informationskravet 

tog vi kontakt med respektive respondent via telefon, där vi förklarade vad vi ville belysa med 

vårt examensarbete och vad deras roll i studien skulle innebära. Guy Karnung (2006a) menar 

att forskaren inte ska avslöja för mycket, det vill säga forskaren ska vara tydlig – men otydlig 
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(Karnung 2006a). Vi tolkade därmed att vi bör vara otydlig på grund av att respondenterna 

kan bli påverkade av syftet och att de svarar och agerar utifrån vad de tror är våra intentioner. 

Därför var vi i vår telefonkontakt försiktiga och berättade om vårt tema utan att specificera allt 

för mycket. Vi hade från början tänkt oss att göra e-postintervjuer, men även kunna erbjuda 

telefonintervju. Av olika skäl (se metoddiskussion s 21-23) har vi genomfört tre olika 

intervjuformer; en e-postintervju (Pedagog A), två telefonintervjuer (Matematikerna B och C) 

samt en intervju (Pedagog D). Samtliga fick i samband med frågorna ett följebrev (se bilaga 

1), där vi åter igen beskrev kort vad vi tänkt belysa i vårt examensarbete.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska delta av fri vilja. Vidare innebär det att 

respondenterna ska kunna avbryta sin medverkan när som helst (Kvale 1997, Vetenskapsrådet 

2006). Detta har även vi tagit hänsyn till under telefonkontakterna, bland annat var det två 

personer som inte ville delta i vår undersökning, vilket vi självklart respekterade och 

accepterade. Efter vårt utskick av frågor till respondenterna var det ytterligare två personer 

som valde att inte längre medverka i vår studie. Även denna gång respekterade och 

accepterade vi deras beslut, vilket enligt samtyckeskravet är oerhört viktigt. Med samtycke 

från matematikerna B och C samt pedagog D har vi bandat intervjuerna. Vid intervjun med 

pedagog D var vi två intervjuare och även det skedde med samtycke från respondenten. I 

samband med de bandade intervjuerna frågade vi respondenterna om en vuxendövtolk4 fick 

grovtranskribera intervjutexten ordagrant. Samtliga samtyckte. Därefter har vi själva lyssnat 

igenom bandinspelningarna och gjort finjusteringar i transkriberingen innan vi började 

analysera och tolka intervjutexterna. För att respondenterna inte ska bli missförstådda och 

kunna bekräfta vår tolkning har vi valt att låta respondenterna ta del av vår 

intervjusammanställning och tolkning. Vi har valt att göra på detta sätt eftersom vi vill att 

undersökningens validitet ska få hög kvalité. Detta är även ett argument till varför våra 

strukturerade intervjuer (samtliga intervjuer) är kvalitativ. Däremot har respondenterna inte 

blivit informerade om hur vi valt att hantera, tolka och analysera intervjutexterna.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla medverkande skall ges konfidentialitet samt att 

uppgifter om respondenterna ska hållas skilt från obehöriga (Vetenskapsrådet 2006). Detta är 

inte oproblematiskt, eftersom konfidentialitet hamnar i konflikt med de grundläggande 

                                                           
4 Vuxendövtolk är en person som i sitt yrke skrivtolkar från talspråk till skriftspråk. Deras brukare är vuxendöva 
och hörselskadade. 
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principerna för vetenskaplig forskning, nämligen kontroll; ”Hur kan forskningsresultat 

kontrolleras av andra forskare om ingen vet vem som deltog i undersökningen, och var och 

när den ägde rum?”  (citerat i Kvale 1997, s 110). Konfidentialitet var vi noga att poängtera i 

vår kontakt med respondenterna. Om forskaren försäkrar den deltagande om att allt material 

behandlas konfidentiellt, kan forskaren få betydligt öppnare och rikare svar (Ejvegård 2003). 

Med konfidentiell behandling innebär det att forskaren i sitt resultat ska avidentifiera 

respondenterna (Vetenskapsrådet 2006). Skulle det mot förmodan finnas möjlighet för läsaren 

att identifiera någon, kräver detta deltagarens skriftliga godkännande innan publikation (Kvale 

1997). Vi har dock valt att ange om respondenterna är pedagog eller matematiker eftersom de 

är representanter för en institution vid samverkan. Olika institutioner kan representera olika 

perspektiv på samverkan.  

 

Nyttjandekravet innebär att forskaren endast får använda insamlat material i forskningssyfte. 

Respondenterna ska kunna få ta del av forskningsresultatet om så önskas (Vetenskapsrådet 

2006). Alla uppgifter som vi får in under intervjutillfällena kommer vi endast att använda för 

att besvara vårt syfte med examensarbetet. Allt material så som bandinspelningar och 

transkriberingar kommer att förstöras efter att vi slutfört vårt examensarbete och blivit 

godkända. Vi har fått önskemål från matematiker C att få tal del av transkriberingen, vilket vi 

har tillgodosett. Från pedagog A och matematiker C har vi fått önskemål att ta del av det 

färdiga examensarbetet, vilket vi också kommer att tillgodose.  

      

Kvales (1997) begrepp konsekvenser innebär att risken att skada undersökningspersonerna ska 

vara så liten som möjligt. En intervju kan leda till en öppenhet som får den intervjuade att 

avslöja saker som den senare ångrar (Kvale 1997).  

 

4.7 Metoddiskussion 

I vår undersökning har vi genomfört tre olika intervjuformer, en e-postintervju, två 

telefonintervjuer och en intervju. Pedagog A ansåg att e-post var ett bra alternativ för denne, 

medan matematiker B av erfarenhet anser att frågor via e-post inte är ett bra alternativ. 

Matematiker B ville däremot ta del av våra frågor i förväg för att kunna förbereda sig inför 

telefonintervjun. Matematiker C kontaktade oss via e-post angående några funderingar kring 

våra intervjufrågor. Vi ringde upp matematiker C för att besvara dennes frågor. Samtidigt 

erbjöd vi matematiker C telefonintervju som tyckte att det då var ett bra alternativ. Vi 
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genomförde intervjun vid det tillfället. Båda matematikerna B och C svarade i telefonintervjun 

på våra intervjufrågor. Pedagog D tackade nej efter att ha tagit del av våra intervjufrågor. 

Däremot ansåg pedagog D att denne kunde svara på frågor kring problematiken av samverkan. 

Pedagog D beskrev samverkan fritt från sitt perspektiv. Vid en jämförelse mellan dessa 

intervjuformer anser vi att de olika intervjuerna har fungerat bra ur olika synvinklar.  

 

Vi anser att vi genom e-postintervjun fick ett kort och koncist innehåll och svar på våra frågor. 

Enligt Jordan och Lundin (2001) innebär e-postintervju att respondenten mer noggrant tänker 

igenom frågorna och fokuserar på det som känns viktigast (Jordan & Lundin 2001). Detta fick 

vi erfara och vi anser att det var en fördel eftersom det blev enkelt att förstå och tolka 

respondenten. En annan fördel som dock kan vara en nackdel är att respondenten höll sig till 

ämnet. Vi vet inte om respondenten skulle ha berättat något ytterligare om intervjun skedde 

via till exempel telefon. Vid e-postintervjuns sista öppna fråga valde respondenten att inte 

tillägga något, vilket vi tolkar som att denne var nöjd. Vi var nöjda med de svar som vi fick 

och vi ansåg att de var innehållsrika och tydliga. Därmed ansåg vi att följdfrågor var 

obefogade. Kan e-postintervju i vårt fall förväxlas med e-postenkät? Skillnaden mellan dessa 

metoder är hårfin. Den stora skillnaden är dock att det i e-postintervju ställs följdfrågor till 

respondenten. Eftersom vi valde att inte ställa följdfrågor skulle vår metod kunna ses som  

e-postenkät. Men vi anser att metoden fortfarande ska ses som e-postintervju eftersom vi 

skickade vår tolkning och intervjusammanställning till respondenten för att denne ska kunna 

bekräfta att tolkningen är riktig.  

 

Till skillnad från e-postintervjun var telefonintervjun med matematiker B inte kort och 

koncist. Vid flera tillfällen gled respondenten ifrån intervjufrågorna i sin entusiasm att berätta 

om sådant som denne ”brinner för” . Vi fick under telefonintervjun svar på våra frågor och mer 

därtill. Matematiker C var inte förberedd på en telefonintervju men var väl införstådd med 

frågorna, så genomförandet av telefonintervjun fungerade bra ändå. Matematiker C berättade 

också fritt utifrån våra intervjufrågor och vi anser att vi fick svar på våra frågor. Pedagog D 

besvarade våra intervjufrågor indirekt under tiden denne berättade fritt.  

Vi anser i efterhand att e-postintervjun är den metod som har fungerat bäst i förhållande till 

den tidsram vi haft. Däremot började vi misstänka att våra intervjufrågor krävde för mycket 

tid av respondenten när flera respondenter valde att avsluta sin medverkan. Vi tolkar detta 

som att människor snarare vill bli intervjuade muntligt än skriftligt. Enligt Jordan och Lundin 
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(2001) är det mer tidskrävande och påfrestande att skriva jämfört med att tala. När 

matematiker C började ställa frågor kring våra intervjufrågor blev vi oroliga över att även 

denne skulle avsluta sin medverkan och kände oss stressade. Därför erbjöd vi denne en 

telefonintervju, vilket kanske inte var helt lyckat eftersom matematiker C inte var förberedd 

på den intervjuformen. Våra muntliga intervjuer fungerade relativt bra men vi anser att vi med 

vår ringa erfarenhet av intervjuer i forskningssammanhang inte lyckades hålla intervjuerna 

inom ramen av våra frågor.  

 

5. Resultat 

Vi har valt att redogöra vårt resultat i tre teman, utifrån Thomssons (2002) reflexiva 

tolkningsmodell (se s 18-19 för närmare beskrivning), som vi har funnit intressanta och 

belysbara utifrån respondenternas utsagor. Dessa teman är; Vad kan samverkan föra med sig 

till lärarutbildningen?, Maktaspekter inom lärarutbildningen och Ambitionsnivåer inom 

samverkan. Det finns säkert fler möjliga teman men med vår förförståelse har vi inte funnit 

dessa i vår analys.  

 

5.1 Vad kan samverkan föra med sig till lärarutbildningen?  

Utav respondenternas intervjusvar tolkar vi det som att det ofta finns liknande anledning till 

varför samverkan startar, däremot har de lite olika tillvägagångssätt för att förbättra 

lärarutbildningen. Alla respondenter anser att syftet med samverkan är att förbättra 

lärarutbildningen.  

 

5.1.1 Avsikter – nya kunskaper och nya arbetsformer  

Både pedagog A och matematiker C vill genom samverkan skapa nya kunskaper och nya 

idéer, däremot sker det på olika sätt. Pedagog A vill genom samverkan skapa en djupare 

förståelse kring en företeelse. Pedagog A menar att om forskare vill nå kunskaper om till 

exempel lärprocesser inom matematik, kan detta inte beforskas utifrån en institution. Vidare 

menar pedagog A att matematiker inte besitter den kunskap som krävs för att förstå dessa 

lärprocesser. Pedagogerna förstår lärprocessen men saknar däremot kunskap i matematik. 

Tillsammans med goda kunskaper från dessa vetenskaper kan läroprocessen inom matematik 

beforskas (Pedagog A). Detta tycks stämma överens med Wistedts med flera (2000) 

resonemang kring forskning över ämnesgränser. Författarna anser att få forskare besitter en 
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dubbel sakkunnighet och därför är samverkan en nödvändighet för att förstå vissa komplexa 

företeelser. Engström (2005) anser att för att kunna motverka stagnationen i forskningen inom 

matematikdidaktik måste det ske en ökning av erfarenhetsbyte mellan utbildare inom 

lärarutbildningen.  

 

Enligt matematiker C har den matematiska och den humanistiska institutionen en nära 

samverkan. Denna samverkan uppkom som en konsekvens av lärarutbildningens inriktning 

svenska/matematik och även på grund av den ”underbara personkemi”  (Matematiker C) som 

finns företrädarna emellan. På den matematiska och den humanistiska institutionen diskuteras 

och konstrueras förbättringar inom lärarutbildningen. Det finns ingen prestige mellan dessa 

två institutioner och därför anser matematiker C att samverkan fungerar på lika villkor. 

Matematiker C vill att samverkan mellan dessa institutioner ska skapa en enhetlig bild för 

studenterna genom nytänkande. Målet är även att institutionerna tillsammans ska förbättra 

lärarutbildningen för studenter som tillhör dessa institutioner. De diskuterar bland annat frågor 

så som: Vilken didaktisk kunskapssyn ska råda?, Hur ser undervisningen ut?, Kan 

undervisningen ske på liknande sätt i olika ämnen?, Kan vi utnyttja varandras kompetenser på 

ett bättre sätt så att studenterna inte behöver examineras dubbelt?, Skulle vi kunna göra 

bedömningar över ämnesgränserna? (Matematiker C).  

 

Vi anser att den samverkan som pedagog A och matematiker C deltar i gynnar både utbildare 

och studenter. Vidare anser vi att pedagog A har ett mer teoretisk perspektiv än matematiker 

C, eftersom pedagog A:s samverkan bedriver forskning. Matematiker C har ett mer 

organisatoriskt perspektiv men självklart krävs teoretiska diskussioner för att skapa till 

exempel didaktisk medvetenhet. Pedagog A beskriver att den samverkan denne deltar i 

bedrivs genom olika forskningsprojekt. Denna form av samverkan resulterar i rapporter, 

artiklar eller avhandlingar utifrån gemensamma frågeställningar och ett gemensamt empiriskt 

material (Pedagog A). Den kunskap som uppnås genom forskningsprojekten anser vi gynnar 

både studenter och utbildare eftersom den kan användas i utbildningssammanhang.  

 

Mewborn med flera (2002) menar att diskussioner kring förbättring av lärarutbildningen över 

ämnesgränserna har lett till att samverkansdeltagarna ser varandra som jämlika och kämpar 

tillsammans för gemensamma mål. Detta tycker vi stämmer bra överens med den samverkan 

matematiker C deltar i tillsammans med humanistiska institutionen. De försöker genom 
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samverkan skapa andra examinationsformer, till exempel examinationer över ämnesgränser. 

Tidigare har studenterna som läser inriktning svenska/matematik examinerats i till exempel 

kursen kommunikation i båda sina ämnen. Nya examinationsmöjligheter är ett förslag så att 

studenterna endast behöver examinera en gång och då över ämnesgränserna. Denna 

examinationsform gynnar studenterna eftersom de då kan läsa fler kurser under sin 

lärarutbildning (Matematiker C). Mewborn med flera (2002) anser liksom matematiker C att 

samverkan har inneburit utbildningsutveckling och problemlösning över ämnesgränserna. Den 

samverkan som idag finns mellan den matematiska och den humanistiska institutionen har 

enligt matematiker C medfört att studenterna ser kopplingen mellan matematik och andra 

ämnen. Denna form av samverkan som sker anser vi även gynnar utbildare eftersom 

matematiker C anser att institutionerna utnyttjar varandras tjänster och kompetens. 

Diskussioner kring didaktiska och organisatoriska frågor leder till att utbildarna inom båda 

institutionerna blir bättre utbildare. 

 

5.1.2 Avsikter - kompetensutveckling 

En bra samverkan mellan olika institutioner leder till en ömsesidig respekt för andra 

kompetens och att institutionerna har lika värde, enligt matematiker B. Vidare menar 

matematiker B att personer som ingår i samverkan får högre kompetens. Framför allt skulle 

matematiker B vilja uppnå didaktisk kompetensutveckling och menar att: ”Jag har alltid känt 

att den pedagogiska kompetensen, den som pedagogiska institutionen besitter, både via de 

personer som jobbar där och framför allt via deras forskningsfokus har varit otroligt 

betydelsefullt i samverkan” . Framför allt är det pedagogiken som bidrar till 

kompetensutveckling, men bidrar gör även andra ämnen inom lärarutbildningen. Genom 

samverkan med pedagogiska institutionen vill matematikerna uppnå ett kvalitativt innehåll för 

sina studenter (Matematiker B). Mewborn med flera (2002) menar att samverkan mellan 

institutionerna vid Georgia universitet har medfört en ömsesidig uppskattning för varandras 

arbeten. Matematiker B uppskattar verkligen pedagogernas arbete, men är det ömsesidigt? 

Både ja och nej, utifrån matematiker B:s synvinkel. Detta diskuteras närmare lite senare (se s 

31-33). Är det samverkan som har lett till att matematiker B uppskattar det arbete som 

utbildare i pedagogik har utfört och utför? Vi menar att det kan vara så utifrån det Danermark 

(2000) menar om att utbyte av kunskaper och erfarenheter är en positiv konsekvens som 

samverkan för med sig.  
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5.1.3 Avsikter – nya kunskaper  

Samverkan uppkom som en lösning på resursbrist 

Vid pedagog D:s universitetet finns det idag två professorer anställda med didaktisk 

kompetens. Ett dilemma på grund av resursbrist som pedagog D beskriver handlar om att 

istället för att anställa fler professorerna med andra kompetensområden så ska de två 

befintliga professorerna samverka genom att diskutera didaktiska frågor inom alla ämnen som 

berör lärarutbildningen. Denna lösning är enligt pedagog D den naturvetskapliga institutionen 

dock inte nöjd med. Naturvetarna menar att avsaknaden av en professor i naturvetenskaplig 

didaktik inte kan ersättas med de befintliga professorerna och deras uppdrag. De nuvarande 

professorerna representerar samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, vilket skiljer sig 

mycket åt från den naturvetenskapliga forskningen. Naturvetarna menar därför att de 

nuvarande professorerna inte kan göra ett bra arbete med att behandla didaktiska frågor inom 

naturvetenskapliga ämnen, eftersom det ligger för långt ifrån det samhällsvetenskapliga och 

humanistiska forskningsområdet (Pedagog D). Detta tycks stämma överens med det som 

Wistedt med flera (2002) menar att en utveckling av didaktisk kunskap kräver att de frågor 

som diskuteras rör och berör forskarna. Alltså som vi tolkar Wistedt med flera (2002) kan inte 

en professor i till exempel svenska diskutera och analysera matematikdidaktiska frågor.  

 

Enligt pedagog D vill naturvetarna tillsätta en professor men inser att det finns få professorer 

med dubbelkompetens, det vill säga en professor i till exempel matematik som även har en 

matematikdidaktisk inriktning. De kan även tänka sig att anställa en disputerad eller en 

licensierad matematiker med didaktikintresse. Det ämne som blir mest utsatt inom 

naturvetenskapen är matematiken. Det sker mycket litet forskning kring matematikdidaktik 

inom ramen för matematikinstitutionens verksamhet och det finns inte heller någon 

matematikutbildare med ett genuint intresse för didaktiska frågor (Pedagog D). Även 

Engström (1998) menar att matematikdidaktik släpar efter och är därför ett utsatt ämne. 

Kallós anser att det icke är önskvärt att implementera forskningsrön till matematiken som 

matematikinstitutionen själv inte har forskat fram (i Engström 1998). Vi tolkar detta som att 

även om de två professorerna skulle göra ett bra forskningsarbete kan det finnas en ovilja från 

matematikerna att tillgodose sig detta. Pedagog D tycks hålla med naturvetarna och anser att 

om den matematikdidaktiska kompetensen är anställd under pedagogiska institutionen 

försvåras jämlikheten. Därför anser pedagog D att det är viktigt att didaktikutvecklig sker i de 

innehållsområden som didaktiken ska handla om. Det bör alltid ske en samverkan mellan den 
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pedagogiska och den matematiska institutionen oavsett var forskningen bedrivs, för att 

förhindra att institutionerna blir ” isolerade öar”  (Pedagog D).  

 

Resultatet av professorernas arbete kring didaktiska frågor ska kunna implementeras i alla 

ämnen och detta kan bli svårt enligt resonemanget ovan. Vår tolkning antyder att nuvarande 

samverkan påverkas av resursbrister. Ledningen utnyttjar genom samverkan de resurser som 

finns på universitet till att förbättra lärarutbildningen. Räcker detta till? Har dessa professorer 

tillräcklig ämneskompetens inom alla områden de ska utveckla didaktiken?  

 

5.1.4 Positiva och negativa aspekter kring samverkan 

Vid pedagog D:s universitet finns det ett professurråd och ett grundutbildningsråd och syftet 

med dessa råd är bland annat att skapa en bättre kvalité på didaktiken för studenterna och att 

vara ett forum för didaktiska frågor. Ett problem enligt pedagog D är att diskussionerna kring 

didaktiska frågor inte når ut till alla utbildare. Detta är negativt för utbildare såväl för 

studenter. Eftersom pedagog D menar att de utbildare som inte får ta del av den didaktiska 

diskussionen inte kompetensutvecklas inom detta område och kan därmed heller inte förmedla 

denna kunskap till studenterna (Pedagog D). Önskvärt enligt pedagog D är att fler utbildare 

kan diskutera didaktiska frågor. Detta är dock svårgenomförbart, på grund av organisatoriska 

och tidsmässiga skäl (Pedagog D).  

 

Matematiker B diskuterar skillnader i den gamla och nya lärarutbildningen. Initialt menar 

matematiker B att det samverkas mer inom den nya lärarutbildningen. Matematiker B anser att 

samverkan har lett till att studenterna har blivit bättre på att implementera pedagogiska rön i 

sina skriftliga rapporter, ” [d]en vetenskapliga nivån är höjd och det är medvetet arbete från 

lärarutbildningens sida”  (Matematiker B). Samverkan har medfört att kvalitén på 

undervisningen har blivit bättre bland annat genom att kunna erbjuda bra föreläsningar genom 

att bjuda in föreläsare från andra institutioner. Andra faktorer som höjer kvalitén är att 

gemensamt med andra institutioner skapa meningsfulla uppgifter för studenterna, förbättra 

didaktiken och skapa fler valmöjligheter för studenterna. Samverkan har alltså lett till fler 

valmöjligheter, men det är inte positivt ur alla perspektiv. Studenten blir anonym, dels genom 

att studenterna inte följs åt i utbildningen eftersom alla gör olika val och dels genom att 

utbildarna inte följer en grupp studenter (ca 10-12 studenter) genom deras utbildning längre. 

Idag träffar utbildarna inte studenterna mer än i någon enstaka kurs. Vilket också har medfört 
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att utbildaren varken kan se progression eller ”varningsflagg” . Matematiker B vill samverka 

mer med studenterna och mindre med lärarkollegorna (Matematiker B). Matematiker C 

diskuterar också problematiken kring valmöjligheter. Matematikerna och humanisterna vill 

samverka med ämnesföreträdare i engelska. Ämnesföreträdare från engelska, humaniora och 

matematik skulle tillsammans kunna skapa ”underverk”  gällande ett bra innehåll. Detta är 

dock inte genomförbart eftersom samverkan då skulle låsa studenternas val (Matematiker C).  

 

5.1.5 Summering av vad kan samverkan föra med sig till lärarutbildningen 

Något som vi har sett återkommer hos matematikerna B och C samt hos pedagog D är deras 

vilja att skapa en förbättrad kvalité på didaktiken. De vill att studenterna inte ska se 

institutionerna som ” isolerade öar” . Matematikerna B och C anser att studenterna kan se 

kopplingen mellan matematik och andra ämnen. Pedagog D menar att didaktisk medvetenhet 

ska eftersträvas men det kanske inte blir reellt eftersom det bara är ett fåtal utbildare som 

deltar i diskussionerna kring detta. Pedagog D är osäker om resterande utbildare får ta del av 

diskussionerna (Pedagog D). Detta bekräftar vad vi i inledningen spekulerade kring. Troligtvis 

skulle samverkan kunna leda till en förbättrad kvalité på lärarutbildningen. 

 

5.2 Maktaspekter inom samverkan 

Matematiker B menar att universitetet är en värld full av olika ämneskulturer så som 

traditioner, strukturer, makt, kontroll och andra aspekter, vilket kan komplicera samverkan. 

Även pedagog A menar att problematiken kring etablering av samverkan kan bero på att det 

råder oenighet och maktkamp mellan ämneskulturer. Danermark (2000) menar att det är en 

vanlig företeelse med maktkamp mellan olika discipliner. Lisa Jämtsved Lundmark (2005) 

anser att institutionerna inom lärarutbildningen hamnar i ett dilemma. Dels ska institutionerna 

försöka höja sin egen status och dels ska institutionerna förbise status och arbeta för det som 

är bäst för lärarutbildningen (Jämtsved Lundmark 2005). Enligt Erixon Arreman (2005) har 

statsmakten ansett att samverkan mellan institutioner är en förutsättning för att förbättra 

lärarutbildningen. Detta tycks överensstämma med Mewborn med flera (2002) som menar att 

samverkan kan vara nödvändig för att institutionerna ska se sig själva som en del i ett större 

sammanhang och att tillsammans arbeta för en bättre lärarutbildning. Vi anser att Danermark 

(2004) menar att det är svårt att behålla sin status och samtidigt samverka eftersom samverkan 

per definition arbetar för att utjämna status. Därmed menar pedagog A att det kan ” ta lång tid 
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att etablera en ömsesidig förståelse för varandras områden och att bygga en respekt för 

varandras kunnande”. Finns det inget gemensamt intresse och ömsesidig respekt så kan 

samverkan inte fungera (Pedagog A).  

 

5.2.1 En samverkan där pedagogerna har mycket makt 

Matematiker C anser att pedagogerna och matematikerna ännu inte har etablerat den 

ömsesidiga respekten för varandras kunnande som är en förutsättning vid samverkan. 

Matematiker C beskriver ett konvent i det allmänna utbildningsområdet (AUO) där 

företrädare för bland annat humaniora, matematik och pedagogik träffas för att diskutera bland 

annat didaktiska frågor. Matematiker C är inte positiv till AUO-koventet eftersom det inte 

sker på lika villkor. ”Vi har ett samarbete med pedagogiken och ska man säga lite elakt, om vi 

nu är tvungen till det…men jag kan inte i nuläget känna att vi har något större samarbete, där 

vi jobbar som lika partner”  (Matematiker C). Det är pedagogerna som organiserar AUO-

konventet och pedagogerna tycker att de har tolkningsföreträde inom vissa begrepp, därmed 

intar matematikerna en passiv roll. Vidare beskriver matematiker C att pedagogerna inte 

förstår matematikerna och tror att vissa didaktiska frågor är endast ”saliga”  för dem, till 

exempel ”…kommunikation är ingenting som är endast salig för pedagogiken. Det är något 

som även andra ämnen måste prata om” (Matematiker C). Danermark (2004) anser att 

tolkningsföreträde ges till den disciplinen med högst status. Kan det vara så att pedagogerna 

vill behålla sitt tolkningsföreträde inom didaktiken för att behålla sin status? Det blir en 

problematik i samverkan när pedagogerna anser sig ha ensamrätt om didaktiken, enligt både 

matematiker C och Erixon Arreman (2005). Matematiker B förstår pedagogernas motstånd. 

Lärarutbildningen strävar efter att bli enhetlig och institutionerna har inte haft samma grund 

på grund av ämneskulturer. Det har varit svårare för pedagogerna att samverka eftersom de 

inte enbart riktar sig till lärarstudenter. Matematiker B:s institution riktar sig enbart till 

lärarstudenter och därför har samverkan om att förbättra lärarutbildningen varit mer 

angelägen. Istället för att varje institution ska argumentera för sin sak är det bättre att skapa en 

mötesplats för att skapa ömsesidig respekt och förståelse (Matematiker B).  

 

Danermark (2000) menar att institutioner har olika prestige och makt och att ju större skillnad 

det är desto svårare att samverka. Matematiker C anser att pedagogerna inte vet vad 

matematikdidaktiker gör. Därför har pedagogerna låg respekt och lite förståelse gällande 

matematikernas kompetens inom didaktik (matematiker C). Danermark (2004) menar att 
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brister i samverkan kan vara orsaken till att människor inte förstår och uppskattar varandras 

kompetens. Lärarinstitutionerna vid matematiker C:s universitet har haft genomgångar där de 

presenterar vad de kommer att belysa i sina kurser. Pedagogerna blev under dessa 

presentationer mycket imponerade av den didaktiska kompetensen hos matematikerna. Detta 

kände matematiker C var lite som en ”upprättelse”  (Matematiker C).  

 

Vi anser utifrån ovanstående resonemang att när samverkan sker utan ömsesidig respekt att 

det finns risk att samverkansdeltagarna inte delger varandra sin kompetens. I matematiker C:s 

samverkan var pedagogerna omedvetna om att matematikerna besitter så mycket kunskaper 

om didaktik. Om pedagogerna hade haft en inställning om att båda institutionerna har mycket 

att ge inom det didaktiska fältet hade kunskapsutbyte kanske skett (Matematiker C). 

Danermark (2000) anser att samverkan i grund och botten handlar om kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte. Vidare menar författaren att om inte utbyte sker kommer samverkan att 

påverkas negativt. Att matematiker C anser att pedagogerna är högfärdiga i den samverkan 

som sker dem emellan inom AUO-konventet, är ett exempel på en negativ konsekvens.  

 

5.2.2 Pedagogernas makt försöker elimineras och jämlikhet försöker skapas 

Pedagog D anser att pedagogiken har stort inflytande över lärarutbildningen vid dennes 

universitet. Danermark (2004) anser att makt alltid är närvarande i samverkan och tar sig 

uttryck som inflytande, delaktighet, självständighet, handlingsutrymme och kontroll. Som vi 

tolkar det har pedagogiken stor makt över lärarutbildningen vid pedagog D:s universitet. 

Pedagog D anser att det är ett problem att pedagogiken har ett så stort inflytande men 

samverkansdeltagarna försöker eliminera pedagogikens tolkningsföreträde genom att i 

grundutbildningsrådet diskutera lärarutbildningen gemensamt på lika villkor. På lika villkor 

gestaltar sig bland annat genom roterande ordförandepost, vice ordförande blir ordförande och 

då väljs en ny vice ordförande och så vidare, vartannat år. Grundutbildningsrådet representeras 

av studierektorer från respektive inriktning i lärarprogrammet, studentrepresentanter, 

studievägledare, samt ansvariga för den verksamhetsförlagda utbildningen. Rådet ska skapa en 

förbättrad kvalité på didaktiken inom lärarutbildningen. I samverkan mellan de två 

professorerna sker samverkan på lika villkor eftersom de tillsammans ska representera 

didaktiska frågor inom hela lärarutbildningen (Pedagog D).  
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5.2.3 Makt vid etablerandet av samverkan 

Pedagog A som själv väljer sina samverkanspartner, saknar ingen partner i samverkan. 

Därmed tolkar vi att pedagog A har stor kontroll och inflytande över vilka som ingår i 

samverkan. Kontroll och inflytande är som vi tidigare nämnt synonymt med makt, enligt 

Danermark (2004). På så sätt anser vi att pedagog A har makt i etableringen av samverkan. Är 

det pedagog A:s yrke som pedagog, dennes höga befattning eller personliga egenskaper som 

har lett till dennes makt? Det kan vi inte uttala oss om. Enligt pedagog A deltar alla på lika 

villkor under samverkansprocessen. Pedagog A anser att befattning och institution inte har 

någon betydelse i samverkan så länge alla berörs. Det intressanta är de frågor som ställs, den 

ömsesidiga respekten för varandras kompetens, samt ett genuint intresse för att lära av 

varandra (Pedagog A). Till skillnad från pedagog A anser matematiker B att befattning har en 

stor betydelse i samverkan, eftersom de representerar olika perspektiv med sina befattningar. 

Vissa anser att beprövad erfarenhet är viktigare än forskning och vice versa. Det är en ständig 

kamp om perspektiv. Danermark (2000) tycks dela den meningen med matematiker B och 

anser att samverkan uppfattas olika beroende på vilket perspektiv det ses ifrån. Matematiker B 

anser däremot att både beprövad erfarenhet och forskning är viktig, att de borde förenas. 

 

5.2.4 Summering av maktaspekter inom samverkan 

I samtliga samverkansbeskrivningar respondenterna har uppgett verkar det vara pedagogerna 

som besitter tolkningsföreträde i didaktiska frågor. Hur pedagogernas makt kan påverka 

samverkan kommer vi att analysera i vår diskussion (se s 33-36). 

 

5.3 Ambitionsnivåer inom samverkan 

Vi anser att pedagog A samt matematikerna B och C har liknande syn med samverkan, 

däremot har de olika ambitioner. Med liknande syn menar vi att respondenterna anser att 

utbildarna på en institution inte besitter all kunskap och att de därför bör nyttja varandras 

kompetenser. Danermark (2000) anser att samverkan kan ske på olika ambitionsnivåer (se s 

7). Vi anser att den samverkan matematiker B och den samverkan matematiker C deltar i sker 

på den första ambitionsnivån, vilket enligt Danermark (2000) innebär att yrkesgrupper 

tilldelar varandra kunskaper. Det är dock ingen kunskap de gemensamt kommer fram till. Den 

som anses vara mest kunnig i området tilldelar den andre sin kunskap (Danermark 2000). Att 

matematiker B ger uttryck för denne ambitionsnivå inom samverkan motiverar vi med att de 
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vid matematiker B:s universitet bjuder in föreläsare, går på varandras seminarier och tar del av 

varandras forskningar. Denna öppenhet gäller mellan den matematiska och den pedagogiska 

institutionen såväl mellan andra institutioner (Matematiker B). Vi menar att även om alla 

institutioner bidrar till kompetensutveckling så är det inte är en jämlik kunskapsdelgivning. 

Eftersom matematiker B menar att det framför allt är pedagogiken som bidrar till 

kompetensutveckling. Ett annat exempel på ojämn kunskapsdelning är att samverkan sker 

genom att matematiker skriver sina avhandlingar via pedagogiska institutionen och detta sker 

inte tvärtom (Matematiker B). Vi tolkar matematiker B:s uttalande som att den pedagogiska 

institutionen har mer resurser till sitt förfogande till bland annat forskning vilket kan leda till 

att pedagogiken får högre status. Samverkan som matematiker C deltar i tillsammans med den 

pedagogiska institutionen rörande didaktiska frågor, anser vi tillhör den första ambitionsnivån. 

Vi uppfattar matematiker C:s beskrivning av samverkan inom AUO-konventet att 

pedagogerna anser sig själva vara de med auktoritet och därför anser att de har 

tolkningsföreträde. Matematikerna har valt en passiv roll och låter sig tilldelas kunskap från 

pedagogerna (Matematiker C).  

 

Vi anser att den samverkan som pedagog D beskriver och som sker inom 

grundutbildningsrådet tillhör den andra ambitionsnivån. Vilket enligt Danermark (2000) 

innebär att yrkesgrupper strukturerat koordinerar sina insatser för att uppnå bästa resultat. Vi 

motiverar ambitionsnivån på samverkan inom grundutbildningsrådets på följande sätt. Vid 

pedagog D:s universitet har det som tidigare nämnts tillsatts två råd för att skapa en enhetlig 

bild för studenterna i lärarutbildningen samt diskutera didaktiska frågor. Representanterna i 

råden skall förmedla till sina institutionskollegor vad som diskuterats, sedan skall varje 

institution för sig arbeta för att uppnå målen för diskussionerna (Pedagog D). 

 

Vi anser däremot att den samverkan pedagog A deltar i, den samverkan matematiker C ingår i 

tillsammans med humanisterna samt samverkan mellan professorerna som pedagog D 

beskriver tillhör den tredje ambitionsnivån. Vilket enligt Danermark (2000) innebär att inom 

ett begränsat område sker ett utbyte mellan yrkesgrupperna. Det kan handla om ett gemensamt 

arbete som skapar nya arbetsformer. Vi motiverar ambitionsnivån på den samverkan pedagog 

A beskriver med dennes uppfattning om att kunskap nås genom tvärvetenskaplig forskning, 

till exempel lärprocesser inom matematik. Ju fler infallsvinklar desto djupare förståelse kring 

en företeelse. Detta är alltså en ömsesidig process rörande specifika frågor. Vidare motiverar 
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vi ambitionsnivån på den samverkan som matematiker C beskriver finns mellan 

matematikerna och humaniora på följande sätt. De försöker gemensamt inom vissa områden 

uppnå en förbättrad lärarutbildning. De har nytänkande frågeställningar där de tillsammans 

flätar samman sina erfarenheter och kunskapsområden för att nå svaren. De skapar även nya 

arbetsformer till exempel examination över ämnesgränser för att undvika dubbel examination 

(se s 24). Vi anser att samverkan mellan de två professorerna för att uppnå didaktisk 

kompetens påminner om pedagog A:s samverkan. Professorerna ska genom en ömsesidig 

process komma fram till nya kunskaper inom det didaktiska fältet.  

 

6. Diskussion 

Vad samverkan kan innebära följs av vad utbildarna vill uppnå. Vi har funnit att samverkan 

kan innebära att skapa en enhetlig syn på didaktik, diskutera didaktiska frågor, uppnå ny 

kunskap, koordinera sina insatser, nytänkande, skapa möjligheter för studenterna och 

problemlösning över ämnesgränserna. Detta eftersom utbildarna vill uppnå en förbättrad 

lärarutbildning. Samverkan innebär inte en problemfri process, eftersom samverkan enligt oss 

är ett maktspel mellan institutionerna och då i värsta fall kan samverkan innebära tvång. Vi 

har även funnit att samverkan kan gestalta sig i olika ambitionsnivåer (se s 7) även inom ett 

och samma universitet. Samverkan kan medföra att studenterna lättare kan se kopplingen 

mellan ämnena. Både matematikerna B och C menar att studenterna har fått fler 

valmöjligheter, på gott och ont. Studenterna har fått en högre kvalitet lärarutbildning i och 

med utbildarnas samverkan.  

 

Vi skrev i vår inledning att vi ansåg att lärarutbildningen har haft olikheter gällande den 

didaktiska synen och framför allt gällande den didaktiska medvetenheten. Vi anser att den 

pedagogiska institutionen vid samtliga respondenters universitet har större inflytande än 

övriga institutioner rörande didaktiska frågor. Detta anser vi kan få olika konsekvenser för att 

kunna skapa en didaktisk medvetenhet. Matematiker B och dennes institution tar gärna del av 

pedagogikens rön och implementerar dessa till matematiken för att den matematikdidaktiska 

delen inom utbildningen ska få en bättre kvalité. Vår tolkning av matematiker C:s och 

pedagog D:s uttalanden är att det är viktigt att samverkan sker på lika villkor för att 

ämnesdidaktiken ska få bättre kvalité. Vi skrev i vår inledning att vi anser det önskvärt att 

institutionerna samverkar och tar del av varandras kompetens eftersom vi menar att det skulle 
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förbättra ämnesdidaktiken inom lärarutbildningen. Vi har i vår studie funnit att viljan finns för 

att skapa en didaktisk medvetenhet, men att det kan vara svårt att uppnå detta om pedagogerna 

har tolkningsföreträde. Konsekvenser av detta kan bli att mycket viktig kunskap inte delges 

mellan utbildarna på universitetet. Mewborn med flera (2002) menar att när interaktion sker 

mellan utbildarna inom olika institutioner så sker utbildningsutveckling. Vi har i vår studie 

funnit och anser det negativt att förhållandet mellan institutionerna inte är jämlik. Eftersom 

detta kan innebära att andra institutioner inte alltid är villiga att ta del av till exempel 

pedagogernas kunskap. Med andra ord verkar det svårt att förbättra den didaktiska 

medvetenheten när pedagogerna har makten.  

 

Att samverkan ska vara jämlik tycks även vara viktigt för att ambitionsnivå ska vara hög. Vi 

har sett ett samband mellan makt och ambitionsnivåer (se s 28-31) och har funnit att de 

respondenter som ingår i en samverkan med hög ambitionsnivå är jämlik och vice versa. 

Eftersom vår studie är liten kan vi inte enligt oss dra några generella slutsatser kring 

universitetsvärldens samverkan. Vi anser liksom Danermark (2000) att samverkan bör inledas 

med en låg ambitionsnivå för att därefter öka ambitionsnivån allt eftersom samverkan 

fortföljer på ett bra sätt. Vilket inte alltid är en problemfri process men med bra stöd och hjälp 

från ledningen kan detta möjliggöras (Danermark 2000). En del respondenter befinner sig i 

dagsläget på en låg ambitionsnivå. Om ojämlikheter elimineras kanske dessa respondenter 

befinner sig på en högre ambitionsnivå inom några år.  

 

Vi anser att en jämlik samverkan med hög ambitionsnivå är eftersträvansvärt eftersom det 

resulterar, enligt vår studie, i nyskapande kunskap eller nyskapande arbetsformer. Medan de 

lägre ambitionsnivåerna inte resulterar i nyskapande utan i kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling sker även på de högre ambitionsnivåerna. Genom givande och tagande 

kring kunskaper och erfarenheter sker kompetensutveckling. Deltagarna vidgar sina vyer och 

för att uppnå detta utnyttjas kunskaper som redan finns hos deltagarna. Sambandet mellan låg 

ambitionsnivå och kunskapsutbyte är något som även Danermark (2000) har upptäckt i sin 

forskning. Däremot belyser inte författaren sambandet mellan hög ambitionsnivå och 

nyskapande kunskap utan snarare nyskapande på ett organisatoriskt plan (Danermark 2000). 

Vår tolkning av Wistedt med flera (2000) är författarna förespråkare för nyskapande och ej 

enbart kompetensutveckling, som innebär att forskare tar del av andra forskares rön och 

implementerar dessa rön i sitt eget sammanhang. Detta grundar vi på att författarna menar att 
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ju fler infallsvinklar desto djupare förståelse kring en företeelse. Att en matematiker tar del av 

pedagogikens rön och implementerar dessa till matematiken ger inget bra resultat (Wistedt 

m.fl. 2000). Vilket vi har funnit att en del respondenter med låg ambitionsnivå tenderar till. På 

de högre ambitionsnivåerna däremot uppkommer ny kunskap och nya arbetsformer genom 

tvärvetenskapliga studier.  

 

Vad kan påtvingad samverkan innebära? Kan det resultera i en låg ambitionsnivå? Vi har 

tidigare beskrivit de olika ambitionsnivåerna i respektive samverkansfall (se s 31-33). Vi kan 

se tendenser till att påtvingad samverkan inte resulterar i en hög ambitionsnivå, förutom i 

pedagog D:s beskrivning av samverkan mellan två professorer där samverkan sker på en hög 

ambitionsnivå. Det intressanta i detta fall är att deltagarna som samverkar troligtvis anser sig 

göra ett bra arbete även om en del utomstående tvivlar på att deras ämneskunskaper räcker till 

för att diskutera ämnesdidaktik inom alla ämnen.      

 

Erixon Arreman (2005) menar att även om staten har under 50 års tid beordrat samverkan 

mellan olika institutioner inom lärarutbildningen, så genomsyrar samverkan inte 

lärarutbildningen i den utsträckningen statsmakten önskar. Samverkan tycks med åren ha 

eskalerat (Erixon Arreman 2005). Beror detta på beordringar från statsmakten eller beror det 

på att institutionerna inom lärarutbildningen anser att det är förutsättning för att förbättra 

lärarutbildningen? Vår tolkning av matematiker C:s uttalande om samverkan som sker med 

pedagogerna så sker samverkan genom tvång, på grund av  att båda institutionerna ger kurser 

inom lärarutbildningen. Om denna samverkan sker på beordring från statsmakten eller ej kan 

vi inte uttala oss om. Vem som står för tvånget är osagt! Med säkerhet kan vi säga att utifrån 

respondenternas beskrivning av samverkan upprättas samverkan dels genom tvång och dels 

genom egen fri vilja.  

 

6.1 Avslutande kommentarer 

Som slutkommentar vill vi påpeka att det varit ett intressant och spännande område att 

undersöka. Det finns en vilja och positiv inställning hos utbildarna till att förbättra 

lärarutbildningen. Vi har i denna studie belyst didaktik utan att skilja på ämnesdidaktik och 

allmändidaktik. Ett förslag för kommande forskning är att belysa samverkan kring didaktik ur 

båda dessa aspekter. Är det någon skillnad? Vi tror att resultatet kan visa en viss skillnad 
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eftersom vi menar att allmändidaktiken i större utsträckning än ämnesdidaktiken är en 

”brygga” mellan olika institutioner inom lärarutbildningen.  
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Bilaga 1 

Följdbrev vid utskick av intervjufrågorna 
 
Hej! 
Vi är två studenter, Sarah Fahlqvist och Malin Jonsson, som skriver examensarbete i 
pedagogik med didaktisk inriktning den här terminen. Vid vår telefonkontakt berättade vi att 
vi vill belysa samverkan mellan den pedagogiska och den matematiska institutionen, utifrån 
några utbildares perspektiv. Vi vill undersöka intentionerna kring etableringen av samverkan, 
samt om samverkan kan påverka lärarutbildningen. 
 
Vi vill tacka dig för att du vill medverka i vår studie. Din medverkan är viktig för vårt arbete. 
Din medverkan behandlas självklart konfidentiellt. Vi har valt öppna frågor för att vi vill veta 
så mycket som möjligt och verkligen förstå er samverkan. Det skulle betyda mycket för oss 
om svaren blir så utförliga som möjligt.  
 
Om du har tips på bra litteratur som berör samverkan mellan institutioner, är vi tacksamma för 
förslag.  
 
Med vänliga hälsningar Sarah och Malin 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

1) Hur länge har er samverkan pågått? 
 
 

2) Hur kommer det sig att ni började samverka? 
 
 

3) Vad vill ni uppnå genom samverkan?  
 
 

4) Vilka deltar i samverkan? (namn är ej intressant, vi söker personernas befattning och institution) 
 
 

5) Saknar du någon i samverkan? Motiver ditt svar. (namn är ej intressant, vi söker personernas befattning 
och institution) 

 
 

6) Hur gestaltar sig samverkan?  
 
 

7) Hur diskuteras didaktiska frågor?  
 
 

8) Hur anser du att samverkan påverkar lärarutbildningen… 
a) för studenterna? 

 
 

b) för utbildarna?  
 
 

9) Vad tycker du är problematiken kring etableringen av samverkan? 
 
 

10) Finns argument för att samverkan inte ska ske?  
a. Om ja, vilka? 

 
 

11) Är det någonting du vill tillägga?  
 


