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Förord 

Det har sedan länge funnits ett önskemål vid Pedagogiska institutionen om en skrift som 

behandlar vår syn på lärande och hur denna blir verksam i olika kurser. Delar av förelig-

gande text har funnits som separata dokument inom olika delar av de utbildningar och kur-

ser vi ger. 

Det är vår förhoppning att denna skrift skall bidra till att besvara eventuella frågor om 

”varför vi gör på detta viset”. Svaren ges på olika sätt och de dominerande delarna består 

av resonemang om lärande tillsammans med andra, hur detta tar form i seminarier och hur 

man kan författa vetenskapliga texter. 

Några av Er som läser detta är mitt i studierna, andra har just börjat. Vår erfarenhet är 

att villkoren för högskolestudier diskuteras på olika sätt vid institutionerna och därför 

vänder sig texten både till nya och mer vana studenter. Om något tycks alltför elementärt 

för Er som varit med ett tag så får Ni hoppa över det. Delar av texten handlar mer direkt 

om att studera vid Pedagogiska institutionen och dessa delar vänder sig till Er alla. 

Detta dokument, som kan betraktas som en text i gränslandet mellan antologier och 

grupparbeten, är huvudsakligen skrivet av Eva Hagström (doktorand i pedagogik) och Guy 

Karnung (lektor och studierektor). Vid några alltför få tillfällen har vi samtalat om innehåll 

och annat med relevans för texten men vi ansvarar ändock för olika delar av densamma. 

Eva har skrivit kapitel 1–5 och Guy kapitel 7–11. 

I kapitel 5 finns ett avsnitt om verksamhetsförlagd utbildning. Det är skrivet av Britt-

Marie Gustafsson som är innehållsansvarig för den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Christer Åström (adjunkt i pedagogik) har tidigare skrivit en text om seminariet, 

vilken använts inom våra olika utbildningar. Den texten har han nu reviderat och den ingår 

som kapitel 6.  

Vi hoppas som sagt att denna text skall bidra till att livet på PI blir lite lättare och 

tydligare, icke minst vad gäller att författa egna texter. Vi delar gärna med oss av Sven-

Eric Liedmans kloka ord om ett sådant arbete:  
 

Det tar tid att utveckla sina kunskaper med egna ord. Vägen från tanke till den skrivna texten är 

alltid längre och mödosammare än man i förväg föreställer sig. En briljant idé är oslagbar när 

den först dyker upp i huvudet. Den presenterar sig, tycks det, med en snabbhet och omedelbar-

het som om den färdats längs bredband. På vägen till pappret blir den bångstyrig. Orden som 

man finner för den passar inte riktigt. Under deras tyngd både krymper den och blir till något 

annat. Och omvandlingen från tankens poesi till den skrivna prosan är mödosam och tidskrä-

vande. Det är lätt att förväxla de egna infallens snabbhet med datorns och glömma bort att In-

ternet framför allt består av ord, bland vilka de viktiga och värdefulla är lika mödosamt fram-

knackade som våra egna (Liedman 2001, s 251). 

 

Detta att tankarna är bångstyriga på sin väg till pappret har vi märkt under skrivandet – och 

det kommer Ni också att märka. Ett text blir väl aldrig färdig och vi hoppas att konstruk-

tiva synpunkter på vår text kommer att flöda. Tanken är nämligen att den skall genomgå 

fortlöpande revideringar för att på så sätt successivt bli ännu bättre lämpad för sitt ända-

mål! Skriv alltså gärna till oss och meddela Dina synpunkter! 

Vi känner oss inte helt nöjda med arbetets titel. Vi ville att den skulle vara fyndig; 

seriös, rolig och klurig, men titeln visade sig vara svårfångad. Trots att vi hade många 

förslag hittade vi ingen titel som uttrycker den blandning av allvar och lekfullhet som vi 

önskar att ni ska uppleva i studierna. 

Vi hade som sagt många förslag (några så dåliga att de bara yttrats bakom stängda 

dörrar). Med inspiration från Liedman-citatet ovan funderade vi på ”Från tankens poesi till 

textens prosa”. Ett litterärt förslag var: ”Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens 
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kranka blekhet över” (Shakespeare, citatet från slutet av Hamlets monolog ”Att vara eller 

inte vara” i tolkning av Carl August Hagberg). Båda dessa pekar på hur man med glatt mod 

ger sig i kast med en uppgift som visar sig vara svår. Så är det ibland. Det mer jordnära: 

”Att bada i svett för att få lite vett – ett bidrag till frågan om studier genom transpiration” 

betonar (i en något vanvördig ton) det hårda arbete som studier kan vara men låter oss inte 

glömma att jobbet också rymmer en belöning – lite vett. Men kanske skulle alla dessa vara 

för pessimistiska som titlar? Textens arbetsnamn har varit det inte helt anspråkslösa ”The 

Book”. Boken som skulle lösa alla Era studieproblem och underlätta vårt lärararbete. Men 

inte ens i våra mest optimistiska stunder trodde vi att vi kunde leva upp till namnet. Det var 

snarast vår galghumor och att det var kort och lätt att säga som gjorde att namnet fick 

hänga med. Vår kollega Lotta Brantefors, myntade det och det har varit användbart, om än 

inte ända till slutet. Med andra ord, så vill vi gärna ha även titelförslag till eventuella 

kommande upplagor. 

 

 

 

Örebro juni 2005 

 

Eva Hagström 

Guy Karnung 
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1. Välkommen till Pedagogiska institutionen! 

Den här skriften vänder sig till Er som är studenter vid Pedagogiska institutionen. Texten 

är skriven för att hjälpa Er tillrätta i studiesituationen genom att beskriva och förklara 

några aspekter av studierna. Vissa delar av texten handlar om universitetets organisation, 

andra delar handlar mer direkt om utbildningens innehåll. Anledningen till denna bland-

ning är att vi inte gärna vill göra någon åtskillnad mellan form och innehåll. Det betyder att 

vi ser att det sätt på vilket utbildningen är organiserad har betydelse för innehållet och att 

innehållet i kurserna också har betydelse för hur vi organiserar utbildningen. Genom denna 

skrift hoppas vi kunna göra vår syn på utbildning begriplig för Er. 

Skriftens innehåll bygger på de bestämmelser som styr högskoleutbildning, på peda-

gogisk forskning och på rutiner vid vår institution. Vi har inte velat tynga texten med allt-

för många referenser, men vi har inte heller velat skriva utan att referera till forskning om 

utbildning. Vi vill genom detta visa att det sätt på vilket våra utbildningar är uppbyggda 

inte är slumpmässigt utan det finns en grund för vårt arbetssätt i den pedagogiska forsk-

ningen. 

När man som elev eller student möter en ny utbildningssituation (en ny lärare, ett nytt 

ämne eller en helt ny utbildningsform) ägnar man en del möda åt att försöka komma på vad 

som förväntas av en i den nya situationen. Det här fenomenet kallas ibland för den dolda 

läroplanen och det är omskrivet i olika sammanhang (se t ex Broady 1981). Den dolda 

läroplanen är en benämning på det som de studerande förväntas göra och lära men som inte 

är direkt uttalat. Det är troligen inte möjligt att helt undvika sådana outtalade förvänt-

ningar, men vi vill i den här texten åtminstone försöka att sätta ord på en del av det som vi 

förväntar oss av Er. Förhoppningen är att Ni därmed ska kunna lägga mer energi på 

kursinnehållet än på att fundera över vad som egentligen förväntas av Er. Detta är en 

ambition som vi finner stöd för hos bland andra Paul Ramsden (1992). 

I skriften skriver vi ”Ni” och ”Er” och med det menas Ni som är studenter. ”Vi” står 

för lärare och ibland också för andra personalkategorier vid institutionen. ”Högskola” och 

”högskoleutbildning” står som samlingstermer för både högskola och universitet och för 

den utbildning som bedrivs vid dessa. Det är vanligt att göra så eftersom det mest är i 

forskningssammanhang som det kan vara idé att skilja på högskolor och universitet – 

utbildningsmässigt är de jämställda. 
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2. Ansvar och inflytande 

All vår verksamhet bygger på att Ni tar eget ansvar för studierna. Ni är inte längre elever 

utan studenter och det är en viktig skillnad. Ordet elev kommer från det franska éléver som 

betyder att lyfta. Ordet kan användas reflexivt, alltså ”jag lyfter mig”, men den vanliga 

betydelsen är att det är någon annan som lyfter. I skolan ligger ansvaret för att eleverna 

klarar sina studier på skolans personal, personalen ”lyfter” eleverna. Det är alltså skolans 

ansvar att alla elever uppnår godkänt resultat. Naturligtvis måste varje elev vara aktiv i sitt 

lärande och också ta ansvar för sina studier, men huvudansvaret ligger enligt läroplanerna 

på skolans personal. I högskoleutbildningen har varje student ansvar för sina egna studier 

men utbildningen måste naturligtvis vara upplagd så att den ger Er möjlighet att klara detta 

– och det är vårt ansvar.  

Klasser och läxor är andra begrepp som hör hemma i skolans värld. Vid universitetet 

har Ni kurskamrater, eftersom Ni läser kurser. Några av Er kommer kanske att följas åt 

under flera kurser men eftersom Ni själva väljer studiegång kommer Ni att möta nya 

kurskamrater varje termin. Läxor hänger ihop med skolans värld. Vid universitetet får Ni 

inga läxor. I informationen kring kursen kommer det att framgå vad Ni förväntas göra för 

att bli godkända i kursen. Ni har inte mycket schemalagd tid och det gör att Ni fritt 

disponerar dagarna (och nätterna) och därmed är det ert ansvar att planera studierna så att 

Ni hinner med det som ska göras.  

Man kan läsa med lite olika studietakt, heltid, halvtid eller kvartstid är vanligt. Detta 

betyder att vi räknar med att Ni har 40, 20 eller 10 timmar per vecka till förfogande för 

studierna. Vissa veckor kanske Ni klarar av det Ni har planerat på lite kortare tid, andra 

gånger kan det behövas fler timmar. Detta bör Ni ha med i beräkningen då Ni planerar Er 

övriga tid (arbete, barnomsorg, fritidsaktiviteter …). 

Att studera kan upplevas som ett trist och ansträngande arbete eller som ett spännande 

äventyr. Vi som valt att arbeta som universitetslärare ser troligen spänningen som vikti-

gare. Ibland är det mödosamt att studera, men det behöver inte vara trist för det. Att studera 

är som att ge sig ut på upptäcktsresa. Vissa gånger tar man sig fram över slät mark och 

andra gånger blir det mer besvärlig terräng. Mödan är ett tecken på att man håller på att 

tränga in i nya områden, områden som till en början kan vara lite svårforcerade. När man 

väl tagit sig igenom får man belöningen i form av en ny utsikt.  

Det finns inget enkelt samband mellan antal timmar som ägnas åt studierna och 

känslan av tillfredsställelse. Men våra erfarenheter som lärare tycks peka mot att de stu-

denter som tar studierna på allvar och avsätter tillräckligt mycket tid för läsning och re-

flektion kring kurslitteraturen upplever studierna som roligare och mer meningsfulla. 

Längre fram i texten kommer vi att skriva mer om vad vi menar med lärande, men redan 

nu kan vi säga att vi inte menar att Ni ska ägna tid åt memorerande utan det är samman-

hang snarare än detaljer som Ni bör lägga vikt vid. 

Som studenter har Ni möjlighet att vara med och påverka utbildningen. Dels kan Ni 

diskutera direkt med läraren men det finns också andra mer formella vägar för studenterna 

att utöva inflytande. Detta beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt. 
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3. Hur organiseras utbildningen? 

Universitetens och högskolornas verksamhet regleras i olika typer av dokument och vi ska 

här göra en kort presentation av de viktigaste. Varje högskola har stor frihet att utforma 

vilka ämnen man vill erbjuda, vilka kurser som ska anordnas, innehållet i dem, undervis-

ningens uppläggning och examinationsformer. Det gör att utbudet av ämnen varierar mel-

lan olika högskolor. Det gör också att ämnen som finns vid flera högskolor kan uppvisa 

stora variationer i innehåll och uppläggning mellan de olika lärosätena. Utbildningarna 

regleras inte i detalj ”uppifrån” men vissa dokument som sätter ramar för vad som kan 

göras finns. 

Det regelverk som omger utbildningarna är till för att garantera att de håller en god 

kvalitet. Med andra ord så finns allt detta för att Ni ska få en bra utbildning. Vi som arbetar 

inom högskolan måste känna till reglerna och om Ni som studerar är bekanta med dem kan 

Ni lättare förstå det sammanhang där Ni befinner Er. I vissa fall blir systemet lite trögt vil-

ket kan vara en nackdel men det är till för att garantera Er rättssäkerhet och det är en stor 

fördel. 

 

Grundläggande högskoleutbildning 

All högskoleutbildning ska anordnas i enlighet med Högskolelagen (SFS 1992:1434) och 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Ni studerar inom det som kallas ”grundläggande 

högskoleutbildning”. Vid universiteten ges även forskarutbildning. 

När studierna är avslutade har studenten möjlighet att ta ut examen och även dessa 

regleras i förordningstext. Generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen och 

magisterexamen. För att en generell examen ska kunna utfärdas gäller att studenten uppnått 

minst 80, 120 respektive 160 poäng och för kandidat- och magisterexamen ska studier ha 

genomförts på C- respektive D-nivå i något ämne.  

Vissa utbildningar leder fram till en yrkesexamen och dessa regleras i Examensord-

ningen (bilaga 2 till Högskoleförordningen). Vid vår institution gäller det Lärarexamen 

och Specialpedagogexamen. För denna typ av examina gäller dels, precis som för generella 

examina att studenten ska ha uppnått vissa poäng, men dessutom ges speciella anvisningar 

kring innehållet i den utbildning som studenten ska ha genomfört.  

Högskolor och universitet har examensrätt enligt speciella regler och detta är en fråga 

där det görs skillnad mellan högskolor och universitet. Universitet har alltid rätt att ge kan-

didat- och magisterexamina, så i princip kan Ni räkna med att det går att ta ut examen i alla 

de ämnen som har C- respektive D-kurser. För att får rätt att utfärda yrkesexamen måste en 

ansökan göras hos Högskoleverket och det gäller både för högskolor och universitet. Hög-

skoleverket granskar förutsättningarna innan examensrätt utfärdas. De gör också kontroller 

av redan utfärdade examensrätter och då kan de påpeka saker som behöver förbättras i ut-

bildningen. Det har också hänt att en examensrätt dragits in om kvaliteten på utbildningen 

inte bedöms vara tillräckligt god. 

Den enskilda högskolan ska, enligt Högskoleförordningen utfärda utbildningsplaner 

för varje program. Vid Pedagogiska institutionen ges programmen för lärarutbildning, 

specialpedagogutbildning och utbildningsledning. Utbildningsplanerna för dessa program 

ska godkännas av Sektionsnämnden för lärarutbildning som är ett särskilt organ med före-

trädare från olika delar av universitetet.  

För varje kurs måste det finnas en kursplan. De ska godkännas av Institutions-

nämnden som är det högsta beslutande organet vid varje institution. I både sektions-
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nämnden och institutionsnämnderna sitter studeranderepresentanter som utses genom 

studentkåren. 

Våra kursplaner ska uppfylla de formella krav som finns. Det innebär dels krav på 

vad som ska finnas med i en kursplan, exempelvis ska kursens syfte anges, men det inne-

bär också att kursen ska ha ett innehåll som är i överensstämmelse med aktuell forskning, 

eftersom Högskolelagen kräver det. Kurserna ska genomföras i enlighet med kursplanen. 

Det betyder att den enskilda läraren inte har rätt att under pågående kurs göra förändringar 

av sådant som regleras i kursplanen. Kursplanen är det enda dokument som mer i detalj 

visar innehållet i den utbildning Ni går. Den som vill byta studieort eller ansöka om till-

godoräknande av studier måste visa upp kursplaner för de avklarade kurserna. 

För varje kurs ska institutionen utse en examinator – en lärare med särskilt ansvar för 

examination och betygssättning. Betyg sätts av den undervisande läraren. I uppsatskurser 

sätts betyget av den lärare som tjänstgör som ordförande vid uppsatsseminariet, vanligen 

efter samråd med handledaren. Vi som lärare kan diskutera betygssättning med examinator 

om vi tycker att något är svårbedömt. Ni som studenter kan vända Er till examinator om Ni 

anser att Ni inte blivit rättvist bedömda. Systemet med examinator är till för att garantera 

att betyg sätts på ett rimligt sätt och det är ett skydd både för lärare och studenter. För att 

utses till examinator krävs att man är lektor eller professor (förklaring till vad dessa titlar 

innebär finns i nästa avsnitt). 

 

Studentinflytande 

Alla dessa dokument (och några till) påverkar vilket kursinnehåll Ni möter. De kan vara en 

hjälp för Er att finna sammanhang i studierna. Det är också viktigt att Ni har viss känne-

dom om detta regelverk då Ni vill vara med och påverka utbildningen. Utbildningen är till 

för Er och vår ambition är att Ni ska få en god utbildning. I denna ambition ligger en vilja 

från oss att diskutera utbildningen med Er. Osaklig kritik vill vi inte höra, men konstruk-

tiva diskussioner kring vad som är intressanta och utmanande inslag i kursen, liksom saklig 

kritik av sådant som varit mindre lyckat är alltid välkommet. I vissa fall är det möjligt att 

direkt genomföra någon förändring som Ni önskar. I andra fall kan det vara omöjligt på 

grund av de regler vi har att följa – kursplanen måste till exempel följas.  

Diskussioner om innehållet kan föras på olika nivåer, direkt i gruppen tillsammans 

med läraren, med kursansvarig lärare eller med studierektor. Kursvärderingarna är en an-

nan möjlighet för Er att reflektera kring Er utbildning. Enligt Högskoleförordningen (1 

Kap 14§) har högskolorna skyldighet att genomföra kursvärderingar, att redovisa resultatet 

av dem och att redovisa de förändringar som genomförs. Studenterna har rätt att utse repre-

sentanter till universitetets beslutande organ (exempelvis de tidigare nämnda institutions-

nämnderna, där bland annat kursplaner fastställs, och sektionsnämnden för lärarutbildning, 

där utbildningsplanen fastställs). Studentrepresentanter utses genom studentkåren, så att 

engagera i sig i kåren är ett sätt att få inflytande över vad som sker vid universitetet. 

 

Forskarutbildning 

När man avslutat sin grundutbildning med en examen om minst 120 poäng, är man behörig 

att söka forskarutbildningen. Även denna regleras på i stort sett samma sätt som grundut-

bildningen med den skillnaden att enbart universitet har rätt att genomföra forskarutbild-

ning. Forskarutbildningen avslutas med doktorsexamen och den som avlägger examen blir 

filosofie doktor när ämnet är pedagogik. Det finns även möjlighet att avlägga licentiat-

examen. 



 

 9 

Forskarutbildningen omfattar 160 poäng och doktoranden, som de forskarstuderande 

kallas, ska dels läsa kurser och dels skriva en avhandling. Vid Pedagogiska institutionen i 

Örebro omfattar kurserna 80 poäng och avhandlingen 80 poäng. För licentiatexamen gäller 

att kurserna ska uppgå till 40 poäng och licentiatuppsaten 40 poäng. 

När avhandlingen/licentiatuppsatsen är klar sker en offentlig disputation. När Era 

uppsatser ventileras går det till på i stort sett samma sätt som när en avhandling läggs fram 

– det kan Ni läsa om längre fram i texten. Att disputationerna är offentliga betyder att den 

som önskar får närvara utan särskild inbjudan, så Ni kan gärna delta vid något tillfälle. 

Vanligen pågår en disputation i ungefär två timmar. 

 

Läs dokumenten 

Högskolelagen och Högskoleförordningen finns bland annat på Högskoleverkets hemsida 

(http://www.hsv.se) under ”Lag och rätt” och därefter ”Lagar och regler”. 

Examensordningen finns som Bilaga 2 i Högskoleförordningen. Lagen är inte så lång – 

man läser den på en liten stund. Förordningen är däremot ganska lång men uppställningen 

på hemsidan gör att man lätt kan få en översikt över innehållet. 

Utbildningsplaner och kursplaner delas ut i samband med kursstart. De finns också på 

PIs hemsida (http://www.oru.se/pi/) under ”Utbildning”. 

På båda dessa hemsidor finner Ni även annan information av intresse. 

 

Olika personalkategorier och deras uppgifter för utbildningen 

Det är många olika personalkategorier som tillsammans arbetar för att möjliggöra Er 

utbildning. 

Den kategori som Ni alla känner till är lärarna, men en presentation är ändå på sin 

plats. All undervisande personal har till uppgift att arbeta för att kurserna ska vara väl pla-

nerade och genomförda. En väl planerad och genomförd kurs är en kurs där det är möjligt 

för Er att klara studierna; mängden arbete och kravnivån ska vara rimliga. Dessutom bör 

den ge Er intellektuella utmaningar så att Ni får frågor att fundera över och nya upptäckter 

att göra.  

De lärare Ni möter är vanligen adjunkter och lektorer, men Ni kan också komma att 

möta doktorander, professorer och amanuenser. I den här texten använder vi ordet lärare 

som en gemensam term för alla dessa personalkategorier utom i de fall då det finns sär-

skilda skäl att skilja dem åt. Vi ska ge en kort förklaring till de olika titlarna här. 

En amanuens är en student som läser på C- eller D-nivå på deltid och som är anställd 

för viss undervisning på deltid. Vanligen tjänstgör de på A- och B-nivå, men de kan före-

komma även på C-nivå om de bedöms ha tillräcklig kompetens. Ofta är de som anställs 

som amanuenser mot slutet av sin utbildning och de har då läst flera ämnen utöver det 

ämne där de tjänstgör. Amanuenser ingår oftast i någon forskningsgrupp och de deltar vid 

seminarier som hålls för institutionens forskare. Om Ni funderar på att gå vidare till fors-

karutbildning kan en anställning som amanuens vara ett sätt att bekanta sig med universi-

tetsmiljön ur en ny synvinkel. 

Doktorander går forskarutbildningen och disponerar större delen av sin tid för egna 

studier och forskning men en del av tiden används också för undervisning. Det råder en 

viss förvirring kring begreppet doktorand. Alla som är antagna till forskarutbildningen 

kallas doktorander eller ibland också forskarstuderande. Sedan några år tillbaka kan dokto-

rander bara antas om de också erbjuds finansiering, det vill säga en doktorandtjänst eller 

utbildningsbidrag. Det vanligaste numera är att man är antagen som doktorand och anställd 

som doktorand. 
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För anställning som adjunkt krävs (minst) avslutad grundutbildning och pedagogisk 

skicklighet, enligt Högskoleförordningen. De flesta adjunkter har även lång erfarenhet 

inom sitt yrke. Vissa adjunkter undervisar på heltid medan andra delar sin tid mellan 

undervisning och egna studier eller forskning. De adjunkter som studerar inom forskarut-

bildningen är doktorander i den meningen att de är antagna till forskarutbildningen, men de 

är anställda som adjunkter. 

Lektorer är disputerade lärare. Det betyder att de avslutat forskarutbildningen och har 

doktorsexamen, de kan titulera sig filosofie doktor. De flesta fortsätter att forska även efter 

examen och de ägnar vanligen en del av sin tjänst åt detta. Lektorer kan utses till exami-

natorer för kurser i grundutbildningen. (Det finns sedan några år en möjlighet för adjunkter 

med lång erfarenhet att ansöka om att bli lektorer. Det är dock ett system som inte fått 

något riktigt genomslag ännu.) Några år efter doktorsexamen kan man ansöka om att bli 

docent. Det krävs ingen speciell examen för det utan sakkunniga (en grupp professorer) går 

igenom den forskning som den sökande gjort efter doktorsexamen och bedömer om perso-

nen har docentkompetens. Docenter har ofta kvar sin anställning som lektorer. För att bli 

handledare åt en doktorand krävs att man är minst docent. 

En professor har till uppgift att vara vetenskaplig ledare för arbetet vid institutionen. 

Ofta bedrivs forskning i projekt där flera personer gör varsinn del. Professorn är då ledare 

för projektet. Att undervisa i forskarutbildningen och handleda doktorander är också vik-

tiga uppgifter för professorer och dessutom undervisar de i grundutbildningen. Vid vår 

institution är det vanligen en professor som är examinator för C- och D-kurserna. Professor 

blev man tidigare genom att söka tjänst som professor. Nu kan man dessutom ansöka om 

befordran utan att söka ny tjänst. I båda fallen gäller att den forskning som den sökande 

gjort granskas av en grupp professorer som ger ett utlåtande som ligger till grund för an-

ställning eller befordran.  

Planering och uppläggning av institutionens kurser och program görs vanligen av 

flera lärare tillsammans under ledning av eller på uppdrag av studierektor eller kursansva-

rig. Vi har fem studierektorer vid institutionen (Pedagogik, Specialpedagogik, Pedagogik 

med didaktisk inriktning, Pedagogik med inriktning mot utbildningsledning samt C- och 

D-kurser och Forskarutbildning). Studierektorerna svarar för den övergripande plane-

ringen. Varje kurs har en kursansvarig som svarar för kursens uppläggning och planering. 

Vi eftersträvar ett brett kursutbud som kan fylla de behov och önskningar som Ni har och 

som också svarar mot de behov som finns på arbetsmarknaden. 

De olika typerna av uppgifter som utförs av den administrativa personalen spelar en 

viktig roll i Era studier. Vissa uppgifter innebär direktkontakt med Er medan annat arbete 

är mer dolt, men inte mindre viktigt. 

Institutionssekreterarna bistår antagningen med vissa frågor, de meddelar reserver, 

bokar lokaler, hjälper till med gruppindelning och de registrerar också betyg och adress-

ändringar. Tillsammans med studierektorer och kursansvarig ansvarar de för att det kopie-

rade material som Ni behöver finns tillgängligt och de ser också till att Ni får adresslistor 

så att Ni lätt kan hitta telefonnummer när Ni behöver ha kontakt med studiekamraterna.  

Studievägledare hjälper till med frågor kring studiegång, byte av studieort, 

tillgodoräknande av kurser och annat som rör planeringen av Er studietid. Stora delar av 

den administrativa personalen är inblandade när det är dags att skriva en ny kurskatalog 

och annat informationsmaterial. Allt detta görs för att Ni ska kunna välja rätt kurser och för 

att Era avklarade poäng ska registreras så att Ni så småningom kan ta ut en examen – och 

den handläggningen sköts av administrativ personal tillsammans med studierektor.  

IT-samordnaren blir allt viktigare både som resurs för datasalarnas funktion och för 

olika typer av datorbaserade mötesplatser. 
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Lärarprogrammet är hela universitetets angelägenhet eftersom så många ämnen är valbara 

inom programmet. Men eftersom alla lärarstudenter läser minst 60 poäng vid Pedagogiska 

institutionen finns en stark koppling mellan PI och lärarprogrammet. Vid PI finns, som vi 

redan skrivit, en studierektor för den del av lärarutbildningen som finns hos oss, Pedagogik 

med didaktisk inriktning. Centralt vid Universitetet finns dessutom en programansvarig för 

lärarutbildningen. Programansvarig handhar samordnings- och planeringsfrågor som berör 

flera institutioner. Organisationen av de verksamhetsförlagda studierna är ett jättepussel 

som tas om hand av särskild personal i samarbete med kursansvarig, studierektor och 

programansvarig. De som arbetar med detta är, precis som studievägledarna för 

lärarutbildningen, centralt anställda. Det betyder att de formellt inte hör till PI, men det 

finns naturligtvis ett nära samarbete mellan dem och oss. 
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4. Vad är det för speciellt med ett universitet? 

I det här avsnittet ska vi närma oss universitetets uppdrag och något beröra de idéer som 

ligger till grund för universitetsutbildningen. Det gör vi både genom att blicka tillbaka till 

antikens Grekland och genom att lyfta fram några nutida tankar. Texten hittills har snarast 

varit informerande men detta avsnitt kanske bäst bör beskrivas som resonerande. 

Den gamle filosofen Sokrates gillade inte böcker (Nussbaum 1997). Följaktligen 

skrev han inte heller någon bok utan det vi känner till om honom och hans filosofi vet vi 

från andra källor, mest från Platon, som hade Sokrates som lärare. 

Anledningen till att Sokrates inte gillade böcker var att han var rädd för att läsaren 

skulle se böckerna som auktoriteter och tro på allt som stod i dem. Han ville i stället upp-

muntra människors eget tänkande. Detta gjorde han genom att samtala med människor för 

att på så sätt klargöra deras tankar. Sokrates menade att han själv inte alls var vis men att 

han hade förmågan att förlösa vishet hos dem han talade med. Flera av dessa samtal, eller 

”Sokratiska dialoger”, finns nedtecknade och de är fullt läsbara trots att de är nästan 2.500 

år gamla. Ni kan hitta utdrag ur dem bland annat i Filosofin genom tiderna (Marc-Wogau 

1991). 

Här vid universitetet läser vi mängder av böcker. Vid Pedagogiska institutionen har vi 

som riktmärke att litteraturen ska omfatta 1.000 sidor per fem poäng. Det är 200 sidor per 

vecka, eller ungefär en bok i veckan. Ändå är det så att vi också delar Sokrates rädsla för 

böckernas skadliga inverkan. Det är lätt att man tar det som står i böckerna för givet, att 

boken blir en auktoritet som man litar på och att man övertar de tankar som man finner där. 

Sokrates ville undkomma denna fälla genom att säga att man inte skulle läsa så mycket. Vi 

har en annan lösning på det hela, nämligen kritiskt tänkande.  

Universitetens och högskolornas verksamhet regleras som redan nämnts, bland annat 

genom Högskolelagen. En paragraf i lagen handlar om innehållet i utbildningen. I de föl-

jande avsnitten kommer vi att nämna de punkter som finns i paragrafen och visa på hur 

man kan förstå den i relation till den verksamhet som bedrivs vid vår institution. Detta görs 

inte på något uttömmande sätt utan är mer att betrakta som ett påpekande i förbifarten om 

att vi har beaktat lagen och som exempel på hur lagen kan omsättas i verksamheten. 
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 

– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt  

– beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 

utveckla förmåga att 

– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

– följa kunskapsutvecklingen, och 

– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge de 

kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (SFS 

1992:1434, 1 kap, 9 §). 
 

Huvudpunkten i detta är ”förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar” vilket 

kan sägas vara en förutsättning för de övriga punkterna. Vad betyder då ”kritisk”? I dagligt 

tal menar vi med kritik kanske ofta att man klagar och säger vad som är dåligt eller fel. I 

vetenskapliga sammanhang handlar det kritiska förhållningssättet om att man inte accepte-

rar eller förkastar något utan att först granska argumenten. Den kritiska granskningen kan 

leda till att man drar slutsatsen att något är bra, rimligt och användbart eller att det är då-



 

 13 

ligt, inkonsekvent och i strid med allt annat man läst. Den stora poängen med den kritiska 

granskningen är att vi inte ska bli lurade. 

Sokrates ville att man skulle tänka efter själv och fundera över sina ställningstagan-

den, och han var rädd att man inte kunde göra det på bästa sätt om man satte alltför stor 

tilltro till böckerna. Om man läser med ett kritiskt förhållningssätt så kan man läsa böcker 

och samtidigt tänka efter. Böcker kan man ju också gå tillbaka till flera gånger eftersom 

texten finns kvar på papperet och det kan faktiskt vara så att man just därför verkligen kan 

använda böckerna som underlag för att tänka själv och det är alltså det Ni ska göra som 

universitetsstudenter (Säljö 2000). 

 

Hade Sokrates rätt? 

Sokrates var nog, trots att han själv hävdade det motsatta, en vis person och mycket av det 

han sa är värt att ta till sig och begrunda. Men en kritisk granskning av det han sa gör att 

man inte accepterar allt. Till exempel så har Ni just läst att vi vid dagens universitet delar 

hans rädsla för att böckerna ska bli auktoriteter som vi tror på. Men Ni har också fått läsa 

att vi har en annan lösning på hur man undviker den fällan än vad han hade. När man läser 

Sokrates på så vis accepterar man en del av det han sa (böcker riskerar att bli auktoriteter), 

men avvisar ena annan del (läs dem därför inte) och det är alltså ett exempel på hur det kan 

gå till när man ägnar sig åt kritisk bedömning. 

Några av Er kanske har sett filmen ”Döda poeters sällskap”? Den har några år på 

nacken vid det här laget men om Ni inte har sett den kan vi rekommendera att Ni hyr den, 

för den är spännande på många sätt. 

Filmen utspelar sig vid en amerikansk internatskola för pojkar. Skolan är högst gam-

maldags och traditionell. Det kommer dit en ny lärare och hans metoder är lite annorlunda 

än vad eleverna är vana vid. I en scen får vi vara med vid en lektion som ska handla om 

poesi. En elev får läsa högt ur lärobokens förord. Det handlar om hur man kan göra ett ko-

ordinatsystem och pricka in de kvaliteter en dikt har på x- och y-axlarna. Sedan kan man 

lätt läsa av om dikten är stor poesi eller inte. Mr Keating, den nya läraren, tycker att det här 

är fullständigt idiotiskt. Han menar att man måste bedöma poesi på ett annat vis (och det är 

det som filmen handlar om, så vi avslöjar inget mer). Han säger till eleverna att de ska riva 

ut förordet ur boken. De tvekar, men till slut börjar en kille riva och snart har alla rivit ut 

förordet. Mr Keating går runt med papperskorgen och samlar upp de kasserade sidorna. 

Sokrates skulle ha gillat detta skarpt eftersom det visar att man faktiskt kan ifrågasätta 

vad som står i böcker. Bilden av eleverna som river ut förorden kan Ni också ha med Er i 

studierna. Man behöver ju inte bokstavligen riva sönder sina böcker, det är de kanske för 

dyra för, men det är inte orimligt att i tanken riva ut vissa sidor om man funnit att de inte 

håller för en kritisk granskning. 

Det som inte är så bra med just den här scenen är att eleverna river ut sidorna på lära-

rens uppmaning. De accepterar alltså det som läraren säger. Visserligen tvekar de lite först 

men det är nog mer för att fundera över om man verkligen kan riva sönder boken snarare 

än att de funderar över om innehållet är värdefullt eller ej. När Högskolelagen talar om 

kritisk bedömning gäller det inte bara för böckernas innehåll, utan också för det som lä-

rarna säger. Eleverna i filmen är just elever, de är i gymnasieåldern ungefär. Ni är studenter 

och inte elever och det är en viktigt skillnad, som Ni vet. Ni ska under Er utbildning alltså 

få förmåga att göra egna bedömningar, att själva besluta vad som ska ”rivas ut” och vad 

som ska vara kvar. 

Det här med kritisk granskning gäller även för lärarna, inte minst när vi ska planera 

kurser, bestämma vilket innehåll som ska vara med och vilken litteratur som ska ingå. Jag 

tror att Ni kan lita på att vi gör vårt bästa för att ge Er en god utbildning och för att välja ut 
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god kurslitteratur. Ni kommer säkert inte att bli ombedda att läsa litteratur som för Er helt 

vilse. Men inte ens den bästa litteraturen ska man läsa okritiskt. Och inte ens den bästa 

läraren ska man tro på utan att själv fundera över det som hon eller han säger. 

 

Att se något som något 

Vi dröjer oss kvar lite kring det här med universitetets uppdrag. Vi lämnar inte den kritiska 

bedömningen men följande kanske mer fokuserar två andra satser ur Högskolelagen: 
 

– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt  

… 

– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå (SFS 1992:1434, 1 kap, 9 §). 

 

Vad föreställer bilden?  

Ni kanske ser en blomma, gubbar med lustiga hattar, eller fjärilar? Eller något helt annat? 

Bilden kommer från en bok som heter Om undran inför samhället av Johan Asplund 

(1970). Han säger att det är fyra elefanter som dricker ur en vattenho. Vad man väljer att se 

i bilden, en blomma eller fyra elefanter, är inte så viktigt. Man kan inte säga att något är 

rätt eller fel, det är bara olika sätt att se. Men detta ”bara” är inte så ”bara” utan det är be-

tydelsefullt. 

Bilden i sig är enbart några streck på ett papper, men vi ger den en betydelse. Innan vi 

har gjort det är den inte speciellt intressant utan det är först när strecken betyder något som 

det blir spännande. Asplund beskriver detta som att ”kunna se något som något”, det vill 

säga att kunna se strecken som elefanter som dricker. Han ställer också i sin bok frågan 

”Vad betyder det?” som är en variant av uttrycket ”att kunna se något som något”. 

Det är likadant med mycket av det man möter inom universitetsstudierna och inom 

forskningen som med den här bilden. Fakta är ”bara streck” innan vi har sett dem som nå-

got och givit dem en betydelse. Med ett mer traditionellt vetenskapligt ordval kan man 

säga att fakta måste tolkas. Vi ska ge ett exempel på det här. Det är också ett exempel på 

vad man kan göra när man bedriver vetenskap. Exemplet är förenklat för att vi lättare ska 

kunna resonera omkring det. Vi använder exemplet 

 

– för att göra det tydligt hur viktigt det är att kunna se något som något eller att kunna 

besvara frågan ”Vad betyder det?” och 

– för att visa att vetenskapen tillhandahåller verktyg för att hjälpa oss att besvara 

frågan.  
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Vi ska ta itu med dessa båda syften var för sig, men det blir tydligt att de inte helt går att 

skilja åt, utan att de är nära förbundna med varandra. 

 

Ett exempel 

Vårt exempel handlar om hur man kan besvara frågan ”vad betyder det?” i relation till an-

talet studenter på några tekniska utbildningar. Man kan också formulera detta som hur man 

kan tolka innebörden i tillgängliga fakta.  

 
Tabell 1: Antal studenter på tekniska utbildningar vid Örebro universitet ht 2000

1
 

 Män Kvinnor 

Antal Procent Antal Procent 

Automatisering 24 83 % 5 17 % 

Byggteknik 32 78 % 9 22 % 

Datateknik 78 91 % 8 9 % 

Elektronik 47 80 % 12 20 % 

Maskinteknik 15 100 % 0 0 % 

Teknik/ekonomi 40 71 % 16 28 % 

Matematik/naturvetenskap 14 66 % 7 33 % 

Totalt 250 81 % 57 18 % 

 

 

Det här är siffror som visar hur många män respektive kvinnor som läste några olika tek-

niska utbildningar här i Örebro hösten 2000. Man kan lätt se att det är många män och få 

kvinnor som valt dessa utbildningar. Att se siffrorna på det sättet är ungefär som att se bara 

strecken i ”elefantbilden”. Det är kanske lite intressant att se att det är en ojämn könsför-

delning men det blir inte riktigt spännande förrän vi frågar oss ”Vad betyder det?”. Först 

ska vi använda exemplet för att visa hur man kan se något som något. 

Det finns olika teorier som handlar om män och kvinnor och vi ska nämna två tradi-

tioner. Vi renodlar dem nu mer än man bör göra, allt för tydlighetens skull. 

Dels finns det biologiska teorier om kön. Då menar man att kvinnor och män är ge-

netiskt olika och fungerar olika. Det är inte bara så att vi ser olika ut utan vi har också med-

födda manliga och kvinnliga egenskaper. Enligt dessa teorier är våra hjärnor olika och det 

medför dessa olikheter i vad vi föredrar. 

Andra teorier ser kön som sociala konstruktioner. Det betyder att man hävdar att 

könsskillnader är något som vi lär oss och att det i olika kulturer finns olika uppfattningar 

om vad som är manligt och kvinnligt. 

Om vi tittar på siffrorna och antar att våra egenskaper och intressen är medfödda så är 

det inte konstigt att det är många män och få kvinnor på de tekniska utbildningarna. Det är 

kanske inte så mycket att göra åt att det är på det här viset eftersom alla försök till en jäm-

nare könsfördelning inom utbildningarna, enligt biologiska synsätt, skulle innebära att man 

gjorde våld på människors natur. 

Om man ser skillnaderna som en social konstruktion, något vi lärt oss, kan man förstå 

dessa siffror på ett annat sätt. Då kan man exempelvis sätta in åtgärder för att ungdomar 

ska få en möjlighet att ”lära om” så att de kan välja utbildning på ett sätt som bryter mot 

traditionella könsmönster. I läroplanen för grundskolan står att skolan ska verka för att 

elever inte väljer yrken enligt traditionella könsmönster. Kanske är det därför man brukar 

kunna läsa i tidningen under sommarlovet om ”Killar i vården”. Under några dagar får 

                                                 
1
 På grund av avrundningen blir summan ibland 99 % i stället för 100 %. 
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killar göra studiebesök och träffa män som arbetar i vårdyrken. Och för tjejerna brukar det 

finnas kurser i teknik och naturvetenskap på motsvarande sätt.  

Tillbaka till frågan ”Vad betyder det att det är en ojämn könsfördelning bland stu-

denter inom de tekniska utbildningarna?”. Utifrån biologiska teorier skulle vi kunna be-

svara frågan ungefär så här: Skillnaden i antal män och kvinnor som sökt utbildningen 

speglar de genetiska könsskillnaderna. 

Med sociala teorier om kön skulle vi kunna besvara frågan så här: Skolan har ett upp-

drag att motverka att pojkar och flickor väljer yrke enligt traditionella könsmönster men 

könsfördelningen bland studenter på de tekniska utbildningarna visar att skolan inte har 

lyckats med det uppdraget. 

Vilket är då det rätta svaret? Det finns nog inte något rätt svar i det här fallet och båda 

typerna av teorier används eftersom ingen har kunnat bevisa att en av dem är den enda 

sanna. Om man vill fundera kring frågor som har med kön att göra måste man alltså ta hän-

syn till att det finns olika sätt att förhålla sig. Man kan välja att använda en teori men det 

mest fruktbara kanske är att jämföra olika teorier och att därigenom utsätta dem för en kri-

tisk granskning. Det är lite som med elefantbilden. Man kan se olika saker, elefanter, 

blommor, hattar – det är inte en fråga om att se rätt eller fel utan olika teorier ger olika bil-

der. Man ser en bild i taget, men man är samtidigt medveten om att det finns flera möjlig-

heter. 

Nu ska vi ta oss an det andra syftet som vi har med exemplet, nämligen hur vi kan 

använda de verktyg som vetenskapligt tänkande tillhandahåller. 

De olika ämnena, eller vetenskapliga disciplinerna, har olika verktyg i form av meto-

der, teorier och förklaringsmodeller (som till exempel olika teorier om kön). Ni kommer att 

få stifta bekantskap med en hel del sådant. Vi ser dessa, bland annat, som de hjälpmedel vi 

har för att kunna besvara frågan ”Vad betyder det?” Sedan gäller att fundera över vilka 

verktyg som är användbara i vilken situation. Vissa teorier är specifika för ett visst ämne 

medan andra används inom flera ämnen. Teorier om kön är ett exempel på det senare. 

Dessa verktyg hjälper oss att kritiskt granska sådant som vi läser och hör. Man kan 

fundera över de sommarlovsaktiviteter som ska visa killarna att det är intressant att jobba i 

vården och visa tjejerna att teknik är något för dem. Om vi granskar dessa åtgärder med en 

biologisk syn på skillnaderna så verkar det som ett dåligt sätt att använda skattepengarna. 

Med ett sådant perspektiv betyder dessa åtgärder att man vill förändra eleverna så att de 

vänder sig bort från intressen som de faktiskt har. Men om man menar att vi lär oss köns-

mönstren då är det rimligt att tro att dessa åtgärder kan vara viktiga i arbetet för en mindre 

segregerad arbetsmarknad. 

Vi sammanfattar nu exemplet helt kort. Vi bör ställa oss frågan ”Vad betyder det?” 

när vi läser eller hör något. För att besvara frågan kan vi ta hjälp av de verktyg som vårt 

ämne brukar använda, till exempel vissa teorier. Då kan vi se det hela i ett nytt ljus och det 

blir mer intressant. Men verktygen hjälper oss också att granska det vi läser eller hör på ett 

kritiskt sätt. Vi kan alltså bli lite mer sokratiska, i betydelsen att vi inte tror på allt vi läser 

eller hör utan att tänka efter, och då uppfyller vi samtidigt Högskolelagens paragraf om 

utbildningens innehåll. Vi har gjort en kritisk bedömning, vi har urskiljt och formulerat ett 

problem (även om vi inte har löst det ännu) och vi har också värderat kunskap på veten-

skaplig nivå – allt detta fann vi formulerat i Högskolelagen. 

Ungefär så här bör alltså lärande gå till vid universitetet. Universitetsstudier handlar 

inte i första hand om att slå i sig en mängd fakta utan det handlar om att läsa och fundera, 

att jämföra olika alternativ och om att göra bedömningar. I tidningar och i TV får man 

ibland höra om saker som bevisats vetenskapligt, och som underförstått därmed är sanna. 

Tyvärr (eller lyckligtvis?) är det sällan så enkelt. Det brukar oftare vara så att ur ett per-

spektiv tycks det som att något är sant, men ur ett annat perspektiv verkar det mer tvivel-
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aktigt. Och ganska ofta brukar någon annan forskare ha invändningar mot det som var san-

ning i gårdagens nyheter. Det är inte bara genusforskningen som är osäker, utan inom alla 

vetenskaper tycks det rätta svaret vara mer svårfångat än man kanske ibland skulle önska. 

Vetenskapligt tänkande kanske inte kan hjälpa oss att nå den absoluta sanningen, men 

det kan hjälpa oss att sortera bort mindre lämpliga handlingsalternativ och det kan öppna 

nya vägar för våra tankar. 

 

Text och samtal 

Efter det förra avsnittets mer övergripande perspektiv på universitetsstudier ska vi nu 

närma oss de idéer kring lärande som format utbildningarna vid Pedagogiska institutionen. 

Detta avsnitt kan snarast knytas till Högskolelagens punkter om att 
 

– följa kunskapsutvecklingen, och 

– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området (SFS 1992:1434,  

1 kap, 9 §). 

 

Man kan nog inte påstå att alla lärare vid Pedagogiska institutionen har exakt samma syn 

på lärande, vi skiljer oss troligen åt på flera punkter. Det finns dock vissa antaganden som 

de flesta av oss delar och det finns en pedagogisk grundsyn som spelar stor roll i kurspla-

neringen och som får genomslag i den undervisning Ni möter. 

Först ger vi en kort introduktion till sådan forskning som haft inflytande på hur vi ser 

på text och samtal och i nästa kapitel tar vi upp tre aktiviteter som är centrala i utbildning-

en: att läsa, samtala och skriva. 

 

Didaktiken i Sverige 

Under 1970-talet bedrevs forskning kring högskolestuderandes lärande i Göteborg. Den 

forskningsgrupp som sysslade med detta kallades Inom-gruppen, en förkortning av 

Inlärning och omvärldsuppfattning som också är titeln på en av deras böcker (1977). De 

myntade bland annat två begrepp som fick flitig användning: ytinlärning och djupinlärning. 

Ytinlärning står för lärande där man memorerar fakta och går in för att lära sig enstaka 

detaljer. Djupinlärning står för den typen av lärande som handlar om att söka sammanhang, 

att förstå de stora dragen och att söka efter meningen i det man studerar. Inom-gruppen 

visade, och det är kanske inte så förvånande, att de studenter som trodde att lärande gick ut 

på att memorera fakta ägnade sig åt ytinlärning och att de som trodde att lärande handlade 

om helhet snarare än om detaljer ägnade sig åt djupinlärning. De visade också att djupin-

lärning är det som fungerar bäst vid universitetet. Tidigare forskning om lärande hade i 

mycket handlat om hur man memorerar. Inom-gruppens forskning var ny på så sätt att den 

studerade hur studenter lärde sig ett verkligt innehåll (ofta handlade det om kursinnehåll i 

de kurser de redan studerade). 

Om Ni tänker tillbaka på formuleringarna i den paragraf från Högskolelagen som ci-

terades tidigare i texten, så ser Ni att det handlar om djupinlärning och därför är det inte 

heller så förvånande att det är den typen av lärande som leder till att studenter klarar studi-

erna. 

I Stockholm och Uppsala hade, under 1970-talet, några forskare börjat fundera över 

vilka yttre faktorer som påverkade elevers lärande. Ramfaktorteorin arbetades fram (av 

Urban Dahllöf och Ulf P Lundgren) och den visade framförallt på tidens betydelse som 

ram för undervisningen, alltså skolans tid med 40-minuterslektioner och raster. Ur denna 

forskning växte så småningom en läroplansteoretisk forskning fram. Denna ägnade sig åt 

frågor kring hur undervisningens innehåll formeras, det vill säga vilka ämnen som ska 
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läsas och hur de presenteras för eleverna. Det blev också en del historisk forskning kring 

skolans innehåll. 

Dessa båda forskningsgrenar, om hur studenter lär och om undervisningens innehåll, 

benämndes först med ett gemensamt namn ”innehållsrelaterad forskning” men under 1980-

talet började man använda termen didaktik. Didaktiken har förändrats en hel del sedan den 

tog form och vi ger här en mycket kort beskrivning av vad som hänt. Fokus i beskrivning-

en ligger på det som också fått betydelse för hur vi arbetar inom vår institution. 

I Sovjet verkade i början av 1900-talet Lev Vygotsky. Av politiska skäl blev hans 

forskning till en början inte så känd utanför Sovjet, men så småningom blev han ett bekant 

namn även i väst. Vygotskys forskning blev en inspirationskälla till en sociokulturell syn 

på lärande. En av forskarna i Inom-gruppen, Roger Säljö (2000), började intressera sig för 

detta och han är nu ett framträdande namn inom den traditionen. Det sociokulturella per-

spektivet innebär att man betonar att lärande alltid sker i ett sammanhang och att detta 

sammanhang påverkar, eller avgör, vad och hur vi lär. Ytterligare en viktig poäng är att 

man betonar de kulturella verktygens roll för lärande. Att vi kan skriva och läsa gör att vi 

har tillgång till mer information och att vi kan behandla den på ett annat sätt än om vi inte 

hade ett skriftspråk. Vi räknar bättre med hjälp av en miniräknare och datorerna hjälper oss 

att göra sådant som annars vore helt otänkbart. Samarbete mellan människor är också något 

som gör det möjligt för oss att klara saker som vi inte är kapabla till på egen hand. Vi an-

vänder verktyg både för manuellt arbete (en hävstång eller en grävskopa för att flytta en 

sten till exempel) och för tankeproblem (två, tre personer kan gemensamt diskutera sig 

fram till en lösning på en knepig fråga som man knappast kan lösa på egen hand). Sam-

spelet mellan människor och mellan människor och omgivningen betonas alltså i det so-

ciokulturella perspektivet. 

Den läroplansteoretiska forskningen har också gått mot en större betoning på sam-

manhanget. Tomas Englund, professor i pedagogik vid vår institution, är en känd företräd-

are för denna forskning och han benämner numera ofta sitt perspektiv sociopolitiskt (se 

t ex Boman, Englund & Ljunggren 2002). Skolans innehåll ställs, i den här typen av forsk-

ning, i relation till det samhälle där det har vuxit fram. Man kan då se samhällsförändringar 

och skolförändringar i ett nytt ljus. Skolans innehåll kan, med detta perspektiv, inte ses 

som självklart utan alltid som ett resultat av samhällsförändring, politiska överväganden 

och kompromisser. Viktig inspiration till denna forskning kommer från den amerikanska 

pragmatismen med bland andra John Dewey, vars viktigaste verk skrevs under första hal-

van av 1900-talet. Dewey intresserade sig både för utbildningsfrågor och för demokrati – 

en av hans böcker heter just Demokrati och utbildning (1916/1977). Han menade att vi inte 

borde utgå från enskilda individer i vårt politiska tänkande utan vi borde alltid utgå från 

”individer i samspel”. Demokrati är inte i första hand en styrelseform för Dewey utan det 

är ett sätt för oss att leva tillsammans och demokratin kräver att vi kommer fram till hur vi 

ska forma vårt gemensamma liv, med de olika erfarenheter vi alla har. Skolan är en viktig 

del i det demokratiska samhället och skolan ska inte ses som skild från samhället. I skolan 

finns en unik möjlighet för eleverna att möta andras tankar och idéer. Det gemensamma 

utbytet av erfarenheter som sker där är viktigt för hela samhället. Både kunskap, erfaren-

heter och värderingar har sin plats i samtalen i skolan. 

Båda dessa grenar (sociokulturellt respektive sociopolitiskt perspektiv) av didaktiken 

betonar alltså samtalets roll för utbildning. De kommer fram till det på lite olika vis, men 

man kan se att de båda grenarna kompletterar varandra, snarare än att de konkurrerar. 

Betoningen på samtal är åldersneutral på så vis att samtalet betonas i allt vårt vara-

tillsammans. Samtal är ett viktigt redskap för oss alla, från minsta barn till vuxna, när vi lär 

och bildar åsikter – när vi skapar mening, som Englund skulle säga (mer om det i nästa 

kapitel).  
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Båda dessa forskningstraditioner finns med som bakgrundsantaganden i de kurser som ges 

vid Pedagogiska institutionen och i vårt sätt att organisera utbildningarna, inte minst i vår 

betoning på samtalet. I de kurser som har en mer didaktisk inriktning får Ni säkert tillfälle 

att bekanta Er med denna forskning mer ingående. Det är alltså ganska troligt att Dewey, 

Englund och Säljö finns med i Er kurslitteratur. 
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5. Att läsa, samtala och skriva 

Och nu har vi (äntligen) kommit fram till vad Ni ska göra under studietiden vid Pedago-

giska institutionen. Kortfattat kan man säga att Ni ska läsa, Ni ska samtala och Ni ska 

skriva. Kanske ska Ni också ta del av föreläsningar och verksamhetsförlagd utbildning. Ni 

ska dessutom utföra examinationsuppgifter. En viss inblick i vad som väntar har Ni redan 

fått genom den här texten men nu ska vi försöka att bli mer tydliga. Läs gärna de första 

fem kapitlen i Skriva för att lära (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2000/2002) parallellt med det 

här kapitlet. Där finner Ni både reflektioner kring skrivande och läsning och mer handfasta 

råd om hur man går tillväga. Om Ni vill läsa ännu mer om detta så kan vi rekommendera 

Kommunikation och inlärning (Barnes 1978), Skriva och samtala (Hoel 2000/2001) och 

Lärande i praktiken (Säljö 2000). 

 

Att läsa och lära 

När Inom-gruppen gjorde sin forskning använde de ordet ”inlärning”. Sedan dess har de 

flesta pedagoger valt att hoppa över ”in-” och i stället säger vi lärande. Inlärning tycks 

peka på att det finns något där ute som vi (ofta med mycket möda) ska få in i våra huvuden 

och sedan har inlärning skett. Genom att använda ordet lärande signalerar vi att vi har en 

annan syn på detta. Tomas Englund talar ofta om meningsskapande i stället för att använda 

orden inlärning eller lärande. Vi är inte vana att prata på det sättet så det blir ganska svårt i 

dagligt tal, men ordet meningsskapande kan få oss att tänka till. Det man gör när man stu-

derar vid universitetet kan ibland handla om att memorera fakta, men oftast handlar det om 

att förstå sammanhang och skeenden, det som vi tidigare beskrivit som djupinlärning. Och 

det är det som man då kan kalla för att skapa mening. När man förstår vitsen med en viss 

text eller en teori så betyder det att den har blivit meningsfull för en. Meningsskapande kan 

därmed leda tankarna i samma banor som frågan ”Vad betyder det?”. 

Som Ni säkert redan har sett av kursplanen, så är det mycket kurslitteratur att läsa. 

Det är meningen att Ni ska läsa allt, och det hinner man också att göra. Men självklart läser 

man vissa delar mer noggrant än andra. Vi förväntar oss inte att Ni memorerar litteraturen 

med alla detaljer, det vore för arbetsamt för Er men framför allt så vore det inte i linje med 

vår syn på lärande. Vi önskar att Ni ger Er på djupet av texterna. Det kan ibland innebära 

att Ni måste traggla med vissa detaljer för att begripa texten, men Ni behöver aldrig lära Er 

detaljer för att sedan visa att Ni kan dem. Er uppgift är att på något vis skapa mening i det 

Ni läser. 

Vi har frågat några kollegor hur de gör när de läser. Alla gör olika, men en sak tycks 

vara gemensam. Vi tycks allihop ha kommit fram till att det inte går att bara läsa boken 

rakt igenom en gång utan vi jobbar med texten på ett eller annat sätt. Vi antecknar frågor 

och kommentarer i marginalen eller på papper. Vi använder överstrykningspenna eller 

vanlig penna för att markera viktiga avsnitt som är intressanta eller svåra. Några av oss 

läser två gånger och antecknar bara andra gången. Andra läser två gånger och stryker under 

första gången. Ytterligare någon annan läser bara en gång, men långsamt och gör många 

anteckningar. Plus diverse andra variationer. Om Ni vill ta studierna på allvar så får Ni 

prova Er fram till vad som passar Er bäst, och Ni får räkna med att det inte fungerar att 

bara snabbt läsa igenom litteraturen en gång. 

Det är svårt, kanske omöjligt, att ta en ny bok och börja läsa och tänka sig att man ska 

”lära sig boken”. Om man tänker efter så finns det vanligen ett speciellt skäl till att man 

läser boken. Nu handlar det om kurslitteratur så det uppenbara skälet till att Ni ska läsa 

boken är att den står i litteraturlistan för kursen. Men det finns också andra skäl. Läraren 
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kanske säger att Ni ska läsa boken därför att det är något särskilt som den framställer på ett 

överskådligt sätt. Då kan man koncentrera sig på just det när man läser. Varje kurs har en 

kursplan som beskriver kursens innehåll och syfte och det kan Ni använda för att fundera 

över hur boken knyter an till det. Vissa kurser har även en separat kurspresentation där Ni 

kan finna ytterligare ledtrådar. Om Ni ska skriva en egen text har Ni själva valt en fråga 

eller ett tema och då läser Ni naturligtvis med ögonen öppna inför just det. Det finns 

många olika sätt att finna något att ”hänga upp” sitt läsande på. 

Ofta ska man läsa flera texter kring ett tema och då kan man gärna jämföra dem. 

Tycks de ha samma budskap eller är de motstridiga? Stämmer de överens med det Ni läste 

förra veckan eller ger de en annan vinkling på det de behandlar? Ni kan ställa Asplunds 

fråga ”Vad betyder det?”. Ni kan också själva hitta på frågor till texten och besvara dem 

under läsningen. Likaså kan Ni ha de teorier eller metoder som Ni redan läst om som bak-

grund när Ni läser nya böcker. Teorierna kan ju, som vi redan påpekat vara de verktyg som 

hjälper Er att se nya saker och också en hjälp för kritisk granskning. I början kan det vara 

svårt att granska och bedöma det man läser eftersom man inte har så mycket att jämföra 

med. Men eftersom Ni ska läsa mycket får Ni också ganska snart en stor mängd texter att 

jämföra sinsemellan. 

Detta sätt att läsa skulle man kunna tänka sig som ett sätt att ”se något som något”. 

Sådär som med elefanterna alltså. Om man försöker ”lära sig boken” så blir det för mycket 

arbete och dessutom tråkigt – ytinlärning. Men om man läser boken med något visst i tan-

karna och om man försöker att finna en mening i texten så blir det annorlunda – djupinlär-

ning. När Ni ställer frågor till texten och gör jämförelser så blir det både en kritisk gransk-

ning och en hjälp vid läsandet. 

När Ni läser kommer Ni kanske att tycka att någon del i texten är svår att begripa. 

Något annat känns extra intressant och ytterligare något kanske verkar helt otroligt. An-

teckna Era ”upptäckter”, antingen det är något svårt som Ni vill fråga om eller något Ni 

vill diskutera och ta med dessa anteckningar till seminariet. Ett gott seminarium kräver att 

Ni förberett Er noga och då är anteckningarna en god hjälp både under läsningen och under 

själva seminariet. 

 

Att skriva och lära 

Som studenter vid Pedagogiska institutionen förväntas Ni skriva en hel del. Vi använder 

inte traditionella salsskrivningar för att examinera kurserna utan vanligtvis består 

examinationsuppgiften i att Ni skriver ett kurspaper inom varje delkurs. Det är oerhört 

svårt att formulera tentafrågor som är i linje med vår syn på lärande. Att sätta ihop en tenta 

där man frågar efter enskilda detaljer är ganska lätt, men då blir det ytnivå på lärandet och 

det vill vi inte uppmuntra. När vi i stället låter Er skriva egna texter leder det inte 

automatiskt till djupinlärning, men det ger Er chansen att lära på det viset. 

Ett annat skäl till att Ni får skriva mycket handlar om universitetens uppdrag. Vi har i 

uppdrag att ägna oss åt utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. 

Dessa tre uppgifter hänger nära samman: utbildningen kan leda till att Ni går vidare till 

forskning, det som görs inom forskningen blir kurslitteratur, forskare undervisar, utbild-

ningen leder till att Ni får arbeten i samhället och vi erbjuder fortbildning för de redan yr-

kesverksamma. Forskningen kommer samhället till del på olika sätt och samhället bidrar 

med forskningsproblem och även med pengar. Det finns säkert fler samband än de här 

nämnda men de räcker för att visa på att det inte finns så tydliga gränser mellan våra olika 

uppdrag. Ibland hör man att utbildningen ska vara forskningsanknuten och det är ett sätt att 

markera sambandet mellan forskning och utbildning.  
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När vi (lärare, doktorander och professorer) forskar så läser vi mycket. Oavsett om vi gör 

en textanalys eller en observationsstudie i klassrum så behöver vi använda stora mängder 

litteratur. Under forskningsprocessen skriver vi, vi läser varandras texter och vi diskuterar. 

Det är ett arbetssätt som också passar i en utbildningssituation. Det Ni gör som studenter 

skiljer sig inte så mycket från det vi gör som forskare. Vi vill betona detta och därigenom 

också myndigförklara Er som studenter. Hos oss får Ni inga instuderingsfrågor som talar 

om för Er vad som är viktigt i texten. Ni får visserligen en bestämd litteraturlista men Ni är 

själva fria att välja fokus i litteraturen. I förra avsnittet skrev vi att kurserna har ett syfte 

och att det ofta finns ett tema som hjälper Er att hitta det som kan vara intressant att 

fokusera i en text. Det utesluter dock inte att Ni kan hitta andra poänger i texten och att Ni 

kan välja att koncentrera Er kring dessa. Friheten är stor, men inte obegränsad. Texterna 

och de skrivuppgifter Ni får ingår i en kurs och Era valda fokuseringar ska på något vis 

behandla sådant som är i linje med kursens eller delkursens mål. 

I senare kapitel beskriver vi närmare de olika typer av skriftliga uppgifter som Ni 

kommer att utföra. Här ska vi i stället nämna lite mer om skrivandet som ett sätt att lära. 

Läs gärna om olika typer av skrivande i Att skriva en bra uppsats (Rienecker & Jørgensen 

2000/2002, kapitel 3). 

Tidigare ingick det i vår lärarutbildning att studenterna skulle skriva dagbok. Inte en 

dagbok om det privata livet utan om studierna, om upptäckter, frågor och funderingar som 

rörde det de läste och det de erfor under den verksamhetsförlagda utbildningen i relation 

till det kommande yrkeslivet. Dagboken finns inte längre med men det kan ändå vara en 

god idé att kontinuerligt föra anteckningar för sig själv.  

Varje delkurs har sitt speciella innehåll och man kan därför lätt frestas att se dem som 

egna storheter. Men tanken bakom utbildningen är en annan – vi menar att hela utbild-

ningen ska ses som en sammanhängande enhet. Det betyder att de enskilda delkurserna inte 

är inaktuella i och med att den schemalagda tiden har passerat utan erfarenheterna från de 

delkurser man läst ska finnas kvar som en del i helheten. Ingen lär dock kunna minnas allt 

från den stora mängd litteratur, föreläsningar, samtal och intryck som förekommer under 

flera års studier. Därför kan det vara en god idé att på något sätt samla de viktigaste upp-

täckterna, insikterna och de obesvarade frågorna så att de inte glöms. Detta samlande kan 

gå till många olika sätt. Om man är en flitig antecknare under föreläsningar, seminarier och 

läsande så kan man spara sina anteckningar – skriv gärna datum på dem och spara tillsam-

mans med schemat. Någon kanske hellre vill skriva kortare reflektioner för hand i en fin 

anteckningsbok. Andra föredrar att knappa ner några rader på datorn. Era anteckningar kan 

bli en snabbrepetition av de kurser Ni läst, de kan hjälpa Er att komma på bra uppsatsäm-

nen och de kan också visa på hur Ni förändrar och fördjupar Era tankar under 

utbildningens gång (det är ”normalt” att skämmas lite för sina tidiga alster när man tittar 

tillbaka på dem senare – det visar att något hänt med tankarna). 

Utöver det som vi redan skrivit ska vi ge Er fem skäl till varför vi tycker att skrivande 

är viktigt som en del i utbildningen. 

 

– Skriftspråket är ett verktyg för reflektion och kritisk bedömning 

Vi har redan (under rubriken Didaktiken i Sverige) nämnt Roger Säljö och det sociokultu-

rella perspektivet på lärande, men vi återkommer till det nu. Säljö (1992) menar att man 

kan jämföra skrivandet med en miniräknare. Om vi vill förstå vad en person gör med mini-

räknaren så kan vi inte studera apparaten för sig och personen för sig. Det intressanta är att 

studera vad personen kan åstadkomma med hjälp av miniräknaren. Skrivande är i sig inte 

intressant, men vi kan betrakta skrivandet som ett redskap med vars hjälp vi kan göra mer 

än vad som annars vore möjligt. Det skrivna språket möjliggör reflektion på ett sätt som 
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talat språk inte gör. Det skrivna kan man gå tillbaka till, fundera över igen och formulera 

om och det är möjligt just därför att orden finns på papper. 

Vi har också tidigare citerat Högskolelagens paragraf om innehållet i den högre ut-

bildningen, men vi upprepar den igen. 
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 

– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt  

– beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 

utveckla förmåga att 

– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

– följa kunskapsutvecklingen, och 

– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge de 

kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (SFS 

1992:1434, 1 kap, 9 §). 

 

Hela det vetenskapliga samhället lägger vikt vid det skrivna ordet och i denna paragraf blir 

det tydligt. Högskolorna är en del av det vetenskapliga samhället och därmed delar vi 

också vissa antaganden och det är det som blir synligt här. Vissa av de punkter som nämns 

är i det närmaste omöjliga utan skrivna texter och samtliga klarar vi lättare med hjälp av 

skrivet material. 

 

– Genom att skriva blir vi tydliga 

Genom att fästa sina tankar om en text, ett samtal eller en föreläsning på papper kan man 

lättare upptäcka tankeluckor i sina resonemang. När man formulerar sig skriftligt tvingas 

man inse vad man förstått och vad man missat. En nedskriven tolkning av en text kan man 

också lättare diskutera med andra för att se om den håller eller om den bör omvärderas. 

 

– Skrivande som kommunikation och som offentligt samtal 

Skriftspråket fyller en viktig funktion i vår kommunikation. I arbetslivet behöver man ofta 

kommunicera med kollegor, elever och föräldrar, kunder och uppdragsgivare. Att doku-

mentera och rapportera verksamheten och att komma med nya förslag kan också höra till 

arbetet.  

Många av Er kommer att arbeta inom skolväsendet. Eftersom skolan är en del av vårt 

samhälle så behöver den också debatteras och belysas i den offentliga debatten och här har 

lärare en viktig roll att fylla. 

 

– Skriftliga underlag höjer kvaliteten på seminariediskussionerna 

Skriftliga underlag som var en tar med sig kan höja kvaliteten i seminariegruppsdiskussio-

nerna genom att alla då kommer grundligt förberedda. Detta är en hjälp i det egna lärandet, 

men också ett ansvar gentemot kamraterna i gruppen. Seminariet är ett tillfälle för lärande, 

vi har redan skrivit om att vi lär genom samtal och det återkommer vi till längre fram. Men 

för att lärande ska kunna ske krävs att alla ser sitt ansvar och att det uttrycks genom att 

man är förberedd, att man yttrar sig och att man lyssnar. Ni lär tillsammans i gruppen, var 

och en har ansvar inte bara för sitt eget lärande utan Ni ansvarar tillsammans för det som 

sker i gruppen.  

De skriftliga underlagen kan vara alltifrån kladdlappar med det man själv vill disku-

tera eller fråga om till mer ”färdiga” texter som de andra seminariedeltagarna får läsa, allt-

efter vad som gäller för den kurs Ni går. 
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– Kunskap om ert framtida yrke och vetenskaplig kompetens 

Som universitetsstudenter studerar Ni för att få en utbildning som ger Er tillträde till ar-

betsmarknaden. Alla de ovannämnda motiveringarna leder tillsammans fram till att skri-

vandet är en hjälp för Er i förberedelsen för yrkeslivet. 

I all universitets- och högskoleutbildning finns också kravet på vetenskaplig kompe-

tens. Denna kompetens skulle förenklat kunna beskrivas som en förmåga att läsa, förstå, 

tolka, granska och reflektera, att redogöra för sin förståelse och att dokumentera den. 

Denna kompetens skapar Ni genom att skriva och Ni visar också att Ni har den genom det 

Ni skriver. 

 

– Det är svårt att skriva 

Det är svårt att skriva, vi har nog aldrig hört någon säga att det är lätt utan alla tycks vara 

överens om detta. Men sedan går uppfattningarna isär. Vissa tycker att det är svårt men 

roligt, andra tycker att det är så svårt att det blir en oöverstiglig uppgift. I det här avsnittet 

ska vi försöka att ge en hjälp till den som tycker att det är för svårt att skriva. 

När forskare och författare skriver något som ska publiceras eller delas med en större 

läsekrets så har de alltid andra till hjälp för att läsa och kommentera texten innan den slut-

liga versionen är klar. Kanske granskas texten också av en professionell redaktör. Vanligen 

har publicerade texter (böcker och artiklar) också tillkommit under en längre tid än vad 

som finns till förfogande för de skrivuppgifter Ni ska göra under terminen. Detta gör att de 

texter man brukar läsa är ”bättre”, på så sätt att de är mer genomarbetade, än de texter man 

som student åstadkommer och om man jämför sina egna texter med publicerade texter är 

det lätt att tappa modet.  

Men även Ni kan använda ”knepet” med andra läsare. Ni kan bistå varandra i skri-

vandet genom att läsa och kommentera varandras texter. Det är en god hjälp som inte inne-

bär alltför mycket arbete. Det ligger också en ömsesidighet i att hjälpa andra. Det är inte en 

som hjälper och en som blir hjälpt. Båda lär av läsandet, pratandet och funderandet kring 

hur man bäst ska skriva (Hoel 2000/2002). Naturligtvis är det textens författare som 

ansvarar för innehåll och form och hjälpen får aldrig bestå i att någon annan gör jobbet. 

Vissa texter, framförallt Era uppsatser, kommer att läsas och diskuteras i en grupp. 

Då lägger Ni fram texter som i princip ska vara klara men där det ändå finns utrymme för 

att göra vissa justeringar. Gruppen ska då inte ses som en grupp arga kritiker utan som 

kritiska vänner (Handal 2001). Även dessa tillfällen är tillfällen för lärande för alla 

inblandade. (Mer om detta i kapitel 10, ”Granskning av vetenskapliga texter” och 11, ”Den 

Goda Texten”.) 

Den litteratur som Ni möter under utbildningen kan läsas på flera olika sätt. Det van-

liga är kanske att man läser för att finna vad författaren har att säga om det som är ämnet 

för hans/hennes text, men vi vill också uppmana Er att läsa med andra motiv. Studera hur 

författarna skriver, hur ordvändningarna går, hur de refererar till annan litteratur, hur de 

gör övergångar från en punkt till nästa, hur rubrikerna är uppbyggda etc. Fundera också 

över vilken typ av frågor de ställer, hur de gör sina undersökningar och hur de valt sina 

problem. Genom att läsa texter på detta hur-har-de-gjort-vis kan man utveckla sitt eget 

skrivande. 

Skrivande kan användas på minst två olika sätt. I det här avsnittet har vi behandlat 

både skrivande som ett redskap för lärande, den sortens skrivande som man ägnar sig åt för 

sin egen skull, och skrivande av texter som andra ska läsa. Längre fram i det här doku-
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mentet kommer Ni att få läsa mera om skrivande som leder fram till ett paper eller en upp-

sats som ska läsas av andra. 

 

Att samtala och lära 

När Ni studerar kommer Ni troligen att ägna den mesta tiden åt texter, men för att texterna 

ska bli meningsfulla behövs också samtal. Återigen hänvisar vi tillbaka till avsnittet om 

Didaktiken i Sverige i förra kapitlet. Där skriver vi att man inom den didaktiska forsk-

ningen betonar samtalets roll för lärande. På Ert schema står det antagligen ”Seminarium” 

vid de flesta tillfällena. Seminariet kan sägas vara det mer formella sättet att samtala om 

utbildningens innehåll och det kan, och bör, kompletteras med mer informella samtal. När 

ni ska skriva längre självständiga arbeten kommer Ni att erbjudas handledning och det är 

ytterligare en version av samtal i utbildningen. 

 

Samtal och seminarier 

När man ska formulera sig i skrift tvingas man till att bli tydlig – det skrev vi om i förra 

avsnittet. Att formulera sig muntligt kan ha samma effekt. Om man är alltför vag i sina 

formuleringar blir man inte förstådd och alltså måste man förtydliga. När man försöker 

förstå något nytt eller något som man finner svårt kan man ha god hjälp av att formulera 

sig muntligt tillsammans med andra, att samtala. I samtalet kan man börja med luddiga 

”jag tror att jag menar ungefär…” och med de andras hjälp kan man så småningom nå fram 

till mer exakta formuleringar. I Säljö (2000) finns flera exempel på hur elever hjälper var-

andra fram till lösningar genom att diskutera, fråga varandra och fylla i varandras halvfär-

diga meningar. 

Vi vill uppmuntra Er till att samtala med varandra om utbildningens innehåll. Samtal-

en är lika värdefulla när Ni ska läsa litteratur som när Ni ska skriva egna texter. Läs, funde-

ra, anteckna, och prata med varandra. Det är stimulerande och dessutom oftast roligt att 

tillsammans ge sig i kast med de intressanta, svåra, spännande, konstiga och självklara 

idéer som dyker upp i kurslitteratur, under verksamhetsförlagda studier och i föreläsningar. 

Ni kanske väljer att ha en eller ett par kurskamrater att samtala med efter behov, men Ni 

kan också bilda smågrupper inom den större gruppen och träffas regelbundet. Samtalen blir 

en hjälp för er i lärandet och de tjänar också som förberedelse för seminarierna. 

När det står ”seminarium” på schemat så är det meningen att Ni, tillsammans med lä-

raren, ska diskutera kursinnehållet. Även i seminariediskussionen kan man utgå från olika 

aspekter av texten, till exempel det man tycker är intressant eller det som är svårt att förstå. 

Vi återkommer till det i kapitel 6, som helt ägnas åt en reflektion kring seminariet. 

Vi vill bara passa på att reda ut hur själva ordet ska användas innan vi går vidare till 

nästa punkt. Eftersom det är ett låneord (från latin) så finns det en del osäkerhet om hur 

man ska handskas med böjningarna. Det heter ett seminarium men flera seminarier. (”Den 

här veckan är det bara ett seminarium men nästa vecka är det två seminarier.”) I bestämd 

form säger man seminariet och seminarierna. (”Idag tycker jag att diskussionen under se-

minariet mest rörde det självklara, men seminarierna vi hade förra veckan utmanade mig 

att tänka i nya banor.”) Och så kan man bilda sammansatta ord som seminarierum, semina-

riegrupp, seminariediskussion, seminariedeltagare…  

 

Handledning 

I samband med att Ni skall skriva uppsats erbjuds Ni handledning. Detta innebär att Ni 

inför och under skrivarbetet, vid ett eller flera tillfällen, får träffa en lärare, Er handledare, 
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för att diskutera uppsatsen. Handledningen kan ske enskilt (en student eller ett par som 

skriver ihop träffar en handledare) eller i grupp.  

Handledaren är Er kritiska vän under skrivandet. Handledarens namn ska också anges 

på uppsatsen så det ligger i Ert gemensamma intresse att uppsatsen blir så bra som möjligt. 

Det innebär att Ni inte ska vara rädda för att visa det Ni skrivit för handledaren och att 

handledarens kommentarer är att betrakta som goda råd som ges innan en större publik får 

läsa texten. Handledaren är van att läsa text som inte är helt färdig och hennes/hans uppgift 

är att läsa och kommentera för att hjälpa Er att slutföra uppsatsen. 

Ni kan inte få obegränsad handledningstid utan det gäller att utnyttja den tid Ni får på 

bästa sätt. Den arbetstid som varje handledare har för detta ska räcka till Era möten och till 

att läsa Era manus. För att Ni ska få ut så mycket som möjligt av handledningen är det bra 

om tiden planeras vid det första handledningstillfället. Ni bör också komma överens om 

hur lång tid före mötena som handledaren ska få manus för att hinna läsa.  

Ge gärna en läsanvisning till handledaren när Ni skickar manus (”nu har jag skrivit 

resultatredovisningen och vill gärna ha kommentarer på det, resten av texten är inte 

förändrad sedan förra gången”). Ytterligare ett sätt att få ut det bästa av handledningen är 

att Ni noga tänker igenom vad det är Ni behöver diskutera med handledaren. Antingen tar 

Ni med er dessa punkter till mötet eller så skickar Ni dem i förväg.  

Ni kan läsa mer om handledning i Skriva för att lära (Dysthe, Hertzberg & Hoel 

2000/2002, kapitel 11) och i Att skriva en bra uppsats (Rienecker & Jørgensen 2000/2002, 

kapitel 5). 

 

Att lyssna och lära 

Föreläsningar 

I viss utsträckning innehåller Era kurser också föreläsningar. Dessa innebär, i princip, att 

någon talar till en grupp studenter om något pedagogiskt relevant ämne. Situationen är tra-

ditionellt en envägskommunikation, men kan i vissa fall avslutas med utrymme för frågor. 

Utrymmet för dialog mellan föreläsare och åhörare varierar naturligtvis och vanligen är det 

större då föreläsningen sker inför en mindre grupp än då den äger rum i en fullsatt aula. Att 

föreläsa innebär att någon har ”läst före” Er! Innehållet i en föreläsning varierar naturligt-

vis starkt men en föreläsning bör ge en god översikt över det aktuella område/ämnet. Den 

bör också ha en fin balans mellan bredd och djup vad gäller innehållet i detta område eller 

ämne. 

Man kan säkert lyssna väldigt ”aktivt”, dvs. ta till sig föreläsarens tankar och beskriv-

ningar, värdera dessa, ställa egna nya frågor, ha avvikande uppfattning o.s.v. Visst är det 

frustrerande ibland att inte få upprätta en omedelbar och någorlunda spontan kontakt med 

en föreläsare! Men i de allra flesta fall erbjuder en föreläsare publiken flera tillfällen att 

ställa frågor och efteråt har ni chansen att skriva ner Era funderingar och att samtala med 

kurskamrater informellt och även i efterföljande seminarier. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Ni som utbildar Er till lärare har undervisningen förlagd dels till universitet, dels till 

förskolor och/eller skolor. Den tidigare och traditionella benämningen på den del som är 

förlagd till förskole- eller skolverksamhet är praktik. Med praktik menas ofta att man först 

lär sig något teoretiskt och sedan omsätter denna teori i den praktiska verksamheten. Vi 

menar istället att den verksamhetsförlagda utbildningen syftar till att Ni ska kunna lära Er 

om det egna arbetet i det egna arbetet, det vill säga livslångt lärande inom yrket. De 

teoretiska studierna kopplas till den pedagogiska verksamheten, så att beprövad erfarenhet 
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och vetenskapligt grundad kunskap i samspel kan bidra till att tänkandet kring och 

handlandet i yrkesverksamheten utvecklas. Ni följer utvecklingen i den pedagogiska 

verksamheten under en längre tidsperiod för att därigenom fördjupa Er förståelse för de 

villkor som finns lokalt på ett skolområde. Ni knyts till ett arbetslag och kan på så sätt delta 

i det kollektiva arbetet med lärarens alla arbetsuppgifter. 

Lärande om arbetet i arbetet sker genom att Ni för det första gör undersökningar av 

olika slag. Den verksamhetsförlagda utbildningen är kunskapskälla för undersökningar av 

exempelvis vad förskola och skola är samt hur intentioner och betingelser lokalt skapar 

olika villkor för lärares uppdrag och arbete.  

För det andra innebär lärande om arbetet i det egna arbetet att Ni deltar i olika delar 

av verksamheten. Ni blir till exempel förtrogna med att samtala med barn/elever och 

föräldrar. Ni fördjupar kunskaperna om betingelser för lärande och ansvarar till exempel 

för att tillsammans med en grupp elever och lärare planera ett arbetsområde. Ni leder, 

genomför och följer sedan upp det som planerats. 

Det är ett krav att den blivande läraren kan genomföra kritiska analyser av yrkets 

villkor, ansvar och innehåll. Den blivande läraren ska ha insikt om de egna 

tolkningsramarna, vara medveten om varför man tänker som man tänker och varför man 

handlar som man gör. Förmågan att vara ”uppmärksam i handling” ska utvecklas, vilket 

innebär att man prövar sig fram för att kunna hålla flera alternativ öppna och samtidigt ha 

överblick över undervisningen, samspelet med barn/elever och kollegor. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen dokumenterar Ni kontinuerligt Era 

erfarenheter. Dokumentationen är underlag för reflektion och bearbetas såväl i 

handledningen under VFU:n som i kursseminarier. 

 

Examination 

De kurser Ni läser innehåller alla ett eller flera examinationstillfällen. Som vi redan skrivit 

(under rubriken ”Att skriva och lära” på s 21) medför vår syn på lärande att vi inte 

använder tentamen som examinationsform. Ni kommer i stället att finna att examinationen 

i de flesta kurser innebär att Ni skall diskutera kurslitteratur, skriva inlämningsuppgifter 

eller kurspaper, granska en text som en eller flera studenter skrivit eller själva ”försvara” 

den text Ni författat.  
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6. Seminariet som ideal och verklighet
2
 

Att bedriva universitetsstudier innebär att delta i en rad olika studieaktiviteter som har sina 

speciella förutsättningar och innebörder. De vanligaste studieaktiviteterna utgörs av före-

läsningar, seminarier, verksamhetsförlagda studier och skriftliga arbeten i form av paper, 

rapporter och uppsatser. Var och en av dessa studieformer har långa traditioner i den aka-

demiska världen. Den akademiska föreläsningen kan exempelvis spåras tillbaka till medel-

tidens universitet innan boktryckarkonsten var uppfunnen. 

Seminariet har förmodligen ännu äldre anor. Under den klassiskt grekiska perioden 

förekom som bekant barfotafilosofer som vandrade omkring på Atens gator och förde filo-

sofiska och politiska samtal med den tidens ungdom. Sokrates är förmodligen det mest 

berömda exemplet på en sådan vandrande seminariefilosof. Sokrates såg som sin uppgift 

att skapa människor och medborgare med självständigt och kritiskt tänkande. En uppgift 

som dessvärre kostade honom livet. 

Syftet med seminariet vid Pedagogiska institutionen kan delvis jämföras med 

Sokrates idé eftersom det är tänkt att fungera som ett öppet samtal som bidrar till att forma 

reflekterande, forskande och kritiskt tänkande studenter och blivande lärare. 

Owe Lindberg (1995, s 5) menar att ”seminariet ska ses som ett offentligt samtal som 

har som syfte att offentligt pröva skolan och det liv som levs där utifrån de olika kunskaps-

källor som står till buds”. 

Få skulle väl ifrågasätta denna viljeinriktning och målsättning, men samtidigt menar 

jag att det inte finns någon automatik som gör att seminariet skapar reflekterande och kri-

tiskt tänkande lärare även om seminariet rymmer denna potentiella möjlighet. 

Min avsikt med föreliggande text är att problematisera eller kritisk granska seminariet 

som idé och verklighet med utgångspunkt från personliga erfarenheter som seminarieledare 

och deltagare i olika typer av seminarier. Mina reflektioner är givetvis subjektiva och per-

sonliga men trots det kan de äga en viss allmän giltighet. 

Etymologiskt sett har seminariet sitt ursprung i grekiskans semen, som betyder frö 

eller planta, vilket skulle kunna tolkas som att seminariet utgör en sorts plantskola där se-

minarieledaren blir någon form av trädgårdsmästare. Om seminariet betraktas som en 

plantskola skulle det kunna innebära att plantorna, studenterna, befinner sig i början av sitt 

växande med allt vad det innebär av potentialitet och utvecklingsmöjligheter. 

Detta skulle också kunna tolkas som att seminariet ska ses som en process snarare än 

en produkt. Annorlunda uttryckt; varje seminarium kan inte betraktas enbart för sig utan 

man bör uppmärksamma de kvalitativa förändringar som sker dels i seminariet i sig under 

tid men även i tänkandet och utveckling hos de enskilda seminariedeltagarna. Seminariet 

rymmer följaktligen både en kollektiv och en individuell aspekt. Seminariet syftar till att 

utveckla reflektionsförmågan och det kritiska tänkandet hos de enskilda individerna, vilket 

enbart kan ske i ett öppet samtal med aktiva seminariedeltagare. 

Seminariet har med andra ord minst två funktioner. Den ena består i att fungera som 

en arena för betydelsefulla läroprocesser, där kritiskt tänkande och argumentationsförmåga 

odlas och utvecklas. Den andra funktionen består i att faktiskt granska texter och sociala 

fenomen på ett vetenskapligt kritiskt. 

Idealt sett kan seminariet med andra ord medföra dels att deltagarnas omvärldsupp-

fattning förändras men också att kunskapen om världen förändras. Det goda vetenskapliga 

seminariet kan följaktligen bidra till vetenskapens utveckling. Disputationsseminariet och 

det högre seminariet är bra exempel på sådana vetenskapliga seminarier. 

                                                 
2
 Hela kapitlet är en reviderad version av en text som tidigare använts som kurslitteratur (Åström 1995). 
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Om man betraktar seminariet ur ett historiskt-filosofiskt perspektiv kan man hitta idéer och 

tankefigurer hos flera tänkare som påminner om våra föreställningar om det goda 

seminariet. 

Sokrates förlossningskonst kan ses som ett tidigt exempel på vilken funktion semina-

riet kan fylla. Sokrates menade att man genom en skicklig argumentation kunde visa på 

inkonsekvenser i människors sätt att tänka och på så sätt närma sig en sannare bild av värl-

den. Han ville bringa intellektuell klarhet i frågor rörande etik, kunskap och samhälle i 

form av en begreppsanalytisk dialog eller ett dialektiskt samtal byggt kring ett påstående 

och dess motsats. Syftet var enkelt och klart: att lära medborgarna att tänka kritiskt, att 

tänka självständigt. 

En utgångspunkt i Sokrates dialogkonst som kan vara värd att beakta i seminariet var 

att inget påstående var så självklart och allmängiltigt att det inte kunde ifrågasättas. Och 

omvänt, ingen uppfattning är så tokig att den kan avfärdas utan en saklig analys 

(Lindström 1993). 

Idén om att man genom ett öppet samtal kan komma fram till bättre eller sannolikare 

sanningar finns också hos så olika tänkare som Karl Popper, John Dewey, Hans-Georg 

Gadamer och Jürgen Habermas. Även den symboliska interaktionismen och Johan 

Asplunds teori om social responsivitet rymmer tankar som betonar den sociala interaktion-

ens betydelse för människans identitet och lärande.
3
 

För Habermas innebär rationellt kommunikativt handlande en social interaktion som 

är inriktad på uppnående av inbördes förståelse. Han menar att ”förståelseprocessens mål 

är att åstadkomma ett samförstånd som utmynnar i den intersubjektiva gemenskapen av 

ömsesidig förståelse, gemensamt vetande, ömsesidigt förtroende och inbördes överens-

stämmelse” (citerat i Bernstein 1983/1987, s 251). 

Tanken med kommunikativt handlande är med andra ord att det är det goda argu-

mentet som ska vara vägledande för våra överenskommelser. 

 

Reflektionsbegreppet 

En av de viktigaste avsikterna med seminariet är att det ska bidra till en ökad reflektions-

förmåga hos de studerande. De flesta torde vara överens om att reflektion är mera efter-

strävansvärt än icke reflektion, men samtidigt är det inte helt säkert att alla som omfattar 

begreppet menar samma sak. 

Mikael Alexandersson (1994) menar exempelvis att reflektion är något annat än att 

tänka till, eller att tänka intensivt på någonting. Inom fenomenologisk filosofi är reflektion 

kopplat till medvetandeakterna. Innebörden i detta är att medvetandet vänder tillbaka till 

sig självt. Reflektionen rymmer med andra ord två aspekter, dels är medvetandet riktat mot 

fenomenvärlden men framför allt är det riktat mot sig självt. Att nå en högre förståelse eller 

att komma till en djupare insikt innebär att individen måste komma till insikt om varför 

hon tänker som hon tänker (Alexandersson 1994). 

Med utgångspunkt från denna definition av reflektionsbegreppet menar 

Alexandersson att man kan urskilja fyra kvalitativt åtskilda reflektionsnivåer, där den för-

sta nivån omfattar ”common sense” tänkande som är en ganska ytlig form av tänkande. Det 

kan närmast beskrivas som rutinmässigt vardagstänkande. 

Den fjärde nivån innebär att man både uppmärksammar vad man reflekterar över och 

hur och varför man reflekterar på detta. En fördjupad reflektion av denna ordning kan med-

                                                 
3
 Dessa teoretiker och teorier är välkända och ofta använda inom samhällsvetenskaperna. Ni kommer med 

största sannolikhet att träffa på dessa namn under studierna – om Ni inte redan gjort det. Vi förklarar dem 

inte närmare här utan de får stå som exempel på att många, trots stora olikheter i övrigt, kommit fram till att 

samtalet är viktigt. 
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föra att nya idéer, ny självförståelse, nya kunskaper och nya handlingsmönster växer fram. 

Om utgångspunkten för seminariet är att uppnå denna form av reflektion vilket jag tror och 

hoppas så vilar ett tungt ansvar på seminariet som form. Mot bakgrund av detta upplever 

jag det som angeläget att föra en diskussion om vilka villkor som måste gälla för att man 

ska uppnå detta eftersträvansvärda reflekterande förhållningssätt. 

För att uttrycka det lite mera drastiskt, hur ska man hantera seminariet för att lyfta 

seminariet till högre och högre nivåer? Hur lägger man in fyrans växel? 

 

Seminariet som verklighet 

Resonemanget hittills har huvudsakligen rört sig omkring idéer och föreställningar om vad 

seminariet skulle kunna fylla för funktioner. Nu avser jag i stället att granska hur semina-

riet kan se ut eller utformas beroende på olika omständigheter. 

Som jag ser det kan seminariet granskas utifrån några dikotomiska begrepp
4
 som be-

rör strukturen eller formen på seminariet. Dels kan man betrakta seminariet utifrån begrep-

pet hårt-löst strukturerat, dels kan man se det utifrån dimensionen yta-djup. 

Om man kombinerar dessa begrepp får man fyra idealtyper som seminariet kan upp-

träda som. (Idealtyp innebär inte att de är idealiska.) Avsikten med idealtypena är att ren-

odla vissa inslag i seminariet för att blottlägga vissa fenomen som till och från uppträder 

men som inte alltid är önskvärda eller som försvårar möjligheten att utveckla seminariet. 

Jag väljer att kalla dessa idealtyper: Seminariet som konversation, som läxförhör, som 

terapeutiskt samtal och som det goda seminariet. Låt oss granska dem i tur och ordning för 

att klargöra deras karaktär. 

 

Seminariet som konversation 

Det som karaktäriserar konversationsseminariet är att det är mycket löst strukturerat. Det 

finns egentligen ingen struktur alls och resonemanget rör sig på en mycket ytlig nivå. Re-

sonemanget rör sig dessutom i cirklar, man kommer så att säga ingen vart, eller också hop-

par det från det ena till det andra. Deltagarna tycks ibland tala först och tänka sedan. Det är 

inte heller ovanligt att man pratar i munnen på varandra. Dessutom tycks det råda konsen-

sus omkring de flesta frågor. Deltagarna i seminariet förefaller trivas med tillställningen 

men den lämnar inga djupa spår i deras medvetande. Det torde tillhöra undantagen att ett 

seminarium uppträder som ren konversation, men däremot kan det finnas inslag av detta i 

flera seminarier. 

Fenomenet uppträder antagligen när seminarieledare och seminariedeltagare är dåligt 

förberedda eller dåligt engagerade i ämnet. konversationsseminariet kan också ”gå i stå”, 

eller uttryckt på ett annat sätt: ingenting händer, trögheten härskar. Som seminarieledaren 

kan man då se sig tvingad att splittra upp seminariet i små grupper med speciella uppgifter. 

Därefter kan seminariegruppen förenas igen och samtalet kan förhoppningsvis utvecklas. 

Problemet är bara att då är inte seminariet ett seminarium längre, då har det blivit ett 

grupparbete. Detta aktualiserar för övrigt frågan om vilken roll man ska inta som semina-

rieledare: arbetsledare eller samtalspartner? Är seminarieledarens roll annorlunda än de 

övriga seminariedeltagarnas roll? 

 

                                                 
4
 En dikotomi är en uppdelning i motsatspar och betecknar en sorts antingen-eller-tänkade snarare än både-

och-tänkande. T ex svart-vit, rik-fattig, ytlig-djup. 
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Seminariet som läxförhör 

Antitesen till konversationsseminariet utgörs av läxförhörsseminariet. Seminariet kan ta 

formen av ett läxförhör eller ännu värre, förhör om seminarieledaren tar för hårt på sin roll 

som examinator eller om han lever under föreställningen att man under seminariet skall slå 

fast absoluta för alltid giltiga sanningar. 

Läxförhörsseminariet är med andra ord alltför hårt strukturerat. Seminarieledaren har 

tänkt ut nästan allt i förväg, det finns inget utrymme för deltagarna att påverka innehållet i 

samtalet. Om seminariet tar formen mer av ett läxförhör än ett öppet samtal sker ingen 

egentlig utveckling av tankeverksamheten och relationen mellan seminarieledaren och 

deltagarna blir problematisk. 

En specialform av seminariet som läxförhör kan uppträda om seminarieledaren har 

tänkt ut ett antal frågeställningar som skall behandlas under seminariet och som bearbetas 

den ena efter den andra som på en checklista. Seminariet blir då mer av ett styrelsesam-

manträde med en kraftfull styrelseordförande. Och det var väl knappast avsikten med se-

minariet? 

 

Seminariet som terapeutiskt samtal 

De flesta seminarieledare torde ha upplevt att seminariet under vissa betingelser blir som 

ett terapeutiskt samtal. Detta fenomen uppträder oftast men inte enbart när man skall ven-

tilera erfarenheter från verksamhetsförlagda studier. 

Det terapeutiska inslaget innebär att en eller flera deltagare finner det intressantare 

och angelägnare att prata om personliga känslomässiga upplevelser än att samtala om en 

generell problematik. 

Som seminarieledare känner jag mig kluven inför fenomenet. Delvis har jag en för-

ståelse för att man kan behöva prata av sig mer eller mindre traumatiska upplevelser som 

man erfarit. Dessutom utgör skolan ett fält som alla har starka känslomässiga upplevelser 

av och dessa kan återuppväckas från sin slumrande sömn när man börjar att problematisera 

olika förhållanden som råder inom skolområdet. Ett visst mått av terapeutiska inslag är 

kanske oundvikligt eftersom vi även eftersträvar någon form av personlig utveckling hos 

deltagarna i seminariet. Men trots allt är det en grannlaga uppgift för seminarieledaren att 

avgöra var gränsen går mellan det alltför privata och det offentliga. 

 

Det Goda Seminariet 

Den fjärde idealtypen har jag valt att kalla för det goda seminariet och den utgör också det 

eftersträvansvärda. Karaktäristiskt för det goda seminariet är att samtalet håller sig på en 

förhållandevis djup nivå, med en inte alltför hårt strukturerad form. Fördelen med en 

ganska lös struktur är att samtalet kan bli mera spännande och utmanande än om det är 

alltför hårt strukturerat. 

I det senare fallet kan diskussionen bli alltför förutsägbar. Samtidigt tror jag det är 

viktigt att man använder sig av ett relationsfritt tänkande, i betydelsen av att man har för-

mågan att hålla sig till texten eller ämnet och att inte utvikningarna blir alltför yviga. En 

förutsättning för att man ska få ett gott seminarium är att seminarieledaren och deltagarna 

har förberett sig på ett bra sätt. Dessutom är det vikigt att man valt ett meningsfullt inne-

håll. Meningsfullheten innebär bland annat att de frågor som ventileras har öppna svar, det 

är med andra ord inte poängfullt att diskutera absoluta sanningar. De texter eller det mate-

rial som väljs för seminariet bör innehålla ett visst tolkningsutrymme och vara möjliga att 

ta ställning till. Den kunskapssyn som ligger till grund för seminariet bör vara kunskapsre-

lativistisk i ordets goda betydelse. Ference Marton m fl (1977, s 152) menar exempelvis att 
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en högre form av inlärning eller omvärldsuppfattning ”utmärks av att man tar ställning i 

olika frågor för ett visst synsätt eller perspektiv och gör det till sitt eget. Samtidigt är man 

medveten om att det finns alternativa sätt att uppfatta olika företeelser”. 

Under det goda seminariet hoppas man att det sker ett sonderande samtal som gör att 

deltagarna med hjälp av varandra kommer fram till nya upptäckter, att världen så att säga 

sakta ändrar karaktär framför deltagarnas ögon, och att det sker en horisontsammansmält-

ning mellan seminarieledaren och seminariedeltagarna. Det goda seminariet kräver goda 

lyssnare i större utsträckning än goda talare. Självklart bör det råda en demokratisk at-

mosfär i betydelsen av att alla synpunkter är tillåtna, men samtidigt ska de kunna ställas 

under det offentliga samtalet, vilket innebär att man måste vara villig att bli kritiserad och 

vara öppen för förändring. Alla argument är tillåtna men de ska inte få stå oemotsagda. Det 

goda seminariet får mera dynamik och utvecklingspotential om det inte råder fullständig 

konsensus om alla frågor. Konflikter tvingar förhoppningsvis fram goda argument. 

 

Seminariets innehåll 

Hittills har jag huvudsakligen resonerat omkring seminariet som form och i ganska liten 

utsträckning berört innehållssidan. 

Seminariet används som bekant i olika sammanhang, dels för att bearbeta litteratur, 

dels som ett sätt att resonera omkring föreläsningar, dels för att bearbeta praktik och prak-

tikupplevelser och slutligen som ett sätt att ventilera rapporter eller uppsatser. 

Min erfarenhet är att seminariet fungerar som bäst när man har en meningsfull text att 

utgå ifrån, eller när man behandlar rapporter eller uppsatser. Som jag berört tidigare kan 

praktikbearbetning tendera till att bli ett terapeutiskt samtal. 

När det gäller seminarier i anslutning till föreläsningar så har de ibland benägenheten 

att bli ytliga eftersom formen på föreläsningen uppmärksammas i större utsträckning än 

innehållet. Om däremot föreläsningen kombineras med en text som anknyter till densamma 

har seminariet goda förutsättningar att utvecklas i en gynnsam riktning. Men i vilket fall 

som helst är det angeläget att diskutera vilken roll seminariet och föreläsningen har till 

varandra. 

En meningsfull text är med andra ord den bästa garantin för ett lyckat seminarium. 

Nästa fråga är då vad som kan anses som en meningsfull text. Jag har inget enkelt svar på 

frågan, men det är min uppfattning att texter som problematiserar världen eller visar på 

försummade aspekter fungerar bättre än texter av mera deskriptiv karaktär. För att exemp-

lifiera tror jag att det fungerar bättre med texter som behandlar den dolda läroplanen än att 

diskutera Piagets teori om ackommodation och assimilation. Hur som helst kan det vara 

poängfullt att fundera över vilken typ av texter som lämpar sig bäst för seminarieformen. 

Avslutningsvis menar jag att man borde ta sig en funderare över vad det innebär att 

seminariet framförallt är en muntlig aktivitet. Kan det vara så att den verbalt begåvade 

studenten lyckas hålla samtalet igång utan för att vara speciellt väl förberedd samtidigt som 

han ger sken av att behärska området? Även seminariet har sin dolda kod eller läroplan. 

Det faktum att seminariet är muntligt och verbalt innebär kanske att diskussionen har sina 

begränsningar. Möjligen skulle det kunna vara så att om man kombinerade de muntliga 

aktiviteterna med någon form av skriftliga övningar skulle man kunna få en annan 

stringens på samtalet. Samtalets konst handlar kanske om att kunna formulera sina tankar 

på ett visst sätt. Ett sätt att testa sina egna tankar inför sig själv är faktiskt att skriva ner 

dem. Samtidigt är det inte vilken text som helst som utvecklar tankeverksamheten. De 

frågeställningar som behandlas i texten bör ha en resonerande eller argumenterande 

karaktär som jag ser det. 
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Den sista frågeställningen har att göra med seminariet som offentligt samtal eller som 

privat angelägenhet. Innebär det faktum att en seminarieledare följer gruppen under en 

längre tid att det offentliga samtalet premieras eller innebär det att en viss del av utbild-

ningen privatiseras. För att uttrycka det något annorlunda: Hur ser frihetsutrymmet ut för 

den enskilda seminarieledaren och den enskilda seminariegruppen? 
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7. Universitetet – ett vetenskapligt samhälle 

På Pedagogiska institutionen studeras ämnet pedagogik. Innehållet i de kurser som erbjuds 

kan därför sägas utgöra olika områden av detta ämne. Dessa områden är kopplade till en 

eller flera inriktningar av ämnet, nämligen 
 

Pedagogik (en ”allmän” inriktning) 

Pedagogik med didaktisk inriktning (PDI) 

Pedagogik med inriktning mot utbildningsledning (PUT) 

Specialpedagogik 

 

Dessa inriktningar studeras alltså i kurser på olika nivåer (A-D) och av olika omfattning (5-

20 poäng). 

På alla dessa kurser författas, nästan helt utan undantag, olika texter. Dessa utgör 

viktiga underlag för bedömningar av Era insatser under en kurs. Texternas innehåll kan 

vara mer eller mindre styrt, beroende på om kursen rör ett särskilt område, t.ex. 

”Kommunikation och lärande”, eller om den syftar till att Ni ska arbeta självständigt med 

ett pedagogiskt relevant innehåll, t.ex. ett temaarbete (Pedagogik A) eller en uppsats (bl.a. i 

Pedagogik och Specialpedagogik B-D, PDI C och PUT C-D). 

På PI är arbetet med texter ett centralt inslag. Det betyder att Ni både ska författa och 

granska texter kontinuerligt under de kurser Ni följer. Detta innebär att vi starkt betonar de 

självständiga inslagen i de kurser vi ger. Vi betraktar arbetet med texter och dessa arbets-

former som nödvändiga förutsättningar för det uppdrag som formulerats i Högskolelagen 

(kap. 1, §9): 
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 

– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt  

– beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 

utveckla förmåga att 

– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

– följa kunskapsutvecklingen, och 

– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

 

Det som beskrivs i citatet ovan kan ses som ett stort steg på väg mot att bedriva forskning 

på ett ännu mer självständigt sätt, dvs. utan handledning. Detta är målet för forskarutbild-

ningen som avslutas med ett omfattande självständigt arbete, en doktorsavhandling. 

Vägen från en A-nivå till en avhandling är lång, men leder till att Ni blir mer och mer 

erfarna och drivna både som författare till och granskare av texter. Denna resa innebär 

också att Ni successivt tillägnar Er ett medlemskap i ett vetenskapligt samhälle, det 

pedagogiska. Man kan kanske säga att ett fullvärdigt medlemskap erhålls genom examen 

från forskarutbildningen, dvs. då Ni bl.a. författat en avhandling. 

Att göra denna resa kan alltså ses som en ansökan om medlemskap i  
 

 … a community of individual scientists who are socialized to the same standards, methods, 

authorities, and the like … (Overington 1977, s. 148). 

 

En annan beskrivning av ett vetenskapligt samhälle ger Valle (1991, s. 248) som menar att 

detta består av 
 

... a more or less self-contained and self-perpetuating group, which needs to recruit new 

members from outside but whose debate is restricted to members of that group. 
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Det är också detta samhälle som, lite tillspetsat kanske, har tolkningsföreträde till vad som 

ska räknas som kunskap. Detta samhälle gör det, enligt Overington (1977, s. 148), möjligt 

”… to construct a universal agreement over a period of time on what is to count as knowl-

edge”. Han menar också att processen för att konstruera denna kunskap, en vetenskaplig 

kunskap, kan ses 
 

… as a way of speaking about specific experiences before a limited and specially trained 

audience that is authorized to establish that discourse as knowledge (Overington 1977, s. 144). 

 

Han anser alltså att det vetenskapliga samhället utgör en särskild publik. Denna kan också 

ses som en särskild grupp som bedömer om en text är vetenskaplig eller ej. 

Hur skapas och vidmakthålls då ett vetenskapligt samhälle? En viktig ingrediens i 

detta samhällsbygge är de texter som ständigt publiceras. När det gäller tidskriftsartiklar 

menar Overington (1977, s. 148) att 
 

… a journal article, the fundamental form of public communication among scientists, is no 

more than data or information (despite the refereeing procedure) that might become knowledge 

over time if it is neither ignored nor contradicted. 

 

Även Valle (1991) diskuterar vetenskapliga texter och menar att en sådan text skrivs 
 

... by an accredited member of the scientific community or a person seeking such accreditation, 

directed to other members of the community, and intended as a contribution to the scientific 

debate beyond the level of uninterpreted findings alone (Valle 1991, s. 249). 

 

Författandet av olika texter under studier från A-nivå till en avhandling kan alltså betraktas 

som en fortlöpande kvalificering till att bli medlem i ett vetenskapligt samhälle. 

Sammanfattningsvis träder Ni, i kraft av Era studier, alltså in i ett samhälle som bl.a. 

präglas av en kommunikation via texter. Detta innebär att Ni bl.a. kommer att författa text-

er. Vad detta innebär diskuteras i nästa kapitel. 
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8. Att skapa vetenskapliga texter 

Att författa texter utgör, som tidigare nämnts, ett dominerande inslag i Era studier. Dessa 

texter är av olika slag och utgör ett betydelsefullt inslag i vetenskaplig verksamhet. Att 

ständigt öva sig i att författa vetenskapliga texter ser vi som ett medel för att utveckla ett 

kritiskt tänkande. Detta innebär också att Ni successivt ”erövrar” ett medlemskap i ett ve-

tenskapligt samhälle. 

Hittills har vi berört de texter Ni skriver för det egna lärandet och som förberedelser 

för seminarier. De texter som nu kommer att behandlas är av större omfång. Dessa texter 

utgör i allmänhet en avslutande examinationsuppgift på delkurser om 5 eller 10 poäng och 

betecknas ”paper” respektive ”uppsats”. 

Gemensamt för både ett paper, en uppsats och vetenskapliga texter överhuvud taget är 

att de ska 
 

1) vara förankrade i vetenskapliga publikationer 

2) ha ett tydligt uttalat syfte 

3) rymma en tydlig argumentation  

4) innehålla och leda fram till en eller flera slutsatser 

 

I detta kapitel behandlas i huvudsak den första punkten, hur en text kan förankras i eller 

kopplas till vetenskapliga publikationer. Lite förenklat består denna förankring av två steg. 

Det första består av läsning och granskning av publikationer. I det andra används delar av 

publikationernas innehåll för att skapa en sammanställning. I kapitel 9 behandlas mer 

utförligt de övriga punkterna och hur de behandlas i paper och uppsatser.  

 

Förankring som läsning 

Det är en självklarhet att en text som skrivs på PI ska avse ett pedagogiskt relevant område. 

Pedagogik är ett variationsrikt ämnesområde, och de texter som författas kan därför be-

handla mycket olika företeelser.  

De självständiga texter
5
 Ni kommer att skriva ska utgå från obligatorisk och/eller 

valfri litteratur. Ni ska alltså på något sätt använda Er av denna litteratur. Utgångspunkten 

kan vara Ert personliga intresse för ett område, t.ex. ”lärande organisationer”. Ni har, bl.a. 

via litteratursökningar på biblioteket, kanske funnit och lyckats få tillgång till följande 

publikationer som Ni bedömer relevanta för att behandla ”lärande organisationer”: 
 

– 2 avhandlingar (från några olika samhällsvetenskapliga institutioner) 

– 4 rapporter (samma förhållande) 

– 5 artiklar ur några vetenskapliga tidskrifter (4 svenska och 1 engelsk) 

– 3 böcker från två olika kommersiella förlag 

 

Vad är Ert nästa steg? Vad ska Ni göra med denna litteratur, sammanlagt 14 publikationer? 

Vi kan utgå från att Ni inte kommer att skapa Er text på ett slumpmässigt sätt. Den kom-

mer att sättas samman med hjälp av några principer. Dessa bör så långt är möjligt tydligt 

anges (t.ex. i ”ingresser”; mer om detta längre fram). De bör åtminstone vara medvetna 

redskap för Ert skrivande. Om Ni anger principerna eller är medveten om dessa ökar möj-

ligheterna att Ni kan vara en kritisk granskare av Er egen text. Fortsättningsvis kommer 

flera principer för att skapa en text att diskuteras. 

                                                 
5
 Med detta menas att det är Du, tillsammans med Dina eventuella medförfattare, som är ansvarig för den 

skapade texten. Detta gäller naturligtvis även om Du/Ni fått synpunkter på den i samband med t.ex. 

handledning från lärare och/eller kurskamrater. 



 

 37 

Innehållet i den text Ni skapar ska på något sätt rymma en god sammanställning av 

denna litteratur. Detta är inte en enkel och ”mekanisk” uppgift. Det finns en mängd 

aspekter utifrån vilka publikationer kan granskas. En granskning utgör en särskild läsning 

av publikationer. Det är denna läsning som är utgångspunkt för hur en sammanställning 

kan skapas. En särskild läsning innebär att denna är styrd eller reglerad på något sätt. I de 

följande avsnitten beskrivs hur styrningar kan vara givna på förhand, genom aspekter eller 

perspektiv, och/eller hur de kan skapas ur en mängd av publikationer, i en s.k. 

problematiseringsprocess. 

 

Aspekter 

Antag att Ni ska sammanställa hur de ovan nämnda publikationerna definierar begreppet 

lärande organisation. Förmodligen är definitionerna inte identiska utan de har ett varierat 

innehåll i dessa publikationer. Hur kan Ni skapa en sammanställning i vilken Ni ger en god 

bild av detta förhållande? Ett annat exempel kan vara att Ni ska sammanställa hur publi-

kationerna behandlar frågan om förhållandet mellan kompetensutveckling och organisa-

tionsform. Ni kommer i detta fall säkert att skapa en annan sammanställning som belyser 

just denna aspekt. 

Dessa båda exempel visar att publikationer kan ”läsas” på olika sätt (jfr. blommorna 

och elefanterna), något som naturligtvis kommer att inverka på den sammanställning Ni 

gör. Denna ”läsning” innebär att Ni utgår från en eller flera på förhand valda särskilda 

aspekter under Er läsning eller granskning av litteraturen. I det första fallet är den valda 

aspekten ”definitioner av begreppet lärande organisation”, i det andra fallet ”förhållandet 

mellan kompetensutveckling och organisationsform”. När Ni läser de olika publikationerna 

kommer Ni sannolikt att finna att större eller mindre delar av texten i var och en av 

publikationerna just handlar om den valda aspekten eller aspekterna. De har alltså, var och 

en, ett särskilt innehåll! 

 

Perspektiv 

De angivna aspekterna i exemplen ovan, dvs. ”definitionsinnehåll” och ”förhållandet mel-

lan kompetensutveckling och organisationsform”, kan båda betraktas som relativt precise-

rade aspekter. Det finns andra aspekter och man kan t.o.m. tala om olika typer av aspekter! 

En annan typ av aspekt kan anges i termer av perspektiv. 

Kanske finner Ni, av någon anledning, det vara intressant att granska den aktuella 

litteraturen utifrån vad som sägs om ”människan” i densamma. Ni undrar alltså hur man i 

litteraturen beskriver ”människan i en lärande organisation”. Självklart kommer Ni då att 

fokusera innehåll i litteraturen som har relevans för just denna aspekt. En sådan fokusering 

kan också uttryckas som att Ni granskar denna litteratur utifrån ett psykologiskt perspektiv. 

Kanske bestämmer Ni Dig i stället för att granska vad litteraturen har att säga om hur män-

niskor påverkas (socialiseras) i en lärande organisation. Återigen kommer Ni att läsa litte-

raturen på ett särskilt sätt. Ni kommer att använda Dig endast av de delar Ni bedömer ha 

relevans för just en socialiserande funktion hos lärande organisationer. Detta innebär att Ni 

anlägger ett pedagogiskt perspektiv vid granskningen. Perspektiv kan sägas vara på för-

hand givna och av vetenskapssamhället successivt konstruerade och etablerade över-

gripande aspekter. Det finns en hel mängd sådana, t.ex. 
 

 Psykologiskt perspektiv 

- Individualpsykologiska perspektiv 

 * Psykodynamiska perspektiv 

  Psykoanalytiskt perspektiv 

  Neo-freudianska perspektiv 
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 * Beteendepsykologiska perspektiv 

 * Kognitiva perspektiv 

- Socialpsykologiska perspektiv 

 Pedagogiskt perspektiv 

- Didaktiska perspektiv 

 Allmändidaktiska perspektiv 

 Ämnesdidaktiska perspektiv 

- Utbildningshistoriska perspektiv 

- Läroplansteoretiska perspektiv 

….. 

 Sociologiska perspektiv 

- Utbildningssociologiska perspektiv 

 

Som framgår av denna uppräkning finns det etablerade perspektiv med olika precision! 

Med andra ord säger t.ex. ett pedagogiskt perspektiv inte särskilt mycket om vad Ni kom-

mer att granska i litteraturen. Man kan också tänka sig ”blandformer” av de angivna per-

spektiven, t.ex. att Ni, inom ramen för ett utbildningshistoriskt perspektiv, anlägger ett 

didaktiskt fokus eller perspektiv. 

Nu är det väl så att inte alla av de nämnda perspektiven går att tillämpa hur som helst! 

Förmodligen skulle ingen lägga ett psykoanalytiskt perspektiv på de olika läroplanerna för 

den svenska obligatoriska skolan (men osvuret är bäst!). Alltså, vissa etablerade perspektiv 

är bäst lämpade för vissa områden. 

Om Ni skulle granska litteraturen om ”lärande organisationer” utifrån ett didaktiskt 

perspektiv betyder det, för det första, att Ni skulle läsa litteraturen utifrån didaktikens frå-

gor om ”vad”, ”hur” och ”varför”. Alltså, vad man i litteraturen anser vara ”lärandets inne-

håll”, ”verksamheter för att uppnå detta lärande” och ”motiven” till just detta innehåll. För 

det andra skulle Ni nog skapa Er text med en struktur som på något sätt skulle spegla just 

detta perspektiv. 

Man kan ju undra hur man kan komma på att granska litteratur om ”lärande organisa-

tioner” utifrån ett didaktiskt perspektiv! Ja, kanske är det just detta, att sätta områden och 

perspektiv ”i rörelse” som bidrar till att fördjupa vår förståelse och beskrivning av olika 

företeelser. Antag att Ni i Er text, låt oss ge den titeln ”Didaktiska perspektiv på lärande 

organisationer”, bygger upp ett annat system av termer och begrepp, kort sagt ett annat 

språk, för ”lärande organisationer”. Detta innebär att Ni ger området ”lärande organisatio-

ner” en ny betydelse eller innebörd. Man kan kanske t.o.m. säga att Ni omtolkar området, 

Ni ”översätter” det till ett annat språk, Ni skapar en annan abstraktion av området ”lärande 

organisationer”. 

Under de olika delkurserna på institutionen kommer olika perspektiv att presenteras 

och diskuteras. Detta hindrar dock inte att Ni använder Dig av perspektiv som Ni själv fin-

ner lämpliga. Med en god argumentation för sådana kan Er text därvid lämna ytterligare 

bidrag till frågan om vad som kännetecknar en god beskrivning av ett område. 

Er text och beskrivning av ett område representerar en ”teoretisering” av detta. Det 

betyder att Ni ”språksatt” ett område! Ni har alltså ”skapat ett språk” för området och kan 

”föra ett tal” om detta. Teoretiseringar utgör en viktig ingrediens i sådana texter. 

Mot bakgrund av exemplen ovan kan man ju också ställa frågan varför Ni, under Er 

läsning eller granskning av litteraturen, fokuserar just ”definitioner” eller ”förhållandet 

mellan kompetensutveckling och organisationsform” eller utgår från ett ”didaktiskt per-

spektiv”. De argument Ni har för dessa val måste, så långt är möjligt, anges. Det kan, t.ex. i 

det sistnämnda fallet, handla om att Er förförståelse av området ”lärande organisation” 

rymmer en mycket klar uppfattning om att ”lärandets innehåll” är synnerligen styvmoder-

ligt behandlat i litteraturen. Det kan också handla om att Ni bedömer litteraturen som all-

deles för präglad av ett psykologiskt perspektiv, dvs. att författarna endast tar upp de 
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lärandes motiv, egenskaper, attityder etc. Ert argument för att anlägga ett didaktiskt per-

spektiv handlar alltså om att detta, dvs. ”lärandets innehåll”, inte finns representerat i den 

litteratur Ni tidigare studerat och som är en betydelsefull grund till Er förförståelse. 

Hittills har vi talat om perspektiv som etablerade övergripande aspekter. Perspektiv 

av detta slag består alltså av särskilda inriktningar vid läsning av litteratur. Man granskar 

t.ex. litteraturen om ”lärande organisationer” ur ett didaktiskt perspektiv, ställer samman 

bidragen från olika publikationer och kan förhoppningsvis skapa en god bild av detta per-

spektiv på det valda området. När Ni läser litteraturen så ”översätter” eller tolkar Ni alltså 

vissa delar av denna som uttryck för ett didaktiskt perspektiv. Detta betyder att Ni ser in-

nehållet i vissa delar av densamma som ”något speciellt”, i detta fall alltså ett didaktiskt 

innehåll. Vi har alltså här ytterligare ett exempel på att se något som ”något”. Att ”se något 

som något” är i detta fall en på förhand given inriktning, en vägledning, styrning av läsan-

det. Men det finns också styrningar som är betydligt mer komplexa än perspektiv i form av 

etablerade övergripande aspekter. Dessa antyds f.ö. i exemplifieringen ovan av olika per-

spektiv. Man kan tala om sådana styrningar som ”etablerade preciserade aspekter”. Dessa 

styrningar förekommer som mer eller mindre avgränsade och utarbetade teorier, teoretiska 

modeller, vetenskapsfilosofiska system etc. Exempel på sådana ”den klassiska ramfaktor-

teorin”, ”det sociokulturella perspektivet på lärande”, ”neo-freudianska teorier”, ”kritisk 

teori”, ”pragmatism” o.s.v. 

Gemensamt för dessa är att de utgör fördjupade preciseringar av att ”se något som 

något”. Men de har vitt skilda ”översättningar”, ”språksättningar” eller ”tolkningar” av 

detta ”något”. Teorier, teoretiska modeller och vetenskapliga system utgör alltså på för-

hand givna synsätt, uppbyggda av särskilda begrepp med speciella inbördes relationer. En 

neo-freudian och en pragmatist kommer inte att beskriva, dvs. ”översätta” eller ”tolka”, det 

vi kan kalla ”något” på samma sätt. Deras språk för detta ”något” kommer att skilja sig åt 

högst väsentligt! 

Det som skiljer aspekter, perspektiv och teorier åt är dels vad man är orienterad eller 

inriktad mot. Detta ”vad” är alltså innehållet för den pedagogiska analysen och utgör om-

rådet (t.ex. ”lärande organisationer”) för denna. Om man föreställer sig aspekter, perspek-

tiv och teorier som positioner på ett kontinuum kan man säga att de områden som kan as-

socieras med dessa blir mer och mer specifika, preciserade och avgränsade då man rör sig 

från aspekter till teorier. De sistnämnda tillämpas i regel på alldeles speciella områden. Det 

är dock inte endast områden som skiljer aspekter, perspektiv och teorier åt. De kan också 

sägas rymma olika precision (komplexitet) i det språk, det system av termer och begrepp, 

de utgör. 

För att knyta an till ”att se något som något” kan man säga att Ni, om Ni arbetar med 

aspekter, själva skapar ”vad Ni ser i detta något”. Använder Ni i stället ett teoretiskt system 

kommer detta, åtminstone i betydligt högre grad, att beskriva vad detta ”något” är. 

Aspekter, perspektiv och teoretiska system är alltså ”språk”! Aspekter representerar 

ett fullt legitimt och relevant men ”primitivt språk”. Detsamma gäller perspektiv, som dock 

utgör ett ”mindre primitivt språk”. Teoretiska system är knappast primitiva ”språksättning-

ar” utan utgör oftast komplexa språkliga system. 

Ytterligare en skillnad mellan dessa tre typer av ”styrningar” bör noteras. Om Ni, av 

ett eller annat skäl, ”känner Er hemma” i ett visst teoretiskt system, är det sannolikt (men 

också legitimt och relevant) att Ni kommer att arbeta med vissa områden hellre än andra. 

Dessutom kommer Ni att använda ett särskilt språk för dessa områden. Det är klart att Ni 

därför kommer att arbeta med litteratur som är exempel på, relevant för och representerar 

detta teoretiska system. Detta är helt i sin ordning och Ni har därför inlemmat Er i en på 

förhand given orientering av eller inriktning hos Ert skrivande.  
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Aspekter, perspektiv och teoretiska system leder alltså till en styrd läsning av litteraturen 

och följs av att Ni skapar en egen text ur denna läsning. I båda fallen är dessa styrningar 

givna på förhand, även om argumenten inte är klarlagda! Vad händer om man i stället bara 

har ett antal publikationer över ett särskilt område framför sig? Ja, då måste styrningar 

skapas, och ett sätt att göra detta är i en s.k. problematiseringsprocess. 

 

Problematisering 

En problematisering sker med en tydlig förankring i innehåll ur relevanta vetenskapliga 

publikationer och innebär att författaren ”sätter ett resonemang i rörelse”. Detta resone-

mang kan innehålla beskrivningar av mer eller mindre avgränsade och utarbetade teorier, 

teoretiska modeller, filosofiska system, översikter av tidigare vetenskaplig verksamhet i 

området etc. Ni kan, i dessa beskrivningar, identifiera olika problem, t.ex. att forskning på 

vissa delar av det aktuella området inte har genomförts tidigare, att vissa perspektiv saknas 

i tidigare forskning, att det finns olika forskningsinriktningar inom området som bör för-

tydligas, att flera av de centrala begreppen inom området saknar precision o.s.v.  

Ni måste alltså fråga Er vad Ni ser som problem – Ni måste formulera en eller flera 

problemställningar och argumentera för dessa Dessa problemställningar kan ses som hy-

potetiska och av Er konstruerade påståenden om det aktuella området. Just ett paper kan ha 

ett sådant syfte, dvs. att identifiera problemställningar. Detta syfte kan, om det visar sig 

lämpligt, omformuleras till delsyften, frågor eller frågeställningar. Syftet med en uppsats 

kan vara att just besvara dessa syften eller frågeställningar. Ser man det på detta sätt finns 

det alltså en relation mellan innehållet i ett paper och innehållet i en uppsats. Om Ni skri-

ver ett paper kan detta alltså användas som förberedelse för att skriva en uppsats. Det är 

också sådana möjligheter vi försöker erbjuda Er i studierna. Med utgångspunkt i ett kon-

struerat syfte eller konstruerade frågor innebär det fortsatta skrivandet att i huvudsak, på ett 

eller annat sätt, besvara detta syfte eller dessa frågor, dvs. att göra nämnda påståenden 

mindre hypotetiska än tidigare. 

Er problematisering utgör en egen konstruktion av ett relativt väl avgränsat område 

och en argumentation för det valda syftet. Detta syfte legitimeras alltså genom en förank-

ring i vetenskapliga publikationer. Utöver detta nödvändiga krav kan en uppsats innehålla 

hänvisningar till andra publikationer med relevans för det aktuella området, t.ex. läropla-

ner, offentliga utredningar etc 

Att problematisera ett område innebär alltså att läsa in sig ordentligt på detta område, 

att beskriva området i lämpliga termer och begrepp, att väga olika innehåll i området mot 

varandra, att hämta in tillämpliga perspektiv och lägga på området, att skapa jämförelser 

mellan olika publikationers bidrag till området o.s.v. Poängen med dessa aktiviteter är att 

identifiera och skapa problem som kan ha potential för att bilda syften eller frågeställ-

ningar i en studie. Alla de relationer Ni skapar när Ni sätter litteraturens innehåll i rörelse, 

t.ex. jämförelser Ni gör, perspektiv Ni applicerar, måste Ni tydliggöra och argumentera för. 

Inget sker ju av en slump när Ni författar. Problematisering är en kreativ process som en-

dast begränsas av publikationernas innehåll, Er förförståelse och Er associativa samt argu-

mentativa kompetens! 

Det är också i Ert författande och i Era texter som Ni börjar skapa ”kunskap” om det 

specifika området. Ert språksättande av detta område i dessa texter är ett sätt att ”föra ett 

vetenskapligt tal”, dvs. att konstruera vetenskaplig kunskap. 

Det bör tilläggas att ju mer erfarna Ni blir som författare desto mer komplexa texter 

kommer Ni att skriva. Detta innebär säkerligen att texterna kommer att vara blandformer 

av aspekter, perspektiv, teorier och problematiseringar. Ni kommer alltså knappast att 

skapa vattentäta skott mellan dessa i Ert framtida skrivande. 
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Efter att ha läst och granskat de valda publikationerna ska Ni sammanställa delar av 

innehållet i dessa. Frågan är då hur en sammanställning av detta särskilda innehåll ser ut. 

Förmodligen finns det ett närmast obegränsat antal alternativ. Att exempelvis behandla en 

publikation i taget och ange vilket innehåll just denna bidrar med är dock knappast särskilt 

meningsfullt. I stället måste Ni låta det samlade särskilda innehållet från publikationerna få 

en god gestalt, dvs. skapa en sammanställning med hög tydlighet och god struktur eller 

disposition. I nästa avsnitt diskuteras hur detta kan ske. 

 

Förankring som sammanställning 

Det andra steget i en förankring innebär att Ni på ett självständigt sätt konstruerar en text 

med utgångspunkt i det relevanta innehåll Ni funnit i de valda publikationerna. Detta är ett 

mödosamt arbete som syftar till att ge detta innehåll en god gestalt. Kreativitet, reflektioner 

och upprepade revideringar av den egna texten kännetecknar detta steg. Det handlar bl.a. 

om att använda publikationernas innehåll till att ange egna ställningstaganden, dvs. att 

argumentera och formulera slutsatser. Det handlar definitivt inte om att sätta sina egna 

”privata tyckanden” på pränt! Referenshantering, arkitektur och dirigentskap är nyckelord 

för den aktivitet som sker i detta steg. 

 

Hänvisning till referenser – om att citera 

Att förankra sin text innebär alltså att Ni i Er egen text om publikationernas definitioner av 

begreppet ”lärande organisation” också ”bygger in” innehåll eller bidrag från publikatio-

nerna. Detta innehåll kan vara i form av fristående citat, integrerade citat (citat som ingår i 

Era egna meningar) eller enkla hänvisningar till referenser. 

Om Ni går till kapitel 7 så ser Ni att det i detta finns flera fristående citat, t.ex. 

 
… as a way of speaking about specific experiences before a limited and specially trained  

audience that is authorized to establish that discourse as knowledge (Overington 1977, s. 144). 

 

Men det finns också ett citat som är integrerat i en mening, nämligen: 

 

… räknas som kunskap. Detta samhälle gör det, enligt Overington (1977, s. 148), möjligt 

”… to construct a universal agreement over a period of time on what is to count as 

knowledge”. Han menar … 

 

Någon enkel hänvisning till referens finns dock inte just i detta kapitel. I kapitel 5, ”Att 

läsa, samtala och skriva”, finns i avsnittet ”Att skriva och lära” däremot flera exempel på 

enkla hänvisningar, bl.a. följande: 

 

… återkommer till det nu. Säljö (1992) menar att man kan jämföra skrivandet med en 

miniräknare. Om vi vill förstå … 

 

Hur kan Ni då bygga ihop Er text med egna formuleringar och innehåll eller bidrag från de 

olika publikationerna? Ja, Ni måste först veta vad det är Ni vill ha sagt! Vad är poängen 

med Er text, vad är dess syfte(n)? Är det, som i det första exemplet, att visa på olika defi-

nitioner av av begreppet ”lärande organisation”? Om så är fallet har Ni nog, i läsningen av 

publikationerna, säkert hittat olika definitioner av begreppet i dessa. Ni bör då förmedla 

detta till läsaren och ge denne belägg, dvs. stöd, för detta. Er argumentation för att det finns 
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definitioner med olika innehåll stöder Ni alltså med olika former av citat eller enkla hän-

visningar. 

Det särskilda innehåll Ni identifierat i de olika publikationerna kommer sannolikt att 

vara relativt omfattande. Detta kan bero på att Ni i Er granskning av dessa kunnat se 

många olika ”nyanser” när det gäller hur publikationernas författare sammantaget behand-

lar definitionen av begreppet. Att beskriva detta särskilda innehåll i en enda textföljd kan 

vara ödesdigert för tydligheten hos Er beskrivning. Ni bör då överväga att skapa en över-

gripande struktur, en disposition, av texten. Detta görs då ett komplext och omfattande 

innehåll ska göras tydligt och kan bl.a. ske med hjälp av rubriker på olika nivåer. Detta är 

en av de aktiviteter som gör Dig till textens ”arkitekt”! En annan handlar om att urskilja 

och markera innehåll som är mycket betydelsefullt och sådant som inte är lika viktigt. 

 

Textens arkitektur – att strukturera och skapa centrala delar 

Det är naturligtvis aldrig bra att använda för få eller för många rubriker. I det första fallet 

riskerar Ni att skapa en relativt otydlig text, i det andra fallet en ”styckad” eller 

fragmentarisk text. 

Att ge det samlade särskilda innehållet ur publikationerna och Era egna formuleringar 

en god gestalt kan göras genom att sammanföra olika delar av detta innehåll under olika 

rubriker och underrubriker. Genom detta konstrueras olika delar, avsnitt, av en text. Rubri-

kerna skapar Ni genom en egen ”namngivning”. Att konstruera en text kräver analytisk 

skärpa, fantasi och kreativitet. Ert ”verk” bör Ni noga kunna motivera eller argumentera 

för. 

Rubrikerna ska vara lämpliga uttryck för det innehåll som ryms i det aktuella avsnittet 

och sammanställningen kan illustreras enligt följande: 

 

 

> 

Särskilt innehåll från de 

olika publikationerna 
Rubrik 1 

Rubrik 2 

Delar av särskilt innehåll + Dina egna formuleringar 

Delar av särskilt innehåll + Dina egna formuleringar 

.  

.  

.  

. 

Sammanställning 

 

Figur 1. Konstruktion av en sammanställning. 

 

Det är troligt att vissa delar av Er text kommer att bli större än andra. Avsnitt på olika 

nivåer och olika stycken i texten kommer inte att ha samma omfång. Detta kan tolkas som 

att Ni betraktar just dessa större delar som mer betydelsefulla än de andra. Hur kan Ni 

argumentera för detta, i så fall? 

Omfånget hos delar av en text kan bero på att det innehåll Ni tar upp i dessa delar är 

relativt komplext, att Ni anser att det är ett betydelsefullt och relevant innehåll eller en 

kombination av båda. Kanske arbetar Ni med flera olika bidrag från olika publikationer, Ni 

gör kanske jämförelser mellan bidragen, Ni utvecklar och preciserar kanske vissa resone-

mang o.s.v. En sådan komplexitet är ett exempel på en textdel som är ”djup”. Andra delar 

behandlar Ni kanske mer översiktligt, även om Ni bedömer dem som relevanta. Detta är ett 

exempel på en text som har mindre djup – den är ”ytlig”. Man bör dock vara uppmärksam 

på att komplexitet och betydelse inte alltid går hand i hand. Det är knappast särskilt begå-

vat att Ni ägnar en försvarlig del av Er text åt att redogöra för någon komplex del av ett 

område som inte har någon relevans för textens syfte. 
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Men det är inte endast omfånget som kan visa läsaren vilken betydelse eller ”tyngd” Ni 

tillmäter det innehåll Ni behandlar i en textdel. Alla delar av Er text ska naturligtvis vara 

relevanta för Ert syfte, Er poäng, med texten. Men i de fall Ni bedömer att ett visst innehåll 

är väldigt viktigt i en argumentation kan Ni med fördel visa betydelsen av detta innehåll 

genom att använda fristående citat. Genom att göra så visar Ni att denna del av Er text är 

central för Ert resonemang. Givetvis kan Er text innehålla många fristående citat. Men det 

viktiga är inte att använda dessa urskillningslöst – Ni måste kunna argumentera varför Ni 

använt sådana citat. Det kanske även finns andra skäl till att Ni vill arbeta med en del 

fristående citat, t.ex. att Ni vill ge precision hos och tydlighet i det innehåll Ni hänvisar till.  

Er text kan också innehålla de andra formerna av hänvisningar, alltså integrerade citat 

och enkla hänvisningar. Man kan säga att de senare ska användas i mindre viktiga delar av 

Er text. Integrerade citat intar en slags ”mellanposition” vad gäller betydelse i en text. 

En sammanställning rymmer följaktligen olika textdelar med olika djup. Er text utgör 

alltså ett ”landskap” och Ni är dess ”arkitekt”. Det är Ni som konstruerar detta landskap, 

och det är Ni som måste kunna argumentera för denna konstruktion. Ni bör alltså kunna 

svara på varför Er text ser ut som den gör! Det bör tilläggas att landskap kan se olika ut. En 

text som utgör ett ”platt landskap” är alltså sammansatt av delar med samma grad av rele-

vans och betydelse. Bör en text se ut på ett sådant sätt? 

Att betrakta en text som landskap illustreras i nedanstående figur: 

 

Figur 2. Illustration av en vetenskaplig text som ”landskap”. 

 

Er text utgör sålunda en beskrivning av en eller flera särskilda aspekter som Ni konstrue-

rat. Den är en redogörelse för ett särskilt innehåll, dvs. vetenskaplig verksamhet inom ett 

område, t.ex. ”lärande organisation”. Ert övergripande ”redskap” för att granska de aktu-

ella publikationerna utgörs av den eller de aspekter Ni använder i Er läsning. Sådana val av 

aspekter är alltid närvarande vid granskningar, de kan dock vara mer eller mindre uttalade. 

De kan också skapas på många olika sätt och vara mer eller mindre komplexa. 

De texter Ni skapar utifrån de båda exemplen på områden, ”definitioner av begreppet 

”lärande organisation” respektive ”förhållandet mellan kompetensutveckling och organisa-

tionsform”, kommer naturligtvis att ha olika innehåll. De kommer med största säkerhet att 

se väldigt olika ut! De begrepp, termer, formuleringar och den struktur som bildar Era re-

spektive texter kommer alltså att vara vitt skilda åt. 

Att hänvisa till vetenskapliga publikationer och vara arkitekt för sin egen text är en-

dast nödvändiga förutsättningar då en vetenskaplig text ska skrivas. Som arkitekt är Er 

uppgift i huvudsak att skapa ett övergripande landskap, dvs. en övergripande struktur och 

olika djup, i Er text. Just denna uppgift har en motsvarighet också på ”lägre” nivåer av en 

text. På dessa nivåer blir Ni närmast en ”dirigent” av Era egna formuleringar och de hän-

visningar Ni ska använda. Det kan, även om jämförelsen ”haltar” en smula, vara lämpligt 

att skilja på Er funktion som ”arkitekt” och ”dirigent”. Men det handlar som författare att 

vara verksam på olika nivåer av texten. Som arkitekt skapar Ni övergripande mönster och 
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identifierar centrala delar. Dirigenten är den som bygger samman alla formuleringar i text-

en och ser till att den inte blir ”spretig”, dvs. leder iväg åt många olika håll som inte kopp-

las samman, att dess mindre delar, t.ex. stycken och meningar, utgör delar i ”linjer” o.s.v. 

 

Dirigentskap – att skapa argumentativa linjer 

Antag t.ex. att Ni, i beskrivningen av olika definitioner av begreppet ”lärande organisa-

tion”, har ett avsnitt Ni kallat ”Instrumentella definitioner”. Ni har kommit fram till att just 

denna formulering som rubrik är en god representant för sådana definitioner i vilka några 

författare presenterar ”lärande organisationer” i termer av hur de är verksamma, hur deras 

”metoder” ser ut. 

Antag vidare att Ni bland Era 14 publikationer funnit tre i vilka författarna använder 

denna typ av definition. Hur ska Ni nu skapa avsnittet ”Instrumentella definitioner”? 

Ni kan gärna inleda med en ”manual” i vilken Ni berättar vad Ni tar upp i detta 

avsnitt och varför Ni gör det. Det senare kan bl.a. ske genom att hänvisa till vad Ni tagit 

upp före detta avsnitt. Genom att göra detta sammanfogar Ni innehållet i avsnittet 

”Instrumentella definitioner” med det innehåll som föregår detta, t.ex. ett annat avsnitt. Ni 

skapar därmed en ”brygga” mellan två större textdelar. Två delar av Er text har byggts 

samman till en ”linje”, texten ”hänger ihop” och bildar på detta sätt en ”röd tråd”. 

En sammanfogning av större textdelar kan naturligtvis göras på olika sätt. Inget hind-

rar t.ex. att det föregående avsnittet avslutas med en ”motsvarande manual” i vilken Ni 

beskriver vad som kommer att tas upp i nästa avsnitt, dvs. i ”Instrumentella definitioner”. 

Att sammanfoga större textdelar har också sin motsvarighet inom mindre delar av en 

text, t.ex. i ett avsnitt. Det gäller alltså att få både avsnittets stycken och meningar att hänga 

samman på ett tydligt och relevant sätt. Om läsaren inte kan förstå t.ex. vad som sker från 

ett stycke till ett annat kan det bero på att Ni ”staplat” delar av olika innehåll efter var-

andra. De utgör i så fall ”fragment”, utan relationer eller kopplingar till varandra. 

Låt oss titta på ett annat exempel. Antag att Ni i ett arbete med en text, det kan vara 

ett paper eller en uppsats, bedömt det nödvändigt att skriva om ”intervju”. Kanske handlar 

Ert paper om just ”intervju”, kanske behöver Ni beskriva och argumentera för hur Ni be-

svarat syftet med en uppsats med hjälp av intervjuer. I varje fall kan vi anta att Ni har till-

gång till 4 publikationer som underlag för att diskutera ”intervju”, nämligen 
 

Befring, Edvard (1994): Forskningsmetodik och statistik. Lund: Studentlitteratur. 

Ejvegård, Rolf (1993): Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Krag Jacobsen, Jan (1993): Intervju - konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 

Patel, Runa & Tebelius, Ulla, red (1987): Grundbok i forskningsmetodik: kvalitativt och 

kvantitativt. Lund: Studentlitteratur. 

 

I Er strukturering av Er text har Ni funnit att ”Genomförande och bearbetning av inter-

vjuer” är en lämplig rubrik på ett av de avsnitt Er text består av. Det är lämpligt att Ni inle-

der detta avsnitt med en ingress i vilken Ni t.ex. berättar för läsaren vad Ni tänker ta upp i 

avsnittet. Därefter kan Ni fortsätta, förslagsvis på detta sätt: 

 

Ett centralt inslag i intervjuer är intervjuarens formulering av frågor. Dessa kan vara över-

gripande eller preciserade, få eller många, strukturerade eller ostrukturerade, standardise-

rade eller icke-standardiserade o.s.v. 

När det gäller hur intervjuaren ska ställa sina frågor beskriver Patel och Tebelius 

(1987) ett sätt som kallas för ”tratt-teknik”. Detta innebär att: 
 

 … man börjar med stora öppna frågor för att så småningom gå över till mer specifika. Denna teknik  

 anses vara motiverande och aktiverande i och med att intervjupersonen till att börja med får verbalisera  

 sig som han vill och kommer på så sätt igång (Patel & Tebelius 1987, s. 108). 
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Att motivera den intervjuade är också något som Befring (1984) diskuterar. Han tar dock 

mer upp hur intervjuaren bör bete sig mot den intervjuade: 
 

 Motivera försökspersonen att svara uppriktigt. Var neutral, men visa förståelse och tolerans för de  

 svar som ges. En sådan inställning brukar göra att försökspersonen känner att det han/hon har att säga 

 eller anser är av betydelse, och de flesta upplever det som positivt att någon helt och fullt lyssnar på  

 och registrerar vad som sägs (Befring 1984, s. 71). 

 

Befring har också ett annat råd till intervjuaren, nämligen att frågorna ska ställas ordagrant 

enligt det frågeformulär intervjuaren arbetat fram. Detta står i skarp kontrast till intervjuer i 

vilka ostrukturerade frågor används. Enligt Ejvegård (1993, s. 48) kan intervjuaren i 

sådana intervjuer ”… fritt följa de trådar som intresserar honom eller som han genom 

påverkan av den utfrågade kommer in på”. Han varnar dock samtidigt för riskerna för detta 

och menar att 
 

 … man som forskare noggrant [måste] tänka igenom vad intervjun skall tjäna till och vilka frågor man 

 obönhörligen måste ställa, även om man inte är bunden till vissa formuleringar (Ejvegård 1993, s. 48). 

 

Forskaren bör alltså klargöra syftet med sina intervjuer och ska aktivt arbeta för att moti-

vera och respektera intervjupersonen. 

När alla intervjuer är avklarade vidtar bearbetningen och analysen av dessa. 

Oberoende om intervjuerna transkriberats (skrivits ut fullständigt) eller enbart finns 

inspelade på band måste all den information som ryms i intervjuerna värderas. Hur går 

detta till? Krag Jacobsen (1993) anser att den ursprungliga informationen, det han kallar 

”råmaterialet”, ska bearbetas till en tydligare struktur, ”allt för att meningen eller 

budskapet ska bli tydligare” (Krag Jacobsen 1993, s. 198). Detta arbete innebär att … 

 

Hur kan en läsare tänkas uppfatta denna text? Förmodligen ser denne att Ni beskriver ett 

område, intervjufrågorna, inom vilket Ni först behandlar ett ”delområde” som vi kan kalla 

intervjuarens frågande, därefter ett annat delområde som kan formuleras den intervjuades 

motivation. Slutligen återkommer Ni till intervjuarens frågande då Ni ställer olika typer av 

intervjufrågor mot varandra. Ni avslutar Er redogörelse med en slutsats, dvs. hur en fors-

kare bör förhålla sig till de personer han eller hon intervjuar. Denna slutsats är förankrad i 

ett särskilt innehåll ur de aktuella publikationerna. Er text består alltså av detta innehåll och 

egna formuleringar. 

Strukturen hos denna text kan alltså tänkas se ut på följande sätt: 
 

Intervju – att samtala med människor (titel) 

- Huvudingress 

- Rubrik för avsnitt 1 

- Rubrik för avsnitt 2 

- Genomförande och bearbetning av intervjuer (rubrik om detta är avsnitt 3) 

  --Ingress 

  -- Intervjufrågorna (beteckning för område 1, ej rubrik) 

   --- Intervjuarens frågande (beteckning för delområde 1, ej rubrik) 

   --- Den intervjuades motivation (beteckning för delområde 2, ej rubrik) 

   --- Olika typer av intervjufrågor (beteckning för delområde 3, ej rubrik) 

  -- Område 2 

   --- Delområde 1 

   --- Delområde 2 

.... 

- Avsnitt X 

- Diskussion/Reflektioner 

- Referenser 
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Ni argumenterar i den exemplifierade texten alltså för hur en forskare bör förhålla sig till 

de personer denne intervjuar. När Ni gör detta kan man se hur Ni sammanfogar den del av 

texten som är förankrad i Patel och Tebelius (1987) med den del Ni förankrat i Befring 

(1984). Hur sker då detta? Jo, de förstnämnda tar bl.a. upp ”motivation” hos de intervju-

ade. Detta område berörs också av den sistnämnde, men på ett annat sätt. Det är just ter-

men ”också” som knyter samman de båda textdelarna. Er text utgör här inte två ”separata 

fragment”! I stället är det Ni som dirigerar två olika referenser och relaterar två olika inne-

håll till varandra genom en ”brygga” eller sammanfogande formulering, i detta fall termen 

”också”! 

Den tredje textdelen, dvs. den som berör hur intervjufrågor ska ställas, kopplas 

samman med de tidigare två textdelarna genom att Ni fortsätter att hänvisa till Befring. 

Genom formuleringen ”… har också ett annat råd till …” växlar Ni in Er text på ett annat 

spår, nämligen till ett resonemang om vilka typer av intervjufrågor som finns. En sådan 

”vändning” ska inte komma ”plötsligt” och överraskande för läsaren. Genom att, med hjälp 

av nämnda formulering, foga samman den nya textdelen men de båda tidigare undviks 

detta. 

Efter Er slutsats om hur forskaren ska förhålla sig under intervjun gör Ni en betydligt 

större vändning i Er text. Nu lämnar Ni genomförande av intervjuer till förmån för be-

arbetning av dessa. Detta upplevs dock knappast som en omotiverad vändning av texten. 

Ni skriver ju ”När alla intervjuer är avklarade …”, vilket är en slags avslutande formule-

ring av det tidigare området ”Intervjufrågorna” och en tydlig övergång till något nytt. Nu 

vänder Ni alltså Ert författande till ett annat område, ett ”område 2”, som Ni kanske kom-

mer att beteckna ”intervjubearbetning”.  

Genom att skapa sådana här sammanfogningar kommer Er text att hänga ihop. Den 

kommer att innehålla en linje, en argumentativ linje, där flera delar byggts samman. 

Er text kommer naturligtvis att ha flera olika argumentativa linjer. I ett annat avsnitt, 

t.ex. i ”avsnitt 2” i exemplet ovan, kommer Ni att bygga upp en annan argumentativ linje 

med ett annat innehåll. Också inom ett avsnitt kommer det att finnas olika linjer, t.ex. inom 

”område 2” i exemplet, i vilket Ni kanske tar upp ”intervjubearbetning”. Ett avsnitt består 

ju i regel av flera stycken och meningar. I dessa skapar Ni egna formuleringar sammanflä-

tade med fristående och integrerade citat samt enkla hänvisningar. 

De olika argumentativa linjerna i Er text kan sägas ligga på olika ”nivåer”, t.ex. 

”avsnittsnivå”, ”styckenivå” o.s.v. Alla delar på samma nivåer (t.ex. avsnitten i Er text) ska 

vara sammanfogade på ett tydligt och relevant sätt. I exemplet ovan framgår förhopp-

ningsvis hur en argumentativ linje har skapats på ”styckenivå”. 

Detta betyder att Er text alltså utgör en komplex sammanställning av argumentativa 

linjeer på olika nivåer. Den högsta nivån, som vi kan kalla ”kapitelnivå”, 

”huvudavsnittsnivå” eller något annat lämpligt uttryck, består alltså av mer omfattande 

delar av Er text. Dessa delar utgör en övergripande argumentativ linje, och givetvis ska 

också dessa sammanfogas på ett relevant och tydligt sätt. 

Det ankommer på Er att skapa argumentativa linjer som av läsaren uppfattas som 

tydliga och relevanta. Det innebär att Ni också måste kunna argumentera för hur Ni skapat 

Er text som en komplex väv av argumentativa linjer på olika nivåer. Ställ alltså fortlöpande 

frågor till Er egen text, t.ex. 
 

– Vad vill jag ha sagt med detta kapitel/avsnitt/stycke? Vad är poängen med denna textdel? 

– Hur hänger denna del ihop med den föregående delen och den som följer efter? 

 

Att kunna besvara denna typ av frågor innebär att Ni uppfyllt en nödvändig förutsättning 

för att Er text utgör en god gestalt, att den utgör en argumentativ helhet. Detta uppnås 

alltså, kan man säga, när Ni lyckats väl i Er uppgift som ”arkitekt” och ”dirigent”!  



 

 47 

Hur kan man avgöra om en sammanställning utgör en god gestalt eller inte? Det är klart att 

med ökad erfarenhet av att skapa texter ökar naturligtvis Er kompetens att bedöma om en 

text är ”god” eller ej! Det finns dock knappast ett entydigt och preciserat svar på frågan om 

hur ”den goda texten” ser ut. Men i dialog med andra som läser och granskar Er text kan 

Ni få viktiga synpunkter. För att diskutera ”den goda texten” krävs emellertid att läsaren 

dels har en god kompetens, i termer av medvetet och reflekterat språk, om hur ve-

tenskapliga texter kan skapas, dels är väl insatt i det område Ni behandlat. 

De resonemang som förts ovan om sammanfogningar, ”arkitekt- och dirigentskap”, 

argumentativa linjer o.s.v. gäller oberoende av om Ni arbetar med aspekter, perspektiv 

eller problematiseringar. 

 

Några av resonemangen ovan bör kommenteras ytterligare. Det är nämligen inte ovanligt 

att de beskrivningar av tidigare vetenskaplig verksamhet som görs i paper och uppsatser 

utgör en förhållandevis osjälvständig process i vilken förankringen i ett vetenskapligt 

samhälle utformas som ett ”serierefererande” av publikationer. Detta betyder att ett större 

eller mindre antal referenser på ett mekaniskt sätt listats efter varann. Inte sällan rymmer 

ett sådant serierefererande närmast ordagrant återgivna delar ur de aktuella 

publikationerna.
6
 

Att utforma sitt refererande på detta sätt, ett ”... study-by-study presentation of 

questions, methods, limitations, findings, and conclusions ...” (Noblit & Hare 1988, s. 14-

15), innebär knappast att Er sammanställning blir meningsfull och tydlig. Ert refererande 

bör i stället utformas som ett särskilt språk, ett teoretiserande, för de publikationer Ni 

granskat. Detta kan t.ex. ske som i det tidigare visade exemplet med ”områden” och 

”delområden”. 

Den angivna principen i form av en ”områdesstrategi” är naturligtvis en relativt enkel 

sådan och Er uppgift kan med fördel utvidgas till betydligt mer komplexa konstruktioner. I 

sådana kan andra principer och t.o.m. kombinationer av olika principer användas och till-

lämpas på både publikationer av studier och reflektioner. Ett mer komplext refererande av 

tidigare vetenskaplig verksamhet kan alltså leda till flera olika typer av beskrivningar. 

Detta konstruktionsarbete ska dock utgöra en självständig hantering av vetenskapliga 

publikationer. Arbetet utgår från en relevant omfattning av publikationer och vägleds av 

medvetna principer för hur denna mängd publikationer kan beskrivas. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang är Er uppgift alltså bl.a. att konstruera en 

mer komplex beskrivning av tidigare vetenskaplig verksamhet relevant för Ert valda om-

råde. Er text, dvs. sammansmältningen av fristående och integrerade citat, enkla hänvis-

ningar och Era egna formuleringar, innehåller olika principer för beskrivningar av ett 

forskningsområde. En sådan beskrivning är inte entydig, utan kan utformas på olika sätt, 

med olika innehåll och struktur. Beskrivningen ska dock ge läsaren en tydlig bild av 

grunden för forskningsproblemet, dvs. problemformuleringen. Denna grund ges genom en 

förankring av Er ursprungliga fråga i tidigare forskning inom det aktuella området och bil-

dar en teoretisk bakgrund till den eller de frågeställningar/syften Ni måste ange för Er stu-

die. 

Arbetet med referenser utgör en betydande aktivitet då en förankring av den Er studie 

ska skapas. Det är i arbetet med att foga samman dessa referenser som Ni, via Er egen 

användning av begrepp och formuleringar samt Er egen argumentation, visar på att en 

självständig verksamhet äger rum. 

                                                 
6
 Att i sin egen text använda någon annans text ordagrant eller närmast ordagrant utan att hänvisa till den 

senare betraktas som plagiat och kan få otrevliga följder. Läs noga mer om detta i Hagström, Eva (2004): 

Referenshantering vid Pedagogiska institutionen. Informationsskrifter vid Pedagogiska institutionen 9, 

Örebro universitet. 
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En förankring i vetenskapliga publikationer är helt nödvändig. Det finns dock i vissa fall 

goda skäl att integrera dessa med icke-vetenskapliga publikationer. 

 

Att använda icke-vetenskapliga publikationer 

De ovan diskuterade beskrivningarna av tidigare forskning inom ett särskilt område kan 

med fördel föregås av eller integreras med beskrivningar av det”praktiska fält” inom vilket 

denna forskning bedrivits. Ni skulle t.ex. i samband med behandlingsforskning, med fördel 

kunna redogöra bl.a. för utvecklingen av svensk lagstiftning i narkotikafrågor, ge en histo-

rik över olika behandlingsideologier inom missbruksvård o.s.v. Denna typ av bakgrunds-

beskrivning kan syfta till att ge läsaren en uppfattning om t.ex. vilka förutsättningar och 

utvecklingsprocesser som är och varit rådande inom det aktuella praktiska fältet. Det är 

inte ovanligt att dessa beskrivningar utformas som en viss ”historik”. Ett annat exempel 

kan vara att Ni anser det vara viktigt och relevant att ge en översikt av särskilt innehåll i 

olika läroplanstexter. 

Det är rimligt att personligt intressanta frågor och kunskapsambitioner ibland hämtas 

ur funderingar just om det praktiska fältet. En beskrivning av hur detta fält ser ut och kan-

ske förändrats (historik), i form av en praktikens bakgrund, kan vara en god jordmån och 

ett första steg för det personliga intressets senare förankring i vetenskaplig verksamhet 

inom detta fält. Det kan t.o.m. vara så att detta intresse i vissa fall kan och bör ges särskild 

uppmärksamhet genom en specifik inledning i vilken Ni redogör för exempelvis Er 

personliga erfarenhet av det praktiska fältet, t.ex. som lärare, behandlingspersonal etc. 

 

Man kan ju fråga sig om innehållet i ett paper och en uppsats skiljer sig åt när det gäller 

aspekter, perspektiv, problematiseringar, arkitektur, dirigentskap, argumentativa linjer 

o.s.v. Paper och uppsatser är olika typer av vetenskapliga texter. Något förenklat kan man 

säga att de paper Ni skriver ska utgöra en självständig sammanställning av särskilt innehåll 

i några valda vetenskapliga publikationer. Detta gäller även en uppsats. Men en sådan 

utgör en dokumentation av en studie i vilken även andra källor (t.ex. dokument, intervjuer, 

observationer, testformulär och/eller enkäter) används. På detta sätt kan innehållet i ett 

paper med fördel bilda utgångspunkt för en uppsats. I nästa kapitel behandlas vad ett paper 

respektive en uppsats bör innehålla. 
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9. Paper och uppsatser 

Som tidigare nämnts kommer Ni inom de olika kurserna på PI att författa olika typer av 

texter. I det följande kommer i huvudsak två olika typer att beskrivas, nämligen paper och 

uppsats. Ett mindre utrymme ägnas s.k. PM. 

Det finns knappast någon bra motsvarighet på svenska till ”paper”. Möjligen kan man 

tala om ”bidrag”, en term som dock är alltför allmän för att vara användbar. Ett ”paper” är 

oftast ett förarbete till en artikel. Termen ”artikel” bör dock förbehållas de texter som pub-

liceras i vetenskapliga tidskrifter, t.ex. Utbildning & Demokrati (som f.ö. utges av vår in-

stitution), Pedagogisk forskning eller andra, såväl inom som utanför Sverige. 

I de följande beskrivningarna av ”paper” och uppsats kommer Ni att känna igen flera 

av de resonemang som förts i tidigare kapitel och avsnitt. Skillnaden är dock bl.a. att dessa 

resonemang nu sätts in i ett speciellt sammanhang, nämligen då Ni ska författa ett ”paper” 

eller en uppsats. 

 

Paper 

Det finns olika typer av paper, men i regel omfattar de 10-20 A4-sidor. Oftast presenteras 

ett paper som bidrag vid en konferens, t.ex. vid de årligen återkommande konferenserna 

inom NFPF (Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning). Ibland utgör ett sådant paper ett 

”förstadium” till eller ”prövning” av en kommande artikel i någon pedagogisk vetenskaplig 

tidskrift. De synpunkter som lämnas på ett paper under bl.a. en sådan konferens använder 

författaren för att förädla artikelns innehåll så att den har större chans att antas av den tid-

skrift till vilken den senare skickas. 

Ett paper syftar till att lämna ett bidrag inom ett mer eller mindre avgränsat forsk-

ningsområde. Det kan t.ex. innehålla ett ifrågasättande av nuvarande trender 

(”mainstream”-forskning) inom specialpedagogisk forskning och föreslå alternativ till 

dessa. Det kan föra fram argument för att betrakta den historiska användningen av termen 

”ramfaktorteori” som alltför ensidigt. Ett sådant paper kan t.ex. relatera andra aspekter till 

denna teori än de strukturella villkor (bl.a. ekonomiska och materiella faktorer) den 

traditionellt arbetat med. 

När Ni ska skriva ett paper så är det naturligtvis inte för att det så småningom ska bli 

ett bidrag vid en konferens. Snarare vill vi se Era paper som ”förstadier till en artikels 

förstadium”. Det betyder också att de paper Ni skriver i regel omfattar ca. 8-12 sidor. 

Oberoende av det mer preciserade syftet med ett paper förankras det, på ett eller annat 

sätt, i tidigare forskning inom det aktuella området. När det gäller t.ex. nuvarande trender 

inom specialpedagogisk forskning är det rimligt att Ni som författare dels visar på att man 

verkligen kan tala om ”trender” inom denna forskning, dels beskriver hur dessa trender ser 

ut. För att göra detta använder och hänvisar (refererar) Ni till tidigare forskning (eller ve-

tenskaplig verksamhet)
7
. Det är knappast möjligt, om ens önskvärt, att i detalj beskriva hur 

detta går till. Ni måste alltså skapa Er text på ett medvetet och reflekterat sätt så att inte 

dess argumentativa trovärdighet sätts ur spel. Texten bör bl.a. hänga ihop på ett rimligt och 

tydligt sätt samt ha en kraftfull förankring i de vetenskapliga publikationer den har som 

utgångspunkt. Ni ska dirigera användningen av dina referenser och de påståenden och 

slutsatser Ni formulerar på sådant sätt att syftet med texten uppfylls. 

                                                 
7
 Med ”tidigare forskning” avses den forskning som publicerats t.ex. i avhandlingar, rapporter, artiklar och 

paper. Också andra publikationer i vilka hänvisas till och/eller talas om forskning kan ses som dokumentation 

av tidigare forskning. 
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Utan tvivel finns många olika sätt att dirigera en text, men det är mycket viktigt att Ni visar 

för läsaren hur varje del av texten har tydliga relationer till en eller flera andra delar. Att 

dirigera sin text med utgångspunkt i ett antal andra vetenskapliga texter kan ge en mer eller 

mindre god bild av t.ex. nuvarande trender i specialpedagogisk forskning. Under alla 

förhållanden är slutresultatet en ”skulptur” och Ni är konstnären bakom densamma. Andra 

medlemmar av det vetenskapliga samhället, med stor kännedom om specialpedagogisk 

forskning, bör kunna vara goda bedömare av huruvida texten gett en god bild eller ej av det 

aktuella området. 

Ett paper har i regel ett mindre avsnitt i form av en ”Inledning”. I detta introducerar 

Ni syftet med Ert paper genom att i korthet redogöra för relevansen hos detta. Därefter 

följer en dominerande del där Ni redogör för Er analys, undersökning etc. 

Dispositionen av denna del kan skapas på många olika sätt. Förmodligen kommer Ni 

att använda rubriker på olika nivåer, dvs. olika delar av texten som Ni på ett uttalat sätt 

relaterar till varandra. I fallet med den specialpedagogiska forskningen kommer Ni kanske 

att använda rubriker som ”Det medicinska perspektivet abdikerar”, ”Normaliseringsarbetet 

– från exkludering till inkludering”. Kanhända uppträder dessa avsnitt i ett historiskt per-

spektiv som Ni lagt på den specialpedagogiska forskningen? Kanske använder Ni 

”Historik” som överordnad avsnittsrubrik för de båda nämnda? Kanske kommer Ni, för en 

andra ”huvuddel” av Ert paper, att använda rubriken ”De moderna begreppens mystifie-

ring”? Kanske kommer Ni att låta denna överordnade rubrik omfatta ett antal underordnade 

rubriker av vilka några berör ”terminologins betydelse”, ”språkteorier” etc.? 

Stora delar av ett paper består av text i vilken en författare dirigerar sina referenser. I 

så motto utgör ett paper också en litteraturöversikt. Det utgör en sammanställning av tidi-

gare vetenskaplig verksamhet inom forskningsområdet. Sammanställningen utgör en ska-

pelse eller ”skulptur” av sammanhängande och relaterade textdelar, med stark förankring i 

referenser.  

Vad Ni än skapar bör avslutningen av texten ha ett avsnitt med rubriken ”Slutsatser”, 

”Sammanfattande kommentarer”, ”Diskussion”, ”Avslutning” eller någon annan lämplig 

formulering. I den delen knyter Ni ihop arbetet, pekar ut det viktigaste innehållet och 

kanske också redogör för de problem eller svårigheter som dykt upp. 

Ett paper bör alltså avslutas med ett avsnitt i vilket Ni formulerar en eller flera 

sammanfattande slutsatser. Vad är poängen med den text Ni formulerat i Ert paper? Vilka 

frågor att arbeta vidare med anser Ni man kan ställa utifrån denna text? Kan dessa frågor 

kanske leda fram till en studie? Avslutningen av ett paper kan nämligen bilda utgångspunkt 

för en framtida studie. En sådan kan bl.a. utformas som ett uppsats- eller examensarbete 

och dokumenteras i form av en ”uppsats”. I nästa avsnitt beskrivs hur detta kan ske. 

 

Uppsats 

En uppsats består oftast av ca. 20-30 sidor (B-uppsats) eller ca. 35-50 sidor (C- eller D-

uppsats) och föds naturligtvis inte i ett vakuum. Den förutsätter bl.a. att Ni har ett visst 

mått av intresse för ett pedagogiskt relevant område. Att författa en uppsats innebär 

samtidigt, som tidigare nämnts, att man disciplineras till ett särskilt samhälle, det 

vetenskapliga. Detta accepterar inte att publikationer skapas hur som helst. Bl.a. ska Era 

intressen och frågor relateras till vad ett vetenskapligt samhälle har att säga om dessa. 

Detta intresse och dessa frågor ska därför förankras i detta. Förankringen innebär ett 

”startskott” eller en utgångspunkt för uppsatsen. Förankringen kan beskrivas under 

rubriker som ”Inledning”, ”Bakgrund” eller mer innehållsspecifika rubriker. En förankring 

kan, som tidigare nämnts, författas som ett paper och konstrueras på olika sätt. I det 

följande presenteras några av de ingredienser som kan ingå. 
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Vetenskapligt förhållningssätt – att förankra sitt personliga intresse 

Det är inte ovanligt att uppsatsförfattare argumenterar för sina frågeställningar i ett under-

sökningsområde utifrån ett personligt intresse. Med all respekt för detta intresse kräver 

dock ett vetenskapligt samhälle att dessa frågor och detta område på något sätt förankras i 

hur detta samhälle har behandlat de aktuella frågorna och det aktuella området. Att författa 

en uppsats kräver alltså att Ni, till att börja med, gör en beskrivning av tidigare 

vetenskaplig verksamhet i det undersökningsområde Ni valt. En sådan beskrivning kallas 

ibland litteraturöversikt. 

 En översikt innebär alltså att Ni förankrar undersökningsområdet genom inläsning av 

relevanta vetenskapliga publikationer och därefter skapar en sammanställning av det 

särskilda innehållet i dessa. Detta har tidigare beskrivits i kapitel 8. 

 Betydelsen av översikter och frågan om hur dessa bör konstrueras har 

uppmärksammats bl.a. av Noblit och Hare (1988) och Burd (1983). De förstnämnda 

kritiserar traditionella förfaranden för att konstruera beskrivningar av tidigare 

forskningsverksamhet och menar att 
 

The synthesis of research for many is, no doubt, equated with doing literature reviews. 

Positivists and interpretivists alike find literature reviews as usually practiced to be of little 

value. The study-by-study presentation of questions, methods, limitations, findings, and 

conclusions lacks some way to make sense of what the collection of studies is saying. As a 

result, literature reviews in practice are more rituals than substantive accomplishments. (Noblit 

& Hare 1988, s. 14-15)  

 

En liknande kritik refereras, inom kommunikationsforskning, också av Burd (1983, s. 12-

13) som samtidigt påpekar den funktion forskningsöversikter har för vetenskapliga disci-

pliner: 
 

... most reviews of the literature are ‘sterile, unintegrated, and rambling’, and urges the use of 

the meta-research techniques from psychology and education through synthesis, translation, 

decoding, and generalizations with the aid of statistics, sampling, content analysis and descrip-

tion. Such synthesis and research on research is 'the intellectual cement that glues a research 

discipline together' ... Such meta-analyses of past research and recorded data provides a type of 

historical method and interdisciplinary linkage. 

 

En översikt av ett forskningsområde förutsätter att Ni har tillgång till relevanta vetenskap-

liga publikationer. Dessa bildar ett ”ostrukturerat underlag”. Er uppgift är, som påpekats 

flera gånger tidigare, att för en läsekrets tydliggöra detta underlag som ett system av 

innehåll. Denna verksamhet är en kreativ akt då det är Ni som konstruerar detta system. I 

detta arbete måste Ni använda och skapa begrepp och formuleringar som relaterar innehåll 

i olika publikationer till varann. Systemet kommer, på grund av detta, att vara ett ”kitt” 

som tydliggör och sammanfattar vetenskaplig verksamhet inom det aktuella området. Ni är 

i detta konstruktionsarbete således ”dirigenter” av innehållet i tidigare studier och 

reflektioner. 

En fråga som utgår från eller baseras på ett personligt intresse måste alltså ges en 

vetenskaplig legitimitet, bl.a. genom att frågans giltighet bestäms genom sitt förhållande 

till hur den eller motsvarande forskningsområde tidigare behandlats i publikationer inom 

ett vetenskapligt samhälle. Detta betyder att den aktuella frågan och dess område t.ex. kan 

granskas med avseende på vad som tidigare studerats, hur detta studerats och vilka 

slutsatser som formulerats i dessa studier. Ni måste alltså börja ”läsa in Er” på ett område, 

helt enkelt! 
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Med utgångspunkt i beskrivningen i det förra avsnittet av innehållet i ett paper innebär 

denna inläsning och granskning att en teoretisering eller ”teoretisk bakgrund” upprättas 

omkring den aktuella frågan. Detta innebär att dess tillhörande område formuleras i termer 

av t.ex. tidigare genomförda studier och/eller vetenskapliga reflektioner. Genom denna 

placering i ett vetenskapligt sammanhang får man också möjligheter att bedöma frågans 

giltighet eller relevans, dvs. om frågan t.ex. avser en tidigare behandlad aspekt av området 

eller inte. I det sistnämnda fallet kan frågan anses giltig då den representerar ett 

”bristtillstånd” vad gäller kunskap om området. Frågan kan naturligtvis också visa sig ha 

behandlats upprepade gånger i ett vetenskapligt samhälle och måste då endera överges eller 

göras giltig genom en mer komplex argumentation än i termer av ett bristtillstånd. 

En redogörelse av tidigare forskning i ett område inrymmer nödvändigtvis inte endast 

empiriska undersökningar utan även olika former av och innehåll i vetenskapliga reflektio-

ner över det aktuella området
8
. Redogörelsen innebär sålunda en av Er konstruerad 

beskrivning av vetenskaplig verksamhet i området och kan, som nämnts tidigare, utformas 

på en mångfald olika sätt. Den ska vara en sammanställning av det vetenskapliga sam-

hällets behandling av området och ge läsaren en god bild av vetenskaplig verksamhet i 

detta. 

En fråga i sammanhanget är vilket innehåll i publikationer av aktuell och tidigare 

vetenskaplig verksamhet som ska bilda grund för en sammanställning. Exempelvis 

inrymmer denna verksamhet säkerligen bidrag med olika grad av relevans för den aktuella 

frågan. Er konstruktion av en sammanställning innebär därför bl.a. att Ni använder 

avgränsningsstrategier, dvs. Ni måste bedöma och ”optimera” konstruktionen av Er 

sammanställning. 

Genom att Ni förankrar Ert personliga intresse av ett område i en beskrivning av ve-

tenskaplig verksamhet kommer förmodligen Ert intresse att modifieras. Den komplexitet 

av aspekter, perspektiv, teoretiska system och/eller problematiseringar Ni arbetat med och 

skapat kommer sannolikt att betyda att den ursprungliga frågan måste omformuleras till en 

eller flera andra. Dessa nya frågor representerar ett nytt intresse som Ni själva identifierat 

och lokaliserat i en komplex förankringsprocess. I denna har Ni rimligtvis genererat många 

andra frågor att undersöka och Er slutliga fråga utgör uppsatsens problemformulering. Den 

utformas alltså som en fråga vilken senare kan omformuleras till uppsatsens syfte. 

 

Andra delar i en uppsats 

De innehållsliga delar i en publikation som tidigare berörts, dvs. inledning och förankring, 

aktualiserar en fråga om hur en uppsats som helhet bör struktureras eller disponeras. Ett 

sätt att belysa denna fråga är att fokusera den argumentation, bl.a. i form av påståenden, 

som används i vetenskapliga texter. En vetenskaplig publikation kan nämligen ses som en 

argumentationsprocess: 
 

The original argumentation process is also reflected on the written text in that the ultimate 

solution is not arrived at suddenly but approached gradually, through various intermediate 

steps. The wavelike repetitive proceeding towards the solution in a written text gives as it were 

a stylized picture of the argumentation process itself, which tries out a great number of 

subgoals and strategies ... As a result the end product, the text, is a constellation of miniature 

texts which all contribute to the ultimate goal, the solution (Tirkkonen 1984, s. 224). 

 

Betraktas de nämnda delarna som ”miniatyrtexter” kan det inledande innehållet i en 

uppsats konstrueras i följande ordning: 

                                                 
8
 Dessa reflektioner avser olika forskares ”tal om området”. Det kan handla om olika innehåll i 

argumentation om området, t.ex. resonemang om olika teorier som applicerats i området, olika bedömningar 

av dessa teoriers ”värde”, giltighet, relevans etc. 
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• Inledning 

• Bakgrund (förankring som sammanställning) 

 

Genom innehållet i dessa delar, som f.ö. alltså sammanfaller med vad ett paper bör 

innehålla, får läsaren möjligheter att bedöma relevansen och giltigheten i ett identifierat 

problem. Formuleringen av detta problem, som avslutar det inledande innehållet, är frukten 

av den argumentation som förts i detta innehåll. Problemformuleringen kan, som 

påpekades tidigare, ses som en förberedelse för eller introduktion av studiens ”centrum” 

eller ”nav”, dvs. formulerandet av dess syfte(n) eller frågeställning(ar)
9
. 

 

Uppsatsens syfte 

Studiens syfte kan formuleras på olika nivåer, både som övergripande och preciserade. De 

senare är härledda ur ett övergripande syfte och kan med fördel uttryckas som ett antal 

”att-satser”. Det är viktigt att läsaren tydligt kan följa denna härledningsprocess då den 

visar hur Ni ytterligare avgränsat Ert forskningsområde. Ambitionen vid formulerandet av 

preciserade syften bör vara att så långt är möjligt arbeta med väldefinierade och entydiga 

termer och formuleringar; i vissa fall kan det t.o.m. vara nödvändigt att genomföra s.k. 

begreppsanalyser. Detta gäller särskilt i de fall då en studie inriktas mot ett speciellt 

begrepp, ett fenomen eller en företeelse.  

Formuleringen av syften bör, i kraft av deras status, göras tydlig och introduceras som 

ett avslutande innehåll i ”Inledning” och/eller ”Bakgrund”. Den ska alltså harmoniera väl 

eller vara välanpassad till detta innehåll. Genom denna ”bryggning” eller sammanfogning 

mellan ”Inledning/Bakgrund” och ”Syfte” bör Er text kunna framträda med god kontinuitet 

och erbjuda läsaren goda förutsättningar för kritisk granskning. Er skyldighet innefattar ju 

bl.a. att även ledsaga läsaren i den serie av miniatyrtexter, t.ex. olika kapitel, avsnitt och 

stycken, som Er text eller uppsats kommer att bestå av. Genom att Ni skapar bryggor i 

form av tydligt beskrivna relationer mellan dessa miniatyrtexter framträder publikationen 

som ett oavbrutet flöde i stället för den ”fragmenterade telegramtext” som en del texter 

utgör. 

Det är, som vi betonat redan tidigare, mycket viktigt att Ni som författare är med-

vetna om vilka funktioner alla olika delar av Er text har för uppsatsen som en argumentativ 

helhet och att dessa funktioner tydligt framgår för läsaren. 

Uppsatsens syfte eller syften kan i regel besvaras på många olika sätt. Ni ska för Era 

läsare redogöra för hur Ni besvarat dessa. Detta innebär bl.a. att Ni bör redogöra för studi-

ens karaktär och de såväl övergripande som preciserade verktyg eller redskap Ni använt. 

En sådan redogörelse kan i vissa fall integreras med presentationen av arbetets syfte men 

kan lika gärna tilldelas ett eget avsnitt eller kapitel i publikationen. 

 

Att beskriva uppsatsens ”hur” 

I uppsatsen ska Ni också beskriva hur Ni gått tillväga för att besvara uppsatsens syften. 

Dessa beskrivningar kan vara av mycket olika slag, beroende på uppsatsens syften och de 

aspekter, perspektiv, teoretiska system och problematiseringar som ligger bakom dessa 

syften. I vissa fall kan det vara lämpligt att Ni anger en bestämning av studiens karaktär, 

uttryckt som undersökningstyp. En sådan indelning av undersökningar kan t.ex. ske i ter-

mer av explorativa undersökningar, där målet är att upptäcka genuina frågeställningar i ett 

okänt eller nytt undersökningsområde, deskriptiva undersökningar, som syftar till att be-

                                                 
9
 Fortsättningsvis används endast uttrycket ”syfte”. 
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skriva några genuina aspekter i ett undersökningsfält och experimentella undersökningar, 

vilka bl.a. avser att förklara samband mellan s.k. variabler. 

Medan undersökningstyp avser en mer allmän bestämning av karaktären hos en studie 

används begreppet undersökningsdesign för att beteckna hur en forskare mer specifikt läg-

ger upp sin undersökning, t.ex. hur många grupper som studeras vid vilka tillfällen, hur 

urvalsförfaranden av dokument sker etc. Designen utgör alltså en slags grundstruktur i un-

dersökningsförfarandet.  

I de fall studien använder uppgifter från och om människor, och alltså arbetar med en 

undersökningsgrupp, bör en beskrivning av den aktuella gruppen ske. Detta innebär att Ni 

ger sådan information om de i gruppen ingående personerna som har relevans för den 

aktuella undersökningen. Tillskapandet av den undersökta gruppen bör vidare tydligt anges 

i termer av bl.a. vilka urvalsstrategier som Ni använt och vilket bortfall Ni eventuellt råkat 

ut för. 

En forskare är självfallet verksam mot någon ”källa” till data, vare sig denna består av 

människor, olika typer av dokument, organisationer etc. Forskarens möte med dessa källor 

sker via redskap eller verktyg, oftast betecknade metod. Till traditionella sådana hör enkät, 

observation och intervju samt standardiserade test. Pedagogisk forskning, såväl svensk som 

internationell, har dock senare både utvecklat och utvidgat den befintliga repertoaren av 

redskap till att också innefatta t.ex. olika former av text- och dokumentanalyser, historisk 

metod och mer generativa verksamheter inom s.k. kvalitativ forskning. Sådana genererade 

verksamheter kan t.ex. resultera i ett särskilt ”språk” eller begreppssystem och/eller en 

uppsättning olika ”teman” för eller ”berättelser” om det undersökta området. Det kan t.o.m. 

vara så att språksystem som genererats, t.ex. i litteraturstudier, används som redskap för att 

ge nya beskrivningar av företeelser eller fenomen. Det senare innebär t.ex. att särskilda 

aspekter, perspektiv eller teoretiseringar har genererats som ett steg i en studie och har 

använts som forskarens redskap för att besvara studiens syften. Denna typ av verksamhet 

skiljer sig alltså markant från de traditionella redskap som nämndes tidigare. 

De redskap eller verktyg forskaren använder bör vara konsekvenser av och härled-

ningar ur de mer preciserade syften som formulerats. Detta innebär att dessa syften på ett 

lämpligt sätt avspeglas eller återspeglas i det eller de använda redskapen. På sätt och vis 

kan man säga att redskapens ”innehåll” utgör ytterligare en precisering av det innehåll som 

anges i studiens syften. 

Traditionellt sett brukar två viktiga egenskaper betonas i samband med diskussioner 

om de redskap som används, nämligen reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet)
10

. 

Reliabiliteten anger förmågan att motstå slumpinflytanden, dvs. anger hur ”stabila” eller 

”konsekventa” data som erhålles. Validiteten anger i vilken utsträckning redskapet mäter 

det som det är avsett att mäta. Det finns olika typer av reliabilitet och gemensamt för dessa 

är att de alla kan ge ett kvantitativt mått. Även vad gäller validitet finns olika typer som 

dock i mindre omfattning är kvantifierbara. I samband med senare pedagogisk forskning 

har dock dessa traditionella egenskaper ibland ifrågasatts till förmån för andra och mer 

komplexa aspekter. Dessa har inriktats på att betrakta en studie som ”odelbar helhet”. Vär-

det av en sådan anses därvid t.ex. kunna bestämmas i publikationens ”dialog” med en 

lämplig läsekrets eller berörd publik. 

Utöver dessa beskrivningar av redskap är det i många fall betydelsefullt att informera 

läsaren om hur Ni använt Era redskap. Detta innebär att Ni t.ex. redogör för vid vilken eller 

                                                 
10

 Ett annat traditionellt sätt att använda begreppet validitet är då man talar om en undersöknings externa 

respektive interna validitet. Med den förstnämnda avses möjligheterna att generalisera resultatet från 

undersökningen. Den sistnämnda används i samband med experimentella studier. I en studie med hög intern 

validitet kan man med stor säkerhet förklara ev. erhållna skillnader mellan s.k. experiment- och kontrollgrupp 

med variationer i den oberoende variabeln. 
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vilka tidpunkter datainsamling genomförts, var den ägt rum och hur den genomförts på ett 

mer praktiskt vis. 

Beskrivningar av hur databearbetning genomförts kan i särskilda fall vara mycket 

önskvärda. Bearbetningen av data sker naturligtvis för att besvara formulerade syften, men 

det kan ändock vara på sin plats att Ni tydligt redogör för vilka strategier för och 

verksamheter vid databearbetning som använts. Speciellt bör detta ske då precisionsgraden 

i en undersökning är lägre, t.ex. i explorativa undersökningar och i undersökningar med 

mer eller mindre utpräglat ”kvalitativt material”, t.ex. studier som utnyttjar dokument, 

intervjuer av ”öppen” karaktär, osystematiska observationer etc. 

De termer och moment som angetts i ovanstående beskrivning av redskap och verk-

tyg är i många stycken traditionella. De härrör till del från det vetenskapliga språk som 

kännetecknade pedagogik som vetenskap främst under 1950- och 60-talen. 

I senare pedagogisk forskning konstrueras, som nämndes ovan, ibland särskilda syn-

sätt, perspektiv eller språk som redskap i studier av vissa företeelser, t.ex. människors upp-

fattningar om mobbning, texter om friskolor o.s.v. Det är i sådana vetenskapliga verksam-

heter knappast givet på förhand t.ex. hur granskning av texter ska gå till! Vad ska foku-

seras när det gäller såväl innehåll som delar av en text t.ex.? Som svar på sådana frågor kan 

en forskare alltså generera ett särskilt ”språk” med utgångspunkt i relevant vetenskaplig 

litteratur. 

Beskrivningar av hur Ni gått tillväga för att besvara uppsatsens syften ska rymma en 

tydlig argumentation för alla de verksamheter som Ni genomfört. Detta kan till stor del ske 

genom förankrade sammanställningar av publikationer med innehåll som berör dessa 

verksamheter. Resonemanget om ”intervju” i avsnittet ”Dirigentskap – att skapa 

argumentativa linjer” i kapitel 8 är ett exempel på en sådan beskrivning. 

Sammansmältningen av syfte och redskap bör givetvis ge någon form av utfall, något 

som ibland, åtminstone traditionellt, betecknas studiens resultat. 

 

Resultat 

Under denna rubrik redovisas det underlag, t.ex. statistiska mått, utdrag från intervjuer 

eller dokument, observationsdata etc. som Ni använt för att formulera slutsatser av olika 

slag. Dessa slutsatser ska självfallet harmoniera med studiens syfte. 

Er redovisning av detta underlag ska dock inte ske isolerat utan måste åtföljas av 

tolkningar eller ”översättningar” av underlaget. Underlaget representerar eller betyder ju 

någonting! Att granska ett underlag i detta sammanhang innebär att visa på dess betydelser, 

dvs. att tolka detta. Tolkningar innebär att underlaget kopplas till ett särskilt språk, t.ex. ett 

teoretiskt system. Detta kan bestå av en befintlig och etablerad teori eller ett system av 

begrepp och formuleringar som forskaren genererat. Hur dessa tolkningar görs är 

naturligtvis beroende av studiens förankring, dvs. aspekter, perspektiv, teoretiska system 

och problematiseringar, och dess syften samt hur forskaren gått tillväga för att besvara 

dessa. Tolkningsarbetet i en studie är ytterligare ett mycket gott exempel på hur man som 

forskare kan ”se något som något”. Tolkningen eller översättningen av ett underlag 

(”något”) till ett mer abstrakt begreppssystem (”som något”) är ett eftersträvansvärt mål i 

forskningsverksamhet och kräver stor fantasi, hög kreativitet och fördjupade argument. 

De tolkningar som presenteras av forskaren bildar tillsammans ett system av slutsat-

ser som alltså ska besvara studiens syften. Ett klassiskt misslyckande är att inte besvara 

tidigare formulerade syften. Kommentarer vad gäller både underlag, tolkningar och 

slutsatser kan med fördel också göras under denna rubrik. Det kan gälla ett ifrågasättande 

av tillförlitligheten i vissa svar, uppmärksammande av ”överraskande utfall” eller liknande. 

Det är dock viktigt att Ni inte avlägsnar Er för långt från det underlag som utgör grunden 

för studiens resultat. 
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De relationer och associationer som vanligtvis brukar uppstå i samband med en studie kan 

innebära att nya forskningsfrågor upptäckts, frågor som har en tydlig distans, men kanske 

uppenbar koppling, till den aktuella studiens syften. Tillsammans med andra erfarenheter 

som gjorts under studien bör en redogörelse för sådana frågor hänskjutas till en diskussion. 

 

Diskussion  

I en diskussion ska hela studien ”sys ihop” till en hel gestalt. Publikationen måste fram-

träda som en sammanhängande enhet med en avslutning som så att säga ger betydelse åt 

dess olika delar. Förhållandet mellan den aktuella studien och den problemidentifikation 

som redovisats i studiens förankring är ett vanligt innehåll i en diskussion. Detta innebär 

att Ni knyter an Era erhållna resultat till det som erhållits i tidigare liknande och jämförbar 

forskning. Vilka slutsatser kan alltså dras i förhållande till det identifierade problemet? 

Vad har studien tillfört i jämförelse med tidigare vetenskaplig verksamhet? 

En annan aspekt som kan behandlas rör Er självkritik i form av reflektioner över t.ex. 

felkällor i olika faser av studien, en bedömning i efterhand av relevansen hos det aktuella 

syftet etc. Detta innebär att Ni också för läsaren formulerar en medvetenhet om olika 

aspekter av den genomförda studien. Man kan också ta upp för undersökningen relevanta 

erfarenheter som gjorts under processens gång, t.ex. utveckling och förändring av syften 

och redskap, förslag till fortsatt forskningsverksamhet, diskussioner om tolkningar etc.  

 

Referenser 

Förankringen av en studie i vetenskaplig verksamhet innebär, som vi tidigare redogjort för, 

att Ni baserar Er studie på vetenskapliga publikationer. Som framgick ovan kan sådana 

publikationer också användas som underlag för att generera de redskap som använts. 

Dessutom kan vetenskapliga publikationer i sin tur granskas, t.ex. i litteraturstudier. 

Alla de publikationer som använts ska sammanställas under en särskild rubrik, 

”Referenser”. Det är väsentligt att Ni ger läsaren fullständig information om ett dokument i 

Er referenslista så att läsaren kan skaffa fram önskade arbeten från denna lista. De princip-

er och regler som gäller då Ni ska sammanställa Era referenser framgår av en särskild 

skrift
11

. 

 

Några andra synpunkter på en vetenskaplig text 

Om Ni tänkt använda bilagor bör Ni fråga Er syftet med detta och hur viktigt detta är. 

Bilagor kan utgöras av statistiskt ”råmaterial”, fullständiga intervjuer vid måttligt antal 

intervjuade, intervjumanualer, olika dokument, ritningar etc. 

Inte sällan används figurer i en vetenskaplig text. Figurtexten skrivs under figuren 

med enkelt radavstånd. Hela ordet figur skrivs ut med kursiv text i svenska publikationer, 

t.ex. enligt följande: 

 

                                                 
11

 Hagström, Eva (2004): Referenshantering vid Pedagogiska institutionen. Informationsskrifter vid 

Pedagogiska institutionen 9, Örebro universitet. 
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Figur 3. Antalet erhållna referenser fördelade över publiceringsår och använda sökansatser. 

 

Också tabeller förekommer ibland i vetenskapliga texter. Tabelltexten skrivs över tabellen 

med 1 radavstånd. Hela ordet tabell skrivs ut, vilket framgår av följande exempel: 

  
Tabell 3. Procentuell andel elever med olika inställning till studier: fördelning på kön 

Inställning Män (n=225) Kvinnor (n=240) Totalt (n=465) 

Mycket positiv 12 14 13 

Ganska positiv 28 20 23 

Neutral 40 25 33 

Ganska negativ 12 24 19 

Mycket negativ 8 17 12  

Totalt 100 100 100 

 

Om Ni gör hänvisningar till bilaga, figur eller tabell skriver Ni också ut hela orden. Om en 

bilaga innehåller flera tabeller, måste man hänvisa till bilagenummer och tabellbeteckning. 

 

PM 

En PM (står för ”pro-memoria”, ”för minnet”) är en skriftlig och kortare sammanfattning 

av en tänkt och framtida studie, t.ex. i form av en uppsats. 

I en studie kan, som framgått av de tidigare avsnitten, flera olika steg identifieras. En 

PM innehåller en mycket komprimerad sammanfattning av en bakgrund eller förankring 

och ett eller flera uttalade syften. Den innehåller också en översiktlig beskrivning av de 

redskap som Ni planerat använda. Avslutningsvis finns ibland, inte alltid, några tankar på 

hur besvarandet av studiens syften, resultatet, ska disponeras och vad denna disposition 

ska innehålla. 

I de kurser där Ni ska skriva en uppsats används oftast en PM för att, i en grupp av 

studiekamrater och handledare, inleda en diskussion om det kommande uppsatsarbetet. En 

sådan diskussion kan ge värdefulla synpunkter på de olika delarna av den kommande stu-

dien, vad Ni bör tänka på, vilka möjligheter som erbjuds och vilka fallgropar som kanske 

finns o.s.v. 
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10. Granskning av vetenskapliga texter – ventileringen 

De ”paper” och uppsatser som skrivs granskas i regel under seminarier vid s.k. ventilering-

ar. Detta är ett tillfälle då Er text ”prövas” av en eller flera läsare, s.k. opponenter eller 

kommentatorer. Ventileringar är examinationstillfällen och leds av en lärare, ordförande, 

som ska se till att ventileringen följer vissa fastlagda principer. Det är också ordföranden 

som är examinator och som därför sätter betyg på den text Ni skrivit. Detta hindrar dock 

inte att en ordförande i sin bedömning kan väga in hur Ni besvarar opponenternas frågor, 

hur Er aktivitet (om texten har flera författare) är fördelad under ventileringen o.s.v. En 

ordförande kan också, om han eller hon finner det önskvärt, vidtala Er handledare för att få 

ytterligare information om t.ex. hur Ert skrivande gått till. Det kan t.ex. handla om att få Er 

självständighet belyst, att få information om hur handledaren uppfattar att Ni organiserat 

Ert skrivande o.s.v. 

Ventileringstillfället innehåller ett antal olika moment med skilda funktioner. De tider 

som anges är ungefärliga och gäller i första hand ventilering av uppsatser på 10 poäng.  

 

Moment 1 

Ordföranden öppnar ventileringen (hälsar alla välkomna och redogör för hur ventileringen 

går till). 

 

Moment 2 

Författarna får möjlighet att göra egna korrigeringar av sin text (tillägg, strykningar etc). 

Detta moment ska användas för mer betydelsefulla korrigeringar, inte ”småsaker” (bety-

delselösa stavfel, saknade skiljetecken etc.). Tid ca. 5 min. 

 

Moment 3 

Opponenternas sammanfattning av författarnas text. Sammanfattningen avslutas med den 

”klassiska” frågan om den, enligt författarnas mening, gett en riktig, rimlig och relevant 

bild av textens innehåll. En sammanfattning är just en sammanfattning och det är viktigt att 

opponenterna, på ett övergripande sätt, redogör för innehållet i textens alla delar. Detta kan 

med fördel ske med hjälp av overheadbilder tillsammans med en muntlig föredragning. Tid 

ca. 10 min. 

 

Moment 4 

Den egentliga ventileringen; opponenterna belyser här författarnas text genom att ställa 

frågor om, framföra synpunkter på, diskutera etc. olika delar av denna. Dessa punkter bör 

vara av mer principiell och/eller övergripande slag. Det gäller alltså för opponentgruppen 

att fokusera ett antal, kanske 4-5, övergripande frågor om textens innehåll. Synpunkter 

från opponenterna i form av ”fragmentariska oväsentligheter” (t.ex. stavfel, ”enkla” layout-

frågor) är inte meningsfulla för någon av de inblandade i en ventilering. Även under detta 

moment kan opponenterna med fördel tydliggöra sina kommentarer med hjälp av over-

headbilder. 

Innehållet i kapitel 8 och 9 kan mycket väl ligga till grund för opponentens övergri-

pande frågor. Också innehållet i kapitel 11, som rör bedömning främst av uppsatser, kan 

användas för att belysa en text under en ventilering. Under ventileringen förväntas 

författarna svara på de ställda frågorna. Tid ca. 45 min. 
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Moment 5 

Innehållsligt lika moment 4; opponentgruppen ersätts här dock av det övriga auditoriet; tid 

ca 15 min. 

 

Moment 6 

Ordföranden meddelar författarna muntligt sin bedömning av texten. Även opponenterna 

och auditoriet får närvara då detta sker. Av bedömningen ska tydligt framgå s.k. villkorade 

och rekommenderade förändringar av texten. Tid ca. 15 min. 

 

 

Det tidsomfång som angetts ovan ska betraktas som maximal tid, och inget hindrar att 

opponentgruppen gör en omfördelning inom denna. Det ”tyngsta” momentet ska dock vara 

den egentliga ventileringen. Självfallet ska opponenterna vara noga förberedda för att ge 

författarna konstruktiv feedback på det genomförda arbetet. Ventileringen måste alltså ske 

med mycket god planering och stor noggrannhet. 

Distributionen av texter ska ske i så god tid att ordförande, opponentgrupp och övriga 

läsare får rimliga möjligheter till kritisk granskning. Denna förutsättning varierar med olika 

typer av texter (uppsatser respektive paper) och anges i separat information för en kurs.  
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11. Den Goda Texten – några aspekter 

Mot bakgrund av de resonemang som förts tidigare kan några övergripande och betydelse-

fulla aspekter av en text identifieras. Aspekterna har naturligtvis en koppling till innehållet 

i kapitel 8 och 9. De kan således användas som hjälp då Ni ska skriva egna texter, när Ni 

ska vara opponenter och kommentera en annan text och då Ni läser texter av annat slag, 

t.ex. kurslitteratur. 

De angivna aspekterna används av ordföranden i tillämpliga delar vid bedömning av 

ett paper och en uppsats. Detta betyder självfallet inte att en ordförande skulle bedöma 

samma text på exakt samma sätt som en annan. Olika ordförande skulle, med all säkerhet, 

uttala sig med olika innehåll om en och samma text. Aspekterna används, utöver det vi 

angett ovan, som ett sätt att tala om kvaliteten på en uppsats eller ett paper. De används för 

att identifiera styrka och svagheter i en uppsats och utgör en grund för bedömning av 

denna. Den beskrivning av Den Goda Texten som följer nedan berör uppsatser men gäller i 

tillämpliga delar naturligtvis också ett paper. 

 

 

En uppsats ska vara väl strukturerad, dvs. utgöra en god sammansättning. Textens innehåll 

ska bilda en ”röd tråd” vad gäller både övergripande och underordnat innehåll i texten. Den 

första aspekten gäller t.ex. hur olika större delar av texten (avsnitt, underavsnitt etc.) har 

fogats samman. Den senare rör motsvarande förhållanden för mindre delar av texten, t.ex. 

mindre avsnitt, stycken eller ett antal meningar. En väl sammansatt text bildar en 

argumentativ helhet eller ”gestalt”. Till skillnad från att vara en samling fragment är den 

sammansatt på ett meningsfullt sätt – den utgör en argumentativ linje. 

Sammanfogningar är en nödvändig förutsättning för en god struktur i uppsatsen och 

avser hur författaren beskriver relationer mellan olika delar av texten. En text är knappast 

resultatet av slumpens verkan utan bör framstå som en medveten konstruktion. Samman-

fogningar gör författarens argumentativa linjer tydliga och bör formuleras på olika nivåer 

av texten och mellan olika delar av denna. Författaren blir tydlig som ”dirigent” av texten.  

Författarens förankring och problematisering av uppsatsens område avser bl.a. att 

leda fram till formuleringen av ett tydligt, väl avgränsat och vetenskapligt ”legitimt” syfte. 

Vetenskapliga texter skrivs med en ambition att tillföra något till ett område och har alltså 

en riktning. Denna riktning kan formuleras som en eller flera frågor eller ett eller flera 

syften och kan betraktas som textens ”nav”. Att argumentera för uppsatsens syfte och 

besvara detta är den primära principen för sammanfogning. Den är frukten av ett kreativt, 

självständigt och förankrat tänkande. I en problematisering ska författaren förankra sin 

argumentation i andra vetenskapliga texter. Dessa texter kan behandla olika teorier, 

resonemang, modeller, tidigare forskning i området etc. Det är bl.a. på detta sätt som en 

uppsats anknyts, förankras, i ett vetenskapligt samhälle. Att förankra sin text i annan 

vetenskaplig litteratur syftar inte endast till att legitimera uppsatsens syfte. Texten är en 

serie av argumentativa steg som inte på något vis har ett ”naturligt” innehåll. Att förankra 

alla dessa steg i andra vetenskapliga texter är ett sätt att argumentera för de riktningar och 

beslut författaren valt respektive fattat. Då författaren förankrar sin text används olika 

referensförfaranden. Det är viktigt att en läsare kan avgöra från vem olika påståenden 

härstammar och att det finns en grund eller belägg för de påståenden som formuleras. 

Avgränsningar gäller även andra delar av uppsatsen och bör tydligt anges och 

motiveras. Det forskningsområde uppsatsen behandlar rymmer förmodligen också vissa 

centrala aspekter, dvs. sådana som uppmärksammats särskilt i tidigare forskning. Det är 

rimligt att dessa behandlas i god omfattning i författarens beskrivning av området. 
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I samband med nämnda beskrivningar bör fördjupade resonemang föras, t.ex. om begrepp 

och principer som används. Det är också rimligt att författaren uppmärksammar och 

identifierar nämnda centrala aspekter och fördjupar sin text om dessa. Utelämnas sådana 

resonemang riskerar ett arbete att bli ytligt och kanske fragmentariskt. Allt innehåll i en 

text bör naturligtvis vara relevant, men vissa textdelar har sannolikt större relevans än 

andra. Det är detta innehåll som bör uttryckas i fördjupade resonemang. På detta sätt 

undviks att texten blir ”platt” – den framträder i stället som ett ”landskap”.  

 En text som är förankrad på ett gott sätt, som innehåller en god argumentation och 

problematisering och identifierar centrala aspekter representerar en komplex 

argumentation. Detta betyder bl.a. att olika delar av texten på ett uttalat sätt relateras till 

andra delar. Texten blir därför en mer komplex väv. En sådan hållning innebär ett själv-

ständigt reflekterande och förutsätter en god distans till den egna textens innehåll. Arbetet 

med att skapa en komplex argumentation ingår i författarens ”dirigentskap”.  

En hög komplexitet i argumentationen betyder kritisk och analytisk skärpa! I en 

komplex argumentation används referenser som utgångspunkter och belägg för egna 

reflektioner, t.ex. frågor och påståenden. Detta innebär att författaren sätter refererade 

texter i rörelse och integrerar dessa fortlöpande med sina reflektioner. Egna reflektioner 

avser också eventuella nya problem, frågor eller andra intressanta vinklingar som 

upptäckts. Det är särskilt betydelsefullt att författaren, förutom att beskriva sådana, 

argumenterar varför just dessa identifierats och uppfattats som viktiga och relevanta för 

framtida belysningar. På detta sätt blir texten ett nätverk av egna reflektioner och refererat 

innehåll. Stringens, estetik och konstnärskap i harmoni! Förankringen av en text i en större 

mängd publikationer leder i regel till en mer komplex konstruktion av texten. Genom att 

använda en större mängd referenser måste dessa publikationer sammanfogas och relateras 

till varann på ett tydligt vis. 

En god distans till den egna texten betyder också att författaren, för varje del av sin 

text, kan argumentera för ”vad som nu sker i texten”. Detta kan ske genom att författaren 

redogör för vad som skett tidigare i texten och vad som kommer att ske senare i 

densamma. 

Inkonsekvent argumentation innebär att det förekommer motsägelser i en 

argumentation, t.ex. att resonemang i en del av arbetet motsägs av andra resonemang i en 

annan eller andra delar av detta. Om det finns en sådan argumentation måste den 

kommenteras av författaren på sådant sätt och med sådant innehåll att motsägelserna 

upplöses eller klargörs. 

En uppsats ska vara väl bearbetad språkligt sett. Användning av ofullständiga 

meningar och vardagsspråk är exempel på en språkhantering som minskar möjligheterna 

att ta del av uppsatsens ”kärna”, gör den svårläst och ökar risken för missuppfattningar. 

 

De beskrivna aspekterna kan formuleras på ett mer övergripande plan och, utifrån detta, ge 

indikationer på vad som kännetecknar en uppsats som bör bedömas som ”Godkänd” 

respektive ”Väl godkänd”. 

 

För betyget ”Godkänd” ska uppsatsen  

1. Vara avgränsad vad gäller sin uppgift 

 Detta är kopplat till förankringen av undersökningsområdet och kvalificeringen av uppsatsens 

syfte. Är allt innehåll och all användning av innehållet i referenser relevant t.ex.? 

 

2. Vara teorianknuten och ha en nyanserad behandling vad gäller relationen teori-empiri 

Har också med förankring att göra och framför allt den teoretisering Ni skapar utifrån denna. 

Denna teoretisering kan bilda en tolkningsram för studiens empiriska underlag, dvs. hur 

”något” abstraheras till ”som något”. I stället för att t.ex. uttrycka närmast identiskt vad 
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människor sagt i intervjuer skapas en ”översättning”, en ”abstraktion”, av dessa utsagor. Detta 

innebär att utsagorna översätts eller abstraheras till andra begrepp, till ett annat ”språk” eller 

begreppssystem. Som författare måste man bl.a. redogöra för hur detta tolkningsarbete utförts. 

  

3. Vara väl strukturerad vad gäller syften, frågeställningar och allsidig problembehandling 

Avser dels uppsatsens ”röda tråd” i dess inledande delar, dels huruvida författaren förmått 

identifiera mångfald vad gäller tidigare forskning inom undersökningsområdet (olika 

perspektiv, teorier etc.). Den senare aspekten är således kopplad till argumentationens 

komplexitet i uppsatsens förankring. 

 

4. Utgöra en argumentativ helhet 

Uppsatsen alla delar ska vara sammanfogade på ett meningsfullt sätt. Avser alltså författarens 

insats som arkitekt och dirigent. 

 

5. Vara formellt oklanderlig 

Olika referensförfaranden har använts på ett kompetent och riktigt vis. Textformat för 

rubriknivåer, fristående citat o.s.v. har använts på ett lämpligt och konsekvent vis. Referenslista 

och innehållsförteckning är riktigt utformade och i överensstämmelse med uppsatsens övriga 

innehåll. 

 

6. Vara väl bearbetad språkligt sett 

Ett stringent, väl flytande och effektivt språk som bärare av ett relevant innehåll eftersträvas. 

Otydlighet, vardagsspråk och allvarliga syftningsfel ska undvikas. 

  

För betyget ”Väl godkänd” ska dessutom följande krav vara uppfyllda: 
 

7. Uppvisad självständighet från författarens sida 

Gäller bl.a. hur väl författaren träder fram själv i sin text i tydlig dialog och argumentation med 

refererade texter. Avser också hur självständigt författaren arbetat under hela uppsatsarbetet. 

 

8. Kreativ förmåga 

Visar sig kanske mest påtagligt i dirigentskap, dispositoner och namngivningar samt i arbetet 

med tolkningar av det empiriska underlaget (jfr punkt 2). 

 

9. Fördjupad teorianknytning och nyanserad behandling vad gäller relationen teori-empiri 

Jfr punkt 2 ovan! En större komplexitet än vad som gäller för ”Godkänt”.  

 

10. Kritisk och analytisk skärpa 

En bedömning av uppsatsens kvalitet som argumentativ helhet och uppvisade förhållningssätt 

under handledningsprocessen. 

 

Det är inte ovanligt att en text består av delar av skiftande kvalitet med avseende på de 

ovan angivna och tillämpliga punkterna/aspekterna. Vid en bedömning av en sådan text 

kan en ordförande t.ex. låta svagare delar av denna text ”kompenseras” med andra och, ur 

kvalitetssynpunkt, starkare delar. Detta innebär t.ex. att en text, med en eller flera  svagare 

delar, som helhet ändock kan bedömas som godkänd. 
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Hemsidor 

Högskoleverket: http://www.hsv.se 

Örebro universitet: http://www.oru.se 

För att komma vidare till Pedagogiska institutionen kan man klicka sig fram via några 

olika vägar eller gå direkt till http://www.oru.se/pi/ 

 


