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Abstrakt 

Författarens namn: Ragnar Olsson 

 

Titel: Att få syn på sig själv - Lärarstudenters syn på lärares fostransuppdrag 

 

Engelsk titel: To get an eye on yourself – teacher students view on teachers upbringing 

assignment 

 

 

Antal sidor: 67 

Föreliggande studie fokuserar på lärares uppdrag i det svenska utbildningsväsendet. Ofta 

beskrivs detta uppdrag som dubbelt; det innehåller både uppdraget att förmedla och förankra 

kunskaper och att förmedla och förankra värden. Studiens kunskapsobjekt är lärares 

förhållningssätt till fostransdelen av lärares uppdrag. Genom en diskursanalys av 118 

lärarstudenters reflektioner kring sitt uppdrag undersöks deras förhållningssätt till 

lärarprofessionen med särskilt avseende på fostransuppdraget. Studiens teoretiska utgångspunkt 

utgår från att betrakta frågor kring lärares förhållningssätt till fostransuppdraget som en didaktisk 

fråga, varför studien vilar på teorier inom didaktikens forskningsfält. Resultatet visar att 

lärarstudenternas förhållningssätt uttrycks genom tre olika diskurser: den tudelade 

konkurrerande diskursen, den tudelade samverkande diskursen och slutligen den sammanhållna 

integrerande diskursen.  

 

 

 

 

Nyckelord: Demokrati, läraruppdrag, fostransuppdrag, utbildning, kunskaper, fostran, 

diskursanalys 

 

 

  



 

 

Förord 
 

År 2007 kom den japanske författaren Haruki Murakami med en bok som fick titeln ”Vad 

jag pratar om när jag pratar om löpning”. Murakami, som ofta nämns i diskussionerna 

kring Nobelpriset i litteratur, ger i boken en mycket personlig skildring till sitt 

förhållningssätt till talet i samhället kring frågor kopplade till långdistanslöpning – en 

aktivitet han hängivet ägnar sig åt. Boken är ett utmärkt exempel på en beskrivning av en 

diskurs – i Murakamis fall hur diskussionerna kring långdistanslöpning förs, sett ur hans 

perspektiv och hur han förhåller sig till det samtalet. 

 

I den här studien har jag undersökt ”vad en grupp lärarstudenter pratar om när de pratar 

om sitt fostransuppdrag”; diskursen om läraruppdraget.  Det har varit en spännande, om 

än något långdragen, resa som jag gjort parallellt med mitt arbete som lärarutbildare. Jag 

tror och hoppas att det finns vissa insikter att ta med sig tillbaka till jobbet. 

 

Tack Peter Karlsudd för ett tålmodigt och utvecklande handledarskap. Dina 

återkopplingar har alltid fått mig att se saker i min egen text som jag inte själv kunnat se 

i första skedet. 
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1 Inledning 
 

Sommaren 2018 är det 33 år sen jag tog min ämneslärarexamen. Under 20 år har jag 

arbetat som lärare i framför allt grundskolan, för att de senaste verka inom universitetets 

lärarutbildning. Under hela denna tid har jag intresserat mig för en fråga, nämligen 

förhållandet mellan de två aspekter som finns av lärares uppdrag; kunskapsuppdraget och 

fostransuppdraget.  

 

I aktuell samhällsdebatt hörs just nu många engagerade röster om skola och lärarskap. 

Vissa diskuterar behovet av att lärare ”ska få göra det de är till för – undervisa”.  Andra 

funderar med utgångspunkt i Sveriges resultat i PISA-mätningar och kritiska rapporter 

från OECD kring vad och vem som kan vända en utveckling. En del av det offentliga 

samtalet handlar om uppdraget att förmedla kunskaper inom klassiska skolämnen som 

svenska, matematik och naturvetenskap. Svensk skola har även andra delar i sitt uppdrag; 

uppdraget att bidra till utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Detta uppdrag innebär 

att landets lärare får i uppgift att fostra demokratiskt sinnade medborgare. Lärarna ska 

förmedla och förankra både kunskaper och värden. Medan många politiker, forskare och 

medarbetare i skolans värld diskuterar kunskapsuppdraget och dess utveckling, riktar den 

här studien blickarna mot den andra delen av lärares uppdrag; fostransuppdraget. 

 

I mediedebatten lyfts ibland en spänning mellan de två delarna i skolans och lärarnas 

uppdrag. I ett temanummer av Pedagogiska Magasinet i maj 2018 (Pedagogiska 

magasinet nr 2, 2018) ) förs en diskussion i flera reportage och översikter. 

 

Kunskapssynens och värdegrundens inneboende spänningar skapar ett demokratiskt 

fostransuppdrag som är explosivt i skolans vardagliga arbete (Alvén, 2018, s.36). 

 

En oro för vad som händer med skolans ansvar för demokratins utveckling uttalas. 
 

Skolans demokratiuppdrag har på senare tid hamnat i skymundan för 

kunskapsuppdraget. Nu varnar forskare för följderna och uppmanar lärare att låta de 

båda uppdragen gå hand i hand  (Lagerlöf,208, s. 27). 

 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i denna debatt och riktar sitt fokus mot hur det 

så kallade fostransuppdraget för lärare utvecklas och förhåller sig till andra delar av 

läraruppdraget. 

 

Frågor som uppfattas som viktiga att hantera och utveckla, problem som anses angelägna 

att adressera riktas ofta mot skolan för att finna en lämplig hantering eller lösning på 

problemet. Lärarna får uppdraget och då blir det lärarutbildningens sak att utrusta lärarna 

med den kompetens och de förmågor som krävs. Men hur lyckas då lärarutbildningen att 

med ovanstående förändrade förutsättningar ge lärarstudenterna rätt kompetens för att 

hantera fostransdelen av sitt dubbla uppdrag? Denna studie genomförs med ambitionen 

att belysa detta – och att ge lärarstudenter en chans att få syn på sig själva. 
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2 Syfte 
 

I den senaste versionen av svenska skollagen som började gälla hösten 2011 (SFS 

2010:800) presenteras en av lagens portalparagrafer: 

 
4§ Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden/…./Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som de svenska samhället vilar på (a.a. 1kap 4§). 

 

Här beskrivs två uppdrag: ett som ofta kallas kunskapsuppdraget och ett som kan 

benämnas fostransuppdraget. Denna studie fokuserar fostransdelen av det dubbla uppdrag 

som skrivs fram i styrdokumenten genom formuleringen ”… inhämta och utveckla 

kunskaper och värden”. En central utgångspunkt för studien är att fostransuppdraget inte 

kan förstås och studeras som en isolerad företeelse utan måste sättas i ett sammanhang 

och relateras till  andra delar av lärares uppdrag. Det faller dock utanför denna studies 

huvudsakliga intresse att rikta uppmärksamheten mot kunskapsuppdraget i sig.  

 

Syftet är att finna kunskap om hur lärare förhåller sig till fostransdelen  av läraruppdraget, 

genom att undersöka hur en grupp lärarstudenter – framtida lärare - beskriver sitt 

förhållningssätt till en fiktiv undervisningssituation. Studieobjektet är således en grupp 

lärarstuderandes egen beskrivning av sitt förhållningssätt i situationen. 

 

 Studien utgår från följande frågeställning: 

 

 Hur förhåller sig en grupp lärarstudenter till en fiktiv undervisningssituation 

med särskilt avseende på fostransuppdraget så som det beskrivs i skolans 

styrdokument? 
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3 Bakgrund  
 

I det följande avsnittet ges ett övergripande perspektiv på skolans uppdrag i samhället 

avseende demokratifostran. Därefter följer en genomgång av lärares uppdrag och den 

diskussion som finns kring detta ställt mot en historisk och aktuell samhällsdebatt. Syftet 

med dessa två avsnitt är att de ska ge en bakgrund till studien kring hur lärarstudenterna 

förhåller sig till sitt uppdrag. 

Figur 1 Bakgrundens disposition 

 

 

 

Skolans demokratiuppdrag beskrivs i huvudsak genom en redogörelse för hur detta 

uttryckts i styrdokument som läroplaner och skollag. Utbildningsväsendet som en viktig 

förutsättning för samhällsutvecklingen beskrivs, men också hur samhällets utveckling 

påverkar utbildningsväsendets uppdrag, mål och medel.  

 

 

3.1 Skolans demokratiuppdrag 
 

Svensk skola har under hela sin historia haft uppdraget att överföra de moraliska värden 

som det svenska samhället säger sig stå för till den framväxande generationen. Innehållet 

i detta moraliska arv har skiftat över tid, liksom formerna för själva överförandet. Från 

den tidiga svenska folkskolans inriktning mot att skapa gudfruktiga goda svenskar har 

kristendomens starka grepp om utbildningsväsendet försvagats och från tiden efter andra 

världskriget kommit att handla allt mer om att fostra demokratiskt sinnade medborgare.  

Skolan skulle utgöra kyrkans och statens förlängda arm och fostra svenskarna i en 

nationalistisk och kristen anda till lydiga samhällsmedborgare. Efter kampen för och 

tillgången till allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor, och senare det 

ifrågasättande av demokratin som det andra världskriget innebar, förändrades synen på 

vad utbildningsväsendet skulle syfta till (Dahlqvist, 2002). 

 

Under efterkrigstiden har skoldebatten präglats av två dominerande perspektiv. Å ena 

sidan synen på skolans roll som normativt fostrande av goda demokrater som inte bara i 

sig själva skulle vara demokratiskt sinnade utan dessutom vilja och kunna delta i 

skapandet av ett demokratiskt samhälle. Å andra sidan fördes tankar fram om att skolans 

främsta uppgift skulle vara att, utan att ta ställning i värdefrågor, förmedla kunskaper och 

Skolans 
demokratiuppdrag

Lärares 
fostransuppdrag

Teoretiska 
utgångspunkter
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färdigheter som skulle vara nyttiga i det snabbt växande svenska samhällsbygget. 

Ekonomins och arbetsmarknadens behov skulle vara i fokus och demokratin som en 

överordnad ”ideologi” togs för given (Englund, 2000a). 

 

Fram till och med de två läroplaner (Lgr 62 respektive Lgr 69) som kommer under 1960-

talet har det kunskapsförmedlande perspektivet dominerat i svensk skoldebatt. I de nya 

diskussionerna ifrågasätts under 60- och 70-talet den tidigare rådande tanken på neutrala, 

objektiva kunskaper som skulle överföras till eleverna, utan påverkan av värderingar men 

byggt på vetenskaplig grund. Resonemangen utvecklas mot att i samband med Lgr 80 ge 

uttryck för ett nytt uppdrag för skolan där neutralitet eller opartiskhet inte längre är vare 

sig möjlig eller önskvärd, utan utbildningen ska påverka de unga i värderingsfrågor 

(Gustafsson, 2000). 

 

Efter att under några år under 90-talet ha förlagt ansvaret för frågor kring demokrati- eller 

fostransuppdrag till hemmen och föräldrarna, ges i samband med införandet av Lpo 94 

ånyo huvudansvaret för dessa frågor till skolan och lärarna. Förutom att lära ut kunskaper 

om demokrati får nu skolan dessutom en ny utmaning; att i sig vara en demokratisk 

verksamhet. Elevmedverkan och demokratiska arbetssätt blir viktiga inslag i skolans 

verksamhet (Skolan och medborgarskapandet, 2011). ”Education as democracy” är ett 

uttryckssätt som redan Dewey (1997) för fram som mer önskvärt än det tidigare 

perspektivet ”Education for democracy”.  

 

En kort historisk tillbakablick visar att de idéer kring kopplingen mellan utbildning och 

demokrati som Dewey för fram i början av 1900-talet, har lett till utvecklingen av två 

olika utbildningsfilosofiska rörelser eller pedagogiska förhållningssätt: progressivism och 

rekonstruktivism. Dessa idéer har under i stort sett hela 1900-talet präglat svenska 

läroplaner. Enligt Englund (2000b) behöver dock Deweys tankar kring demokrati, 

utbildning och samhälle ges en tredje och ny tolkning för att kunna fungera som grund 

för ett utbildningsväsende på 2000-talet. 

 
The limitations of both those perspectives, became apparent as they encountered 

conventional social forces in schooling. In both cases, there was little congruence 

between either philosophy and how society at largely worked (a.a. s. 305). 

 

Samhällsförändringar påverkar utbildningsväsendets utformning och inriktning. Med 

denna kritik som utgångspunkt formulerar Englund ett förslag till nytolkning av Deweys 

idéer som tar fasta på kommunikationen mellan lärare och elever som redskap för 

utvecklandet av en deliberativ demokrati, i utbildningssammanhang såväl som i samhället 

i stort. 

 
A neopragmatic interpretation of Dewey’s work creates new visions for the 

relationship between democracy and education. The idea of deliberative democracy 

as an educational process offers an image of a kind of communication where different 

perspectives are brought into ongoing meaningcreating processes of will-formation 

(a.a., s. 312). 

 

Under andra delen av 90-talet väcks också tankar kring en utveckling av 

”demokratiuppdraget”. I skolans styrdokument förs allt tydligare en bild fram av att 

skolan har ett ”medborgarskapande” uppdrag. Detta skulle vara ett resultat av att nationen 

som grund och hemvist för en medborgare ersätts i allt högre utsträckning av tanken på 

en globaliserad världsmedborgare (Gustavsson, 2009). 
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Med anledning av att demokrati- och värdegrundsuppdraget ofta uppfattades som att det 

hamnade i skuggan av det kunskapsförmedlande uppdraget, initierade 

Utbildningsdepartementet 1999 det så kallade Värdegrundsprojektet. I samband med att 

detta stora projekt, som framförallt syftade till att få fart på och öka medvetenheten i 

lärares arbete med värdegrundsfrågor i landets förskolor och skolor, gjordes flera försök 

att definiera just begreppet ”värdegrund”. Ett av de som fått störst genomslagskraft är det 

som Ulf P Lundgren och Berit Hörnqvist gjorde i Ständigt. Alltid! (1999), där de 

diskuterade fostransuppdraget i Lpo -94, men också granskade de förnyade skrivningarna 

som fanns i den revidering som gjorde för förskolans del i Lpfö 98. I detta sammanhang 

definierades begreppet ”värdegrund” dels med koppling till skollagens formulering i dess 

portalparagraf: ”grundläggande demokratiska värderingar”, dels till det som kom att 

kallas ”oförytterliga värden”. Dessa senare är värden som vi alltid står för inom vår 

svenska kultur, oavsett religiös, politisk eller annan utgångspunkt – en sorts minsta 

gemensam nämnare i moraliskt hänseende (Skolan och medborgarskapandet, 2011). 

 

Under de senaste åren – och särskilt i samband med formuleringen av den senaste 

läroplanen Lgr 11 – har den utbildningsvetenskapliga forskningens och debattens fokus 

riktats mot dels frågan om demokratifostrans förhållande till kristendomen, och då särskilt 

hur detta ska uttryckas i läroplaner och andra styrdokument. Frågan blir särskilt intrikat 

då ett kristet, humanistiskt arv eller en sådan tradition ställs mot övrig samhällsutveckling 

som globalisering och mångkulturalitet. Dels inriktas också intresset mot hur en ska 

utveckla ”demokratisk fostran” som en förmåga att själv göra kritiska granskningar av 

information och göra självständiga men välgrundade medvetna ställningstaganden – en 

”demokratisk kompetens”. En paradox som uppenbarar sig vad gäller denna fostran är att 

skolans styrdokument slår fast de ”oförytterliga värden” som våra unga ska ”fostras till 

att omfatta” samtidigt som skolan förväntas utveckla de ungas förmåga att tillsammans 

med andra i sin omgivning kunna ”på egen hand komma fram till” de värden som de vill 

göra till sina egna. Begreppet ”deliberativa samtal” är vanligt förekommande i dessa 

sammanhang (Englund, 2000a). Ska eleverna vara passiva mottagare av en värdegrund 

som förmedlas eller förankras ovanifrån eller ska det vara något som de ska komma fram 

till själva, med hjälp av samtal med omgivningen i form av både vuxna och jämnåriga? 

 

Skollagen, med dess senaste formuleringar från 2011, är tydlig med att uttrycka att barn 

och elever ska vara aktiva medskapare av den demokratiska undervisningen: 

 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem (SFS 2010:800, 4 kap. 9 §).  

 

Det är dock lika tydligt att skolan har ett tydligt ansvar när det gäller att ta initiativ till att 

utbildningen leder till utvecklandet av demokratiskt sinnade medborgare och att dessa 

också har en vilja att agera med dessa värden som grund. Detta uttrycks tydligt i bland 

annat den senaste läroplanen för gymnasieskolan: 

 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011, kap 2.2).  

 

Denna påverkan ska dock inte endast ske genom det innehåll i undervisningen har utan 

det ska i lika stor utsträckning ske genom att verksamheten i sig är demokratisk till sin 

utformning, vilket visas i nedanstående citat: 
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Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och 

aktivt delta i samhällslivet (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011, kap. 1). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den gemensamt överenskomna värdegrunden 

alltså ska förmedlas och försvaras i skolan och dess verksamhet. I den meningen handlar 

det om att överföra etablerade traditioner som ska förvaltas av eleverna. Enligt Säfström 

(2002) handlar ”demokratifostran” om att locka fram den självständige, kritiskt tänkande 

och nyskapande individen. Här föreligger en viss inneboende motsättning då 

värdegrunden, som ska förmedlas och förankras, redan är fastställd. Denna paradox 

påpekas också av Ekman & Pilo: 
 

/…/ det ligger så att säga alltid i en stats intresse att ”skapa” 

medborgare som stödjer det existerande politiska systemet /…/(Ekman & Pilo, 2007, 

s. 19) 

 

Det ankommer alltså på utbildningsväsendet och slutligen på lärarna att hantera denna 

paradox inom fostransuppdraget. 

 
I ett modernt demokratiskt system är skolan ju inte en 

propagandaapparat eller en socialisationsagent vars främsta uppgift 

är att fostra, socialisera eller disciplinera de unga till undersåtar som 

okritiskt ska acceptera den rådande ordningen. Snarare tvärtom! (a.a., s. 20) 

 

I följande avsnitt beskrivs vidare vilka konsekvenser det demokratiska skoluppdraget får 

för det läraruppdrag som finns. 

 

 

3.2  Lärares dubbla uppdrag: kunskaper och värden 
 

Ovan har ett försök gjorts till beskrivning av det demokratiuppdrag som 

utbildningsväsendet har och har haft, och hur detta uppdrag formulerats i samklang med 

utvecklingen av det omgivande samhället. Vad innebär då detta uppdrag för skolans 

medarbetare och framförallt lärarna? Ja, ett enkelt sätt är naturligtvis att följa hur 

innehållet vad gäller demokratiuppdraget beskrivs i läroplanerna för skolan. I den senaste 

(Lgr -11) beskrivs bland annat följande: 

 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen 

samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. (Skolverket, 2011) 

 

Vid en närmare granskning av ovanstående citat kan det konstateras att lärarnas uppdrag 

är att ”förmedla” och ”förankra” dessa oförytterliga värden. De ska alltså förmedla denna 

övergripande ideologi av en redan fastställd god värdegrund. Samtidigt ska de ”gestalta” 

dessa goda värden i sin verksamhet – till exempel allas lika värde och individens frihet. 

Uppdraget bär uppenbarligen på inneboende paradoxer. Samtidigt kan det konstateras att 

läroplanen lämnar ett avsevärt frirum för lärares egna tolkningar av uppdraget, inte minst 
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i didaktiskt hänseende. Detta innebär att skolor och lärare själva kan - och måste – göra 

sina egna vägval för att kunna fullgöra sitt fostransuppdrag.  

 

Martinsson & Reimers (2008) för ett resonemang där de menar att samhälleliga 

diskussioner leder fram till formuleringen av de oförytterliga värdena i läroplan och andra 

styrdokument. Detta kan ses som ett ”försök att skapa normativ stabilitet” (a.a., s 23). I 

dessa forskares ögon är skolan en plats för ”en normativ strid” (a.a., s 24) och de menar 

att skrivningarna och upprepandet av de oförytterliga värden i läroplanens 

värdegrundsbeskrivning skapar en falsk bild av att lärare och andra skolmedarbetare är 

överens om de grundläggande värderingar som skolans verksamhet ska vila på. Därför 

behöver lärares arbete med detta uppdrag granskas kritiskt och problematiseras.  

 

Nihlfors (2012) visar i en granskning vad den senaste skollagen som trädde i kraft 2011 

har inneburit för hur lärares uppdrag beskrivs. Det talas i utbildningsvetenskapliga kretsar 

om ett ”dubbelt uppdrag” men i själva verket kan ett än mer mångfacetterat yrkesuppdrag 

beskrivas. Läraren tilldelas rollen som ”tjänsteman” som har att som myndighetsperson 

se till att lagar och regler följs. Dessutom förväntas en lärare fungera som ”forskare” som 

följer den vetenskapliga utvecklingen inom sitt ämnesområde men också vad gäller 

pedagogik i allmänhet, liksom för ett systematiskt utvecklingsarbete. Denna senare del av 

uppdraget ger ofta också läraren rollen av att vara ”administratör” med ansvar för 

uppföljning och dokumentation. I den självklara rollen som ”undervisare” har lärare 

dessutom ett delat uppdrag vad gäller kunskaps- respektive fostransuppdrag, menar 

Nihlfors (a.a.). 

 

 
3.2.1 Det ständigt föränderliga läraryrket 

 

En utblick över internationell forskning kring läraryrket och dess utveckling visar på att 

lärares uppdrag tycks vara stadd i snabb förändring. Goodson & Lindblad (2011) visar i 

en studie från sju europeiska nationer att ”educational restructuring” är något som de 

senaste decennierna utgör ett världsomspännande fenomen. Denna omstrukturering är en 

följd av  
/…/ the transformation in patterns of governance, deregulation, 

marketization, consumerism and the introduction of management principles derived 

from the world of business (a.a. s. 2).  

 

Utbildningsväsendet intar eller tilldelas två olika positioner i denna utveckling. Dels en 

normativ position där omstruktureringen med inriktning mot avreglering, 

marknadsanpassning och management-tänkande drivs fram genom förändringar av skola 

och läraruppdrag – utbildningsväsendet blir en modell för övrig samhällsutveckling. 

Genom denna utveckling ges skolan utökad autonomi vilket syftar till ökad kreativitet 

och innovationsförmåga (a.a.). 

 

Den andra positionen som utbildningsväsendet erhåller är i mångt och mycket den 

motsatta. Här blir skolans omstrukturering inte en modell för andras utveckling utan en 

konsekvens av samhälleliga och politiska förändringar. Denna position, menar Goodson 

& Lindblad, leder till upplösning och istället styrs skolan och lärarnas arbete av 

jämförelser, rankingar och studier av kvalitetsindikatorer. Autonomi och rörelsefrihet 

begränsas (a.a.). 

 
Restructuring builds an iron cage around institutions in health care and education – 

decreasing their ability to manoeuvre and act (a.a., s. 2). 
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Hur förhåller sig då lärarna till denna omstrukturering av utbildningsväsendet och skolan? 

Ja, ett första förhållningssätt innebär att avreglering och allt mer fristående skolor skapar 

utrymme för en ökande professionell autonomi vad gäller läraruppdraget. När 

centralstyrning och byråkrati får avtagande makt över lärararbetet stärks lärarnas 

auktoritet och legitimitet. Lärarnas ställning inom och utanför skolan stärks (a.a.). 

 

En annan och närmast motsatt utgångspunkt innebär att en ökande övervakning och 

kontroll av lärares arbete leder till en avprofessionalisering. Lärares auktoritet och 

expertis ifrågasätts genom allt mer frekventa mätningar och kontrollerande jämförelser.   

 
Stated with a focus on marketization this position implies that the teaching profession 

is commercialized – money matters more than the education of young people (a.a., s. 

3). 

 

Mot bakgrund av de två olika omstruktureringar av hela utbildningsväsendet som 

Goodson & Lindblad beskriver,  ser de också motsvarande utveckling av lärarrollen. De 

till synes motsatta utvecklingslinjerna hos utbildningsväsendet har också kompletterats 

med en tredje väg, ”de-coupling”, som innebär att de två utvecklingslinjerna inte bara har 

många kopplingar inbördes utan också kan existera samtidigt och parallellt men ändå 

frikopplade från varandra. På samma sätt finns en tredje utgångspunkt för att betrakta 

läraruppdraget som utgör en sorts ny utveckling eller syntes av dikotomin 

professionalisering – deprofessionalisering.  Denna föreslås få benämningen 

”professional re-configuration”(a.a.). De två tidigare utgångspunkterna konstituerades av 

” notions of social positions and professional closure and expertise” och dessa behöver 

nu betraktas på ett nytt sätt för att på ett adekvat sätt beskriva hur lärares arbete ser ut en 

bit in på 2000-talet. 

 

Med utgångspunkt i en studie av en grupp svenska lärares förhållningssätt vid 

betygssättning beskriver Säfström (2002) hur andra kriterier än de rent kunskapsmässiga 

gjorde sig gällande när betyg skulle delas ut till eleverna. Även elevens uppträdande eller 

beteende hade betydelse för vilket betyg som erhölls. Genom att premiera ett visst sätt att 

vara eller uppträda gav lärarna signaler om hur ett gott uppförande skulle se ut. De elever 

som uppträdde på ett ”gott” sätt tenderade att få högre betyg än andra, oavsett 

kunskapsinnehållet i deras prestation (a.a.).  

 

Det uppförande som premierades på detta sätt innebar att agera på samma sätt som läraren 

själv; om en genomförde sina studier på ett organiserat och systematiskt arbete på samma 

sätt som läraren arbetade, så fick en ett högre betyg.  

 

… läraren framstår som samhällets demokratiske representant i förkroppsligad form. 

Lärarens besitter alltså inte bara endast den kunskap som skolan förväntas förmedla; 

han eller hon ses i exemplet också som en inkarnation av den ideala medborgaren 

(a.a., s. 12). 

 

När lärarna i studien arbetade med sitt kunskapsuppdrag förmedlade de samtidigt värden. 

Ju mer eleven härmade läraren ju bättre betyg fick eleven, och på detta sätt utvecklas 

eleven till en god medborgare, i lärarnas ögon. Säfström uttrycker ett tydligt 

ställningstagande kring fostransuppdraget: 
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Lika självklart borde det vara att skola och utbildning alltid har ett dubbelt uppdrag. 

De kunskaper som inhämtas i skolan är underordnade skolans uppgift att fostra sina 

medborgare till goda demokrater. Skolan har med andra ord ett grundläggande 

moraliskt uppdrag, att skapa förutsättningar för ansvarsfulla relationer mellan sina 

medborgare ( a. a., s. 11). 

 

Lundqvist (2009) beskriver i sina studier av undervisning i naturvetenskap hur elevernas 

meningsskapande står i fokus. Detta begrepp – meningsskapande – står, enligt Lundqvist, 

för såväl ”kunskap” som ”socialisation”. Till skillnad från Säfström menar Lundqvist att 

de båda uppdragen kan ses som jämställda, utan över- eller underordning: 

 
I sådana situationer tvingas läraren att välja och därmed att värdera 

det innehåll som ska presenteras. Undervisning om kunskaper går hand i 

hand med undervisning om värden och värderingar (a.a,. s. 70). 

 

I avhandlingens fyra studier undersöks hur lärare och elever tänker kring vad sker i 

undervisningen. Sammanfattningsvis menar Lundqvist att det hela tiden sker såväl ett 

lärande av kunskaper och ett överförande av värden, en socialisation (a.a.). Vikten 

betonas av att undervisningen skapar förutsättningar för ”planerade möten” där läraren 

medvetet både stödjer elevens meningsskapande i form av kunskapande och socialisation. 

Såväl kunskaper som normer förmedlas och förankras (a.a.). 

 

Lundqvist ansluter sig därmed till bland annat Östmans resonemang kring lärande av 

kunskaper och överförande av värden sker samtidigt: 
 

Dessa tre aspekter av utbildning – lärande av kunskap, socialisation 

och personlighetsutveckling – behandlas i pedagogiska och didaktiska 

studier ofta som separata processer. Ett ytterligare skäl för att använda 

begreppet meningsskapande är att forskning har påvisat att dessa processer 

är samtidiga och ömsesidiga (Almqvist m fl, 2008, s. 13f). 

 

Genom att utveckla Deweys resonemang kring ”biinlärning” har Östman utvecklat 

begreppsapparaten vidare och infört begreppet ”följemening” (Östman, 2009). Med eller 

utan intention från lärarens sida sker fostran när ett kunskapsinnehåll presenteras i 

undervisningen: 

 
Vi kallar det innehåll som inbegrips i biinlärningen för följemening då det är meningar 

som automatiskt följer av att man undervisar ett kunskapsinnehåll eller som blir ett 

extra lärande när man lär sig vissa kunskaper och färdigheter (a.a., s. 114). 

 

Begreppet följemening har till synes många likheter med Broadys (2007) begrepp ”Dolda 

läroplanen” då båda syftar till att beskriva hur vissa värden överförs i samband med att 

kunskaper förmedlas och förankras. Skillnaden är dock den att följemening är en 

socialisation som sker med koppling till ett specifikt kunskapsinnehåll i 

undervisningssituationen, medan Broadys dolda läroplan mer handlar om ett allmänt 

överförande av ett visst önskvärt sätt att agera eller ett system av normer som lyfts fram 

som önskvärda (Östman, 2009). 

 

Då lärare har ett tydligt fostransuppdrag, och då detta står i fokus för denna studie, är 

följemeningar ett viktigt undersökningsobjekt för föreliggande studie. 
 

Eftersom en så stor del av utbildningens verksamhet är fokuserad på att eleverna skall 

lära sig ett kunskapsinnehåll kan den socialisation som är kopplad till lärandet av detta 

innehåll vara den mest omfattande. Analys av följemeningar kan av denna anledning 

vara synnerligen värdefullt ur ett demokratiskt perspektiv (Östman, 2009, s.116). 
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3.2.2 Det komplexa läraryrket 

 

Hur kan en lärares uppdrag beskrivas och förstås? Med utgångspunkt i ett empiriskt 

material bestående av intervjuer med lärare beskriver Frelin (2013) uppdraget som 

“komplext”. Studien anlägger ett didaktiskt perspektiv och diskuterar lärares 

beskrivningar av sitt uppdrag utifrån ett antal aspekter av komplexitet som uttrycks i 

lärarnas utsagor. Till viss del handlar dessa om didaktikens grundfrågor “vad”, “hur” och 

“varför”, men innefattar också en aspekt av meningserbjudande och meningsskapande. 

 

Nihlfors (2012) menar att denna komplexitet är ett utmärkande drag för just läraryrket. 

Uppdraget ska genomföras i gränslandet mellan profession och politik, och det är just 

balansakten mellan att möta eleverna och deras nyfikenhet och kunskapstörst och att 

förhålla sig till sitt av samhället givna uppdrag som konstituerar lärarprofessionen. Bland 

annat lyfter Nihlfors fram det tjänstemanna-ansvar som lärare har, och som till exempel 

beskrivs i Skollagen (a.a.). 

 

Inledningsvis beskriver Frelin hur svårt det är att med säkerhet uttala sig som lärare kring 

vad en viss undervisning leder till i form av lärande och/eller utveckling hos eleven. Även 

om läraren med en viss säkerhet kan uttala sig om vad som händer vid en viss typ av 

undervisning så är den aldrig helt förutsägbar eller möjlig att kontrollera. Detta ger en 

meningskomplexitet åt uppdraget, som läraren måste förhålla sig till (a.a.). 

 

I en och samma undervisningssituation existerar olika innehåll. Det läraren medvetet har 

valt som undervisningsinnehåll behöver inte vara detsamma som den lärande eleven 

uppfattar som vad som avhandlas. Fler olika möjliga innehåll kan existera samtidigt och 

läraren är inte alltid medveten om vilka som är närvarande. Att elever lär sig saker som 

inte är en följd av lärares intentioner uppmärksammats och bland annat lett fram till 

diskussionen kring ett begrepp som “den dolda läroplanen”.  Frelin beskriver detta som 

en innehållskomplexitet, där olika innehåll samspelar och har olika relationer med 

varandra.  
 

Det kan till exempel vara kunskapsinnehåll och socialisationsinnehåll som samverkar 

eller är motstridiga, som att undervisa om demokrati på ett diktatoriskt vis (a.a., s. 14). 

 

En tredje aspekt av läraruppdragets komplexitet är den som har att göra med den 

didaktiska hur-frågan. Frelin konstaterar att det inte bara en enkel fråga om val av metoder 

och modeller, utan ofta om att välja det som i en given situation uppfattas som det “bästa” 

mer än det “rätta”. Detta val görs alltid från en relationell utgångspunkt där såväl 

relationer mellan lärare-elev som  elever emellan måste tas i beaktande. Denna 

medelskomplexitet är en viktig del av lärarens uppdrag (a.a.) 

 

Avslutningsvis menar Frelin att läraruppdraget innefattar en syfteskomplexitet. Som svar 

på didaktikens varför-fråga får läraren svar på flera olika nivåer och på flera olika sätt – 

ibland motstridiga. Vad är syftet med utbildningen? I lärares uppdrag ingår det att fatta 

beslut om och göra prioriteringar av vilket eller vilka syften som är överordnade i en viss 

situation. Med hänvisning till Biesta ger Frelin exempel på olika vanliga syften som 

utbildning för kvalifikation, socialisation eller subjektifikation (a.a.). 

 

I sin avslutande diskussion av resultaten från sin studie påpekar Frelin att läraruppdraget 

tycks kunna beskrivas som innehållande en uppdragskomplexitet. Denna består dels av 
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en intern komplexitet, inom läraren, där han eller hon ska kunna bemästra en 

undervisningssituation som präglas av de tidigare beskrivna komplexiteterna. Samtidigt 

är denna interna komplexitet sammanvävd med en extern dito, bestående av den påverkan 

som finns från det omgivande samhället. En lärares professionalism, eller professionella 

förhållningssätt till sitt uppdrag, präglas av dessa komplexiteter (a.a.). 

 

 
3.2.3 Det fostrande läraryrket 

 

Läraryrket ska enligt styrdokumenten vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Hur ser då de teorier ut som ligger till grund för hur vi förstår lärares 

fostransuppdrag? Det innebär teorier som hjälper läraren att fullgöra de delar av sitt 

uppdrag som utgörs av att ”förmedla och förankra värdegrunden” till exempel.  

 

Enligt Thornberg (2006) kan ”värdepedagogik” definieras som 

 
 /…/ den aspekt av den pedagogiska praktiken som resulterar i att moraliska eller 

politiska värden liksom normer, dispositioner och färdigheter som bygger på sådana 

värden medieras till eller utvecklas hos elever (a.a., s. 2).  

 

Thornberg kan historiskt sett urskilja två teoretiska huvudströmningar. Dels en 

traditionalistisk, med Durkheim som främste företrädare, där lärares fostransuppdrag 

består i att överföra de grundläggande värden som samhället kommit överens om till 

eleverna. Dels en progressiv eller konstruktivistisk, med teorier från Dewey som grund, 

där eleverna i interaktion med andra utvecklar normer och värden (a.a.).  

 

Redan 2004 gör Thornberg en granskning av lärares fostrande roll i den värdepedagogiska 

praktiken. Genom några observationer och genom granskning av ett antal internationella 

studier beskriver han två ”idealtyper” eller kluster som framträder: 

 
Auktoritär värdepedagogik, som innebär att läraren utövar sin makt för att ”tala om 

för barnet/eleven” vad som är rätt och fel, gott eller ont. Synen på eleven innebär att 

denna är formbar och har som sin främsta uppgift att okritiskt lyda den vuxne/lärarens 

moraliska påbud. 

Auktoritativ värdepedagogik, som innebär en induktiv fostransstil där läraren i 

samtal med barnet/eleven försöker utveckla empati och förståelse för konsekvenser 

av dess eget handlande. Barnet/eleven ses som förnuftigt och empatiskt (Thornberg, 

2004). 

 

I en studie från 2004 konstaterar Colnerud att det finns en risk för att begreppet 

”värdegrund” kan urholkas då det används för allt och ingenting. Att arbeta med 

värdegrunden kan betyda att en utvecklar ett projekt för att motverka mobbning men 

också att en förmedlar demokratiska värderingar. Risken finns, menar Colnerud, att lärare 

då tror att dessa insatser kan ersätta varandra. Samtidigt, påpekar hon, är det lika illa då 

olika forskningsinsatser föses samman under värdegrundsrubriken trots väldigt olika 

forskningsintressen, vetenskapliga ansatser och teoretiska ingångar (Colnerud, 2004).  

 

Av detta skäl presenterar Colnerud ett förslag på en taxonomi för värdegrundsarbetet. 

Syftet med taxonomin är att beskriva variationen av de praktiker som kommit att omfattas 

av begreppet ”skolans värdegrund”. En schematisk bild av taxonomin beskrivs nedan: 
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Figur 2 Taxonomi för praktikerna för skolans värdegrund (fritt efter Colnerud, 2004, s. 85) 

 

Längst till vänster i figuren syns de privata värdena – de som tillhör den personliga sfären. 

Längst till höger finns istället de offentliga frågorna – de som diskuteras i den offentliga 

debatten och till exempel finns i våra gemensamma överenskommelser i form av lagar, 

läroplaner och liknande. Där emellan finns en lång rad praktiker som i varierande grad 

kan anses vara mer av privat eller offentlig karaktär (a.a.). 

 

Colneruds klassificering bygger alltså på objektet för lärarnas insatser. Även om vi i 

vardagligt tal, lärare emellan skulle kalla allt detta för ”värdegrundsarbete”, så skulle det 

alltså kunna handla om ganska vitt skilda verksamheter. Kanske är det ett uttryck för det 

ovan nämnda frirummet för lärares tolkning av fostransuppdraget? Kanske är det uttryck 

för lärares omedvetenhet och kanske till och med okunskap om vad uppdraget innebär? 

 

Livsåskådningsfrågor handlar frågor inom elevens personliga sfär som existentiella 

spörsmål eller religiös övertygelse. Dessa frågor behöver inte kommuniceras men det 

finns ofta ett behov från elevernas sida att få ventilera dessa. Eleven lämnas ofta ifred om 

inte eleven vill något annat. Här kan en notera en klar förskjutning från skolans tidigare 

uppdrag kring kristendomsundervisning till dagens diskussioner av tros- och 

livsåskådningsfrågor (a.a.). 

 

Moralisk normpåverkan handlar om elevens handlande i relation till andra. Etiska 

spelregler presenteras och diskuteras. Hur en blir en ”moralisk person” och hur lärare ska 

och får göra detta är frågor som faller inom denna kategori. Implicit moralisk 

normpåverkan innebär en påverkan utan avsikt från lärares sida. Lärandemiljöns 

moraliska klimat eller lärarens förhållningssätt har här stor betydelse. Denna påverkan 

sker hela tiden, i all interaktion människor emellan (a.a.). 

 

Värderingspåverkan innebär en praktik där läraren klär sin påverkan i språklig dräkt och 

tydligt uttrycker vilka värden som påverkan inriktas mot. Värderingarna blir 

intersubjektiva genom att de uttalas och delas. Diskussion av läroplanens grundläggande 

värden eller mänskliga rättigheter är exempel på aktiviteter. Gränsen mellan 

värderingspåverkan och medborgarfostran i denna klassificering är inte helt enkel att dra 

men den senare handlar mer om att påverka elevens syn på vad vi har för ansvar och 

skyldigheter som medborgare, istället för som individer. Nationalism, överstatlighet och 

förhållandet till minoriteter är exempel på frågor inom detta område. Avslutningsvis 

finner vi demokratifostran som en kategori. Denna karaktäriseras av individens 

deltagande i den demokratiska processen i samhället, som medborgare men också som 

försvarare och utvecklare av demokratin. Skolan och läraren ska påverka eleven att 

omfatta det demokratiska synsättet (a.a.). 

 

Colnerud (2004) genomför därefter en granskning av aktuell forskning inom 

värdegrundsfältet, med koppling till den klassificering hon gör i sin taxonomi. 

Sammanfattningsvis kommer hon fram till att det är lika viktigt att forskare gör indelning 

av sina forskningsintressen på samma sätt som lärarna behöver göra det utifrån 

lärandeobjektet i sin pedagogiska praktik. Colnerud varnar för en ytlighet om inte 
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distinktionerna mellan olika typer av pedagogisk praktik och forskning inom 

värdegrundsområdet upprätthålls. Vidare avråder hon från att införa ”värdegrundsfrågor” 

som ett eget ämne i skolan, men också som egen forskningsdisciplin, då detta skulle 

innebär just en ytlig sammanblandning av vitt skilda områden – såväl för undervisning 

som för forskning. Däremot föreslår Colnerud en integrering av värdefrågor i samband 

med andra uppdrag i skolans verksamhet, men med bibehållen, eller till och med 

tydligare, begreppslig klarhet (a.a.). 

 

Hur förbereds då framtidens lärare för att kunna ta sig an detta fostransuppdrag? Ja, i 

lärarutbildningens examensmål anges att för att få en examen som grundlärare krävs, 

under rubriken ”Färdighet & förmåga”, att studenten ska: 

 
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna (SFS 

2010:541) 

 

Givetvis finns också andra mål att nå, såsom att kunna iscensätta ett lärande och en 

utveckling hos eleverna som beskrivs i läroplanerna, att kunna förebygga och åtgärda 

kränkningar och diskriminering, att kunna hantera konflikter och att arbeta med 

likabehandling. Läraryrket ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och 

därför är det helt avgörande för framtidens lärare att känna till forskning inom 

värdegrundsområdet och att ha förmågan att omsätta kunskaperna till en god pedagogisk 

praktik.   

 

Frisell Ellburg, undervisningsråd på Skolverket med ansvar för likabehandlingsfrågor, 

gör 2010 en genomgång av vad som krävs av svenska lärare för att de ska kunna ta sig an 

den del av värdegrundsarbete som handlar om att ge alla barn och elever tillgång till en 

likvärdig utbildning i en trygg miljö, fri från kränkningar. Hon konstaterar då att 

Skolverket utifrån de stora diskrimineringsstudier som gjorts i svensk skola och förskola, 

behöver förstärka stödet till lärarna, men också ge lärarutbildningen ett delvis nytt 

innehåll. Hon föreslår att förmågan att inta ett normkritiskt perspektiv i sin lärargärning 

ska tillföras lärarutbildningens examensmål (Frisell Ellburg, 2010). 

 

Även Martinsson & Reimers påpekar vikten av att lärare har förmågan att inta ett 

normmedvetet förhållningssätt. Inom värdegrundsuppdraget ingår att ”ifrågasätta de 

traditionella könsnormerna”. Först genom att vända blickarna mot oss själva som lärare 

och se vilka normer och värderingar vi är bärare av kan vi synliggöra och problematisera 

de normer som är begränsande och kan utgöra grund för kränkningar i våra klassrum och 

barngrupper (Martinsson & Reimers, 2008). 

 

Rosén (2008) gör en genomgång av de olika diskurser som rått i skolans värld vad gäller 

likabehandling och värdegrundsfrågor. Före 1990-talet präglas förhållningssätt och 

diskussion av en syn på vuxna som de kloka och barn/elever som de som ska lyssna och 

lära sig av de vuxna och sedan göra som de blir tillsagda. När det till exempel handlar om 

mobbningsproblematiken så ska de vuxna sätta stopp för kränkningarna genom att tala 

om för mobbarna att de inte får uppträda på ett sådant sätt. Efter denna period inträder en 

”toleransdiskurs” där värdepedagogiken och likabehandlingsarbetet går ut på att vi ska 

förstå de som avviker från det normen eller det normala. Maktfrågan – vem som kan sägas 

ha möjlighet att tolerera vem – tas inte upp (a.a.). Bland annat med stöd i det uppdrag 

som uttrycks i den likabehandlingslagstiftning som kommer 2006 och 2009, och som ger 

värdegrundsarbetet i skola och förskola en ny inriktning och tyngd, hävdar även Rosén 

vikten av att lärare utbildas till förmåga att utöva en normkritisk pedagogik (a.a). 
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I föregående avsnitt har viss relevant tidigare forskning kring fostransdelen av lärares 

uppdrag presenteras. Denna forskning, ibland benämnd värdepedagogisk forskning 

(Thornberg, 2004), ger den vetenskaplig grund som enligt styrdokumenten ska finnas för 

lärares arbete med fostransuppdraget. Såväl Thornberg (a.a.) som Colnerud (2004) 

påvisar i sina studier att både forskningsområdet och de pedagogiska praktikerna inom 

fostransuppdraget är vida och mångfacetterade. Colnerud påpekar särskilt att det är viktigt 

med intern tydlighet inom fältets forskning och föreslår en integrering av undervisningen 

i värdegrundsfrågor och andra frågor i skolans verksamhet (a.a.). 

 

 
3.3 Teoretiska utgångspunkter 

 

Vilka är de teorier som utgör utgångspunkt för granskningen av det empiriska materialet? 

Studiens teoretiska utgångspunkt är inspirerad av Selanders (2017) perspektiv på hur 

kunskapssyn och syn på lärandeprocessen förändrats över tid. Skolans betydelse, inte bara 

för hur kunskaper förmedlas och förankras utan också ”bidrar till att upprätthålla normer 

och sanktioner” (a.a., s. 10), hävdas. Med hänvisning till Baumans begrepp ’flytande 

modernitet’ (2015) argumenterar Selander för en ny syn på den didaktik som krävs för att 

ge både kunskaper och värden i en senmodern tid. 

 
Frågan om hur vi ser på lärande och utbildning är därför inte endast en politisk 

dagsfråga utan också en djupare, etisk fråga om hur vi ser på människovärde, 

jämlikhet och jämställdhet (Selander, 2017, s.14). 

 

Med en ny syn på vilka värden och kunskaper som ska förmedlas och förankras medföljer 

också en ny tanke om hur kunskapsbildning går till och bäst kan stödjas. Selander ser 

detta som en utveckling av hur utbildningsväsendet och lärarna arbetar inom didaktikens 

område, med förändringen av 1900-talsskolans ’fasta modernitet’ och den didaktik som 

då lade grunden till verksamheten, fram till dagens ’flytande modernitet’ och 

’distribuerade design för lärande’ (a.a.). Att lärares arbete med att lyckas med sitt uppdrag 

är en fråga som måste diskuteras med didaktiska teorier som grund framgår tydligt. 

 

Eftersom studien inriktas mot lärares arbete med eleverna kring ett givet innehåll, i det 

här fallet värden som ska förmedlas till och förankras hos eleverna, utgår studien från 

teorier inom didaktikens område. Frelin menar att ”…didaktik bidrar med begrepp för att 

diskutera komplexitet i lärares arbete” (2013, s. 9). De grundläggande frågor som 

didaktiken diskuterar används som perspektiv när lärarstudenternas utsagor granskas och 

analyseras. I detta kapitel görs en översiktlig genomgång av några av didaktikens 

huvudfrågor. Några för denna studie särskilt viktiga inriktningar av det didaktiska 

forskningsområdet presenteras. 

 

 Inledningsvis ges en enkel begreppsförklaring och en kort översikt över de 

underområden som didaktiken kan sägas delas in i. Därefter följer en beskrivning av några 

av de frågor som didaktiken intresserar sig för och något om den didaktiska praktiken, 

framförallt inom undervisning. En kort beskrivning av de två olika utvecklingslinjer som 

didaktiken följt ges. Därefter beskrivs studiens huvudfråga som en didaktisk diskussion: 

frågan om lärares kunskaps- respektive fostransuppdrag.  

 

 
3.3.1 Lärares fostransuppdrag som didaktisk fråga 

 



15 
 

Vad handlar didaktik om? Svaret på frågan är svårfunnet och komplext. Med rötter i 

antikens funderingar kring ontologi och epistemologi har människor med ambitioner att 

lära eller bilda andra diskuterat didaktiska frågor. Klafki (1997) menar att begreppet kan 

uttydas som en allmän teori, i vid bemärkelse, för undervisning och inlärning. Vidare kan 

en indelning i tre huvudområden göras; först allmän didaktik som syftar till att skapa 

generella teorier kring inlärning och undervisning, även utanför skola och 

utbildningsväsendet. Inlärning, eller lärande som kanske hellre skulle användas som 

begrepp, sker ju på många andra platser och i många andra sammanhang än i skolmiljöer. 

Ett andra område är ämnesdidaktik, som kan definieras som teorier kring undervisning 

och lärande inom ett specifikt ämnesområde, till exempel matematikdidaktik eller 

historiedidaktik. Slutligen pekar Klafki ut ett tredje fält, områdesdidaktik, som innefattar 

gemensamma frågor och problem för flera ämnen eller undervisningsblock som 

naturvetenskapliga ämnesområdet eller estetiska lärprocesser. Också frågor kring 

undervisning och lärande som föregår ämnesundervisningen kan räknas till detta 

didaktiska huvudområde (a.a.). 

 

Men dessa definitioner eller indelningar är inte allenarådande; vetenskapsområdet är 

komplext och vittomfattande. Till exempel för Kansanen (1997) fram nyttan med att 

använda begreppet skolpedagogik som ett till didaktik näraliggande begrepp, men mer 

tydligt kopplat till lärares praktik och/eller lärarutbildning. Även Uljens (1997) föreslår 

en utvidgning av antalet begrepp och vill tala om en särskild skoldidaktik eftersom 

utbildningsväsendets behov av didaktiska teorier är så särpräglade jämfört med teorier 

kring lärande i allmänhet (a.a.). Avslutningsvis kan också ett svenskt bidrag till denna 

rikedom av inriktningar och forskningsfält inom didaktikens område lyftas fram i och 

med Fritzells begrepp integrativ didaktik (Fritzell, 2007). Med en sådan inriktning av 

didaktikens funktion och utformning kritiserar Fritzell det han beskriver som en snäv, 

ofta ämnesdidaktiskt inriktad, didaktisk forskning och vetenskap som inte sätter in 

teorierna i ett större sammanhang för skapa en helhetsbild av undervisning och lärande 

(a.a.).  

 

Vilka är då didaktikens centrala frågor? Enligt Jank & Meyer (1997) arbetar didaktisk 

forskning framförallt med att beskriva och analysera undervisningsverksamhet eller 

lärandesituationer, samt att skapa teorier kring hur dessa verksamheter ska kunna 

utvecklas och förbättras. De båda tyska didaktikerna är dock noga med att påpeka att det 

inte finns ett direkt orsakssamband mellan didaktisk teori och goda resultat för 

undervisning eller lärande. Den pedagogiska situationen är mycket komplex och 

resultatet påverkas av en lång rad faktorer. Till exempel påverkas en lärare av sina 

kunskaper i didaktisk teori och skapar sig genom dessa en föreställning om hur god 

undervisning ska se ut – ett eget didaktiskt koncept. Samtidigt påverkas hen av sina 

reflekterade erfarenheter, ”rutinisering” med Jank & Meyers ord, som ger läraren en 

handlingskompetens. Läraren uppfattar en handlingsrepertoar som tillsammans med det 

egna didaktiska konceptet styr hur hen utformar den egna undervisningen (a.a.).  

 

Ett vanligt förekommande sätt att beskriva den didaktiska forskningens huvudteman är 

att använda sig av den så kallade didaktiska triangeln. Här beskrivs de tre grundpelarna 

Läraren, Eleven och Innehållet och förhållandena mellan dessa. Vem som gjorde denna 

schematiska beskrivning av didaktiska huvudfrågor först är oklart men ofta anses den 

tillhöra en tysk bildningstradition med rötter hos Comenius Didactica Magna – med 

undertiteln ”Konsten att lära alla allting” (Hopmann, 1997). Som i många andra 

schematiska framställningar bygger denna på flera förenklingar av ett sammansatt och 

svårfångat skeende. Hopmann väljer också att lägga till begreppen katetik/interaktion, 
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retorik/framställning samt metodik/erfarenhet för att konkretisera hur en 

undervisningssituation eller lärandemiljö konstitueras. Dessa tre begreppspar används för 

att beskriva hur relationerna mellan lärare, elev och innehåll ser ut (a.a.). 

 

 
3.3.1 Bildningsteori 

 

I sin allra mest förenklade form presenteras didaktiken som ett svar på de ”didaktiska 

frågorna”: ”Hur, vad & varför”. Dessa kan kompletteras med en lång rad delfrågor eller 

följdfrågor, men fungerar allra mest som ett mycket enkelt redskap för till exempel 

lärarstudenters allra första insatser som lärare när de ska planera en utbildningsinsats. 

Frågorna utgör inte ett tillräckligt underlag för planeringen, men de fäster ändå 

uppmärksamheten på en viktig fråga: vad eller vem ska vara utgångspunkten när en 

lärande situation planeras? Jank & Meyer (1997) beskriver i likhet med flera andra två 

vanliga utgångspunkter. Dels kan undervisningen planeras utifrån ett bestämt innehåll. 

Detta sätt att resonera kallas ofta materiell bildningsteori. Dess motsats – att låta 

undervisningen ta sin utgångspunkt i den lärande eleven eller studenten – benämns 

formell bildningsteori. Självklart tar dock båda teorierna hänsyn till den påverkan och de 

förutsättningar som det omgivande samhället har och innebär. Varje 

undervisningssituation och de föregående beslut som till exempel en lärare tar om 

undervisningen, påverkas av historien och de samhälleliga betingelserna just då, liksom 

den sociala kontexten (a.a.). 

 

Den didaktiska forskningen och den didaktiska teoribildningen bidrar till att ge oss 

möjligheter att på ett systematiskt sätt beskriva, analysera och diskutera 

undervisningsverkligheten – vilket i sin tur är en förutsättning för att utveckla och 

förbättra denna. Den didaktiska forskningen kan beskrivas som sprungen ur olika 

traditioner; dels en anglosaxisk tradition där forskningen inriktas mot läroplansteorier 

som syftar till att beskriva hur undervisning och utbildningsväsendets utformning kan – 

och bör – utformas för att göra individen anpassad för ett gott liv i det rådande samhället 

(Reid, 1998). En materiell bildningsteori ligger här nära till hands att anta då denna 

inriktas mot att lära en individ ett specifikt ämnesinnehåll. Den historiska utvecklingen 

av urbanisering kring USA:s stora städer i början av 1800-talet kan ses som ett argument 

för denna utgångspunkt, då stora folkgrupper skulle ”skolas in och enas” i ett gemensamt 

sätt att tänka kring kunskaper och värden (a.a.). 

 

Europeisk didaktisk forskning är mer präglat av en tysk ”bildningstradition”. Begreppet 

”Bildung”, myntat av Humboldt, visar på en annan syn på den enskilda människan. Här 

handlar bildning om att ge varje människa en möjlighet att lära sig och utvecklas för att 

kunna vara med och påverka samhällets utveckling, mer än att anpassa sig. Det finns ett 

spänningsfält mellan det samhälle som skapar utbildningsväsendet för individerna och de 

individer som utbildar sig för att kunna påverka detta samhälle. Genom att ge ”bildning” 

ges individen kunskap och värden som gör dem till samhällsbyggare (Fritzell, 2004). 

 

Fritzell menar att genom att föra in bildningsbegreppet i en didaktisk diskussion ökas 

möjligheterna till att utveckla den potential som finns i att skapa en helhetssyn och att 

sätta in ett visst ämnesinnehåll i ett sammanhang: 

 
På så sätt kan ett ämnes bildningspotential handla om att knyta aktiviteter för 

kunskapsbildning och meningsskapande till de aktuella deltagarnas egna 

förutsättningar, behov och ambitioner, medan potentialen inom ett annat ämne mer 

kan inriktas mot att bearbeta dess vetenskapliga struktur (a.a. s. 17). 



17 
 

 

Att ha en bildningsambition innebär dock inte att ha en syn på bildning som ett 

komplement till ämneskunnandet, och inte heller som något fristående från ämnets 

innehåll. Istället innebär det en strävan mot att finna strukturerade helheter och 

meningsfulla sammanhang för ett visst ämnesinnehåll eller en viss vetenskaplig disciplin. 

Fritzell menar att genom att använda oss av bildningsbegreppet ges möjligheter att bredda 

och fördjupa ämneskunnandet, något som beskrivs som särskilt gynnsamt då många 

professionsutbildningar, inte minst lärarutbildningen, ofta ropar efter en evidensbaserad 

praktik. Denna innebär att utbildarna kan tala om på vilka vetenskapliga grunder vi väljer 

att genomföra utbildningsinsatser – eller bildningsinsatser – på ett visst sätt (a.a.). 

 

Didaktik har en tydlig koppling till en praktisk verksamhet – oftast avses då undervisning 

eller organiserat lärande i någon form. Den vetenskapliga disciplinen didaktik syftar alltså 

till att analysera denna praktiska verksamhet och skapa teorier kring denna, i syfte att 

beskriva och analysera för att utveckla praktiken. Ofta utgör den eviga frågan om 

relationen mellan teori och praktik en viktig diskussion inom den didaktiska forskningen 

(Fritzell, 2007). 

 

I den senaste versionen av svenska skollagen som började gälla hösten 2011 (SFS 

2010:800) presenteras en av lagens portalparagrafer: 

 
4§ Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden/…./Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som de svenska samhället vilar på (a.a. 1kap 4§). 

 

Detta citat används ofta inom svensk didaktisk forskning som ett svar på den så kallade 

”Varför-frågan”. Varför ska undervisningen i svensk förskola, grundskola och 

gymnasieskola ha ett visst innehåll och varför ska den genomföras på ett visst sätt? Svaret 

innebär en uppdelning av läraruppdraget i två olika uppdrag: kunskapsuppdraget 

respektive fostransuppdraget. Enligt Fritzell (2007) har uppfattningen att det handlar om 

två skilda uppdrag lett fram till att didaktiker ser en splittring av det didaktiska fältet 

också. Kunskapsuppdraget kopplas samman med en (”snäv” enligt Fritzell) (a.a.) 

ämnesdidaktisk tradition medan de grundläggande fostransfrågorna eller högskolans 

bildningsambitioner kopplas till ett allmändidaktiskt intresse. I Fritzells ögon är 

kunskapsuppdraget i svenska skolor och förskolor grundat på en ämnesdidaktiskt inriktad 

forskning med tydlig inriktning mot relationerna mellan lärare, elev/barn och ett specifikt 

innehåll. Fostransuppdraget kopplas till en allmändidaktisk forskningsgrund som 

beskrivs som både abstrakt och svävande. Vidare, påpekar Fritzell, hanteras de båda 

uppdragen inom lärarutbildningen av två olika grupper. Kunskapsuppdraget förbereds 

lärarstudenterna inför av ämnesexperter inom det ämnesdidaktiska fältet, medan det mer 

allmänna fostransuppdraget diskuteras av pedagoger med viss didaktisk inriktning (a.a.). 

 

 
3.3.3 Två didaktiska inriktningar 

 

Enligt Fritzell (2007) har svensk didaktisk forskning och debatt präglats av just denna 

tudelning av lärarens uppdrag enligt styrdokumenten. Det ena uppdraget, 

kunskapsuppdraget, har hanterats inom ramen för en didaktisk praktik som ofta benämnts 

som ämnesdidaktik. Inom traditionella skolämnen, akademiska discipliner eller 

vetenskapsområden utövas denna praktik inom de gängse institutionerna. Med 

utgångspunkt i vad skollag, läroplan och kursplan anger som innehåll utformas en 
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didaktisk praktik som styrs av innehållet i dessa ämnen eller ämnesområden. Ett visst 

ämnesinnehåll behandlas på ett särskilt anpassat sätt inom en viss institution, som i en 

skola eller i lärarutbildningen. Ämnesinnehållet styr så att säga utbildningspraktiken, 

didaktiken, och den didaktiska forskningens uppgift blir då att ta fram metoder som så 

effektivt som möjligt stödjer ett lärande med ett visst innehåll. Fritzell menar ett de 

önskemål som hörts på senare tid om att forskningen ska finna ”evidensbaserade” 

didaktiska modeller är en förlängning av detta förhållningssätt (Fritzell, 2004). 

 

Det andra uppdraget, fostrans- eller demokratiuppdraget, kopplas ofta istället till en mer 

allmänt inriktad didaktik. Innehållet hämtas utanför de traditionella ämnenas eller 

vetenskapsområdenas sfärer, eller uppfattas som något som ingår i alla ämnen överallt. 

Denna allmändidaktik och skolans värdegrundsarbete har under senare tid kommit att 

knytas allt närmare varandra. Det som inom akademin ibland beskrivs som en 

bildningsambition och som i förskola och skola kommit att kallas demokratiuppdrag har 

blivit en fråga för allmändidaktiker och forskare inom en didaktisk inriktning som inte 

kan knytas till ett visst akademiskt område eller skolämne. Lärare som ska ta sig an 

skolans fostransuppdrag kan alltså inte luta sig mot någon ämnesdidaktik utan får söka 

stöd i allmänna didaktiska teorier och studier (Fritzell, 2007).  

 

Svensk didaktisk forskning och praxis kan alltså, enligt Fritzell (a.a.), beskrivas som 

uppdelad i två parallella inriktningar: dels en ämnesdidaktisk, med inriktning mot att 

fullgöra lärares kunskapsuppdrag, dels en allmändidaktisk, med inriktning mot att kunna 

ansvara för lärares fostransuppdrag.  En sådan ämnesdidaktik är: 

 
 /…/ grundad i ett särskilt intresse att befrämja ett visst inlärningsinriktat innehåll i 

institutionaliserad interaktion (a.a., s. 14).  

 

På motsvarande sätt formas en allmändidaktik som: 

 
/…/ mer svävande framstår som engagerad i vissa mer abstrakta avsikter angående 

allmänna ambitioner utifrån samhälleliga, kulturella eller allmänmänskliga 

utgångspunkter (a.a., s. 14). 

 

Med denna tudelning som utgångspunkt blir det viktig att granska dessa två didaktiska 

inriktningars förhållande till varandra. Givetvis ser de olika ut i olika miljöer eller 

kontexter och en bred variation finns inom svenskt utbildningsväsende. I vissa 

sammanhang kan de ses som parallella verksamheter som i större eller mindre omfattning 

kompletterar varandra – de har var sin grundläggande funktion och uppgift. 

Ämnesdidaktiken ansvarar för kunskapsuppdraget, medan allmändidaktiken lägger en 

grund för hur fostransuppdraget ska förstås och hanteras. Ett sådant synsätt ger en bild av 

två inriktningar som är fristående och inte påverkar varandra alls. 

 

Ett annat möjligt perspektiv är att se de två inriktningarna som ömsesidigt beroende och 

stödjande. Självklart kan goda ämneskunskaper bidra till att det skapas bättre 

förutsättningar för att utveckla en demokratisk kompetens, på samma sätt som en 

grundläggande förståelse för de grundläggande demokratiska värderingar som 

fostransuppdraget ger barn och unga, påverkar motivation att lära mer om vårt samhälle 

och dess historia till exempel. 

 

Ett tredje möjligt synsätt innebär att de två inriktningarna ses som att de motverkar 

varandra. I skolans värld pågår ständigt en kamp om tid och resurser: hur ska elevernas 

tid i skolan användas? Om en övervägande del av skoltiden ägnas åt strikta studier av 
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skolans traditionella ämnen kan detta tänkas få negativa konsekvenser för möjligheterna 

att iscensätta en vittomfattande och grundlig fostran. Om stor vikt och vida resurser läggs 

på att utveckla elevernas demokratiska kompetens kanske ämneslärarna uppfattar det som 

ett problem att nå målen för ämnesundervisningen. I sin granskning av denna tudelning 

och dess konsekvenser för de båda inriktningarna, kommer Fritzell (a.a.) fram till 

slutsatsen att dessa separerats på ett olyckligt sätt och att det finns all anledning att titta 

på deras inbördes relationer.  

 

I en granskning av de internationella utvärderingarna PISA 2000 och Civic Education 

Study problematiserar Fritzén (2003) frågan om relationen mellan ämneskunnande och 

demokratisk kompetens: 

 
Är det möjligt att uppfatta demokratisk kompetens som en del av ämneskompetensen 

och vice versa? Om så är fallet, vilka villkor gäller då för en pedagogisk praktik där 

kunskap, lärande och demokrati uppfattas som en integrativ helhet? (Fritzén, 2003, s. 

69) 

 

De båda internationella utvärderingarna har ett liknande syfte, nämligen att kartlägga i 

vilken utsträckning ett stort antal unga har goda förutsättningar att ta sig an framtidens 

utmaningar. PISA 2000 inriktas mot ämneskunnande, framför allt vad gäller läsförmåga 

och att hantera naturvetenskapliga och matematiska problem. CivEd granskar istället 

kunskaper, attityder och engagemang hos de unga, som uttryck för en utvecklad 

demokratisk kompetens. 

 

I CivEd har ett stort antal 14 -15-åringar undersökts genom en enkät från 28 olika länder 

i världen. Fritzén konstaterar i sin granskning av undersökningens resultat att den i 

huvudsak inriktat sig mot kunskaper om demokrati istället för kunskaper i demokrati. De 

frågor som ställts kan ofta återfinnas inom ramen för det som traditionellt ingått det 

svenska ämnet samhällskunskap (a.a.).  

 

Resultatet för svenskt vidkommande är tudelat, menar Fritzén. I jämförelse med andra 

länder framstår Sverige som ett land där eleverna har god delaktighet i undervisningen 

och inflytande över vad som händer i klassrummet. De bemöts med respekt av vuxna i 

skolan och i undervisningen för en öppen och positiv diskussion.  

 

Om en istället ställer kartläggningens resultat mot målsättningarna i svenska 

styrdokument, där läroplanen lyfter fram alla elevers rätt till delaktighet, erhålls en annan 

bild. Var femte elev i svensk skola menar att de inte respekteras i undervisningen och 

hälften av den undersökta elevgruppen menar att de inte kan påverka undervisningens 

utformning (a.a.).  

 

Fritzén hävdar att de två internationella utvärderingar hon granskar ger uttryck för en 

utveckling av såväl den internationella som nationella didaktiska teoribildningen i 

riktning mot ett allt mer individualistiskt perspektiv med relationen mellan elev, lärare 

och innehåll i fokus. Med utgångspunkt i Habermas teorier förklarar Fritzén denna 

utveckling med en tilltagande differentiering där en uppdelning av ämnesinnehållet i 

mindre enheter ger möjligheter till kontroll genom ett systemmässigt och instrumentellt 

förhållningssätt. Den betydelse som kontexten skulle kunna tillskrivas ges mindre vikt 

och att granska undervisningen som en helhet eller ett samlat sammanhang får mindre 

betydelse (a.a.). 
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Som en möjlig – och mera relevant – alternativ beskrivning lyfter Fritzén fram ett synsätt 

där vad- och hurfrågorna, innehåll och form, behandlas som integrerade istället för 

fristående delar av undervisnings- eller lärandeprocessen. Genom ett sådant perspektiv 

ges fostrans- och demokrati-uppdraget en annan och mer framträdande roll och sociala 

och samhälleliga aspekter hamnar i förgrunden. Relationen mellan individ, samhälle och 

det innehåll som bygger på kulturella överenskommelser blir den viktigaste (a.a.). 

 

I sin granskning av CivEd och PISA 2000 ser Fritzén inte bara en olycklig tudelning i 

demokrati-uppdrag och kunskapsuppdrag, utan också en tydlig differentiering. 

Ämneskunnande och demokratisk kompetens beskrivs som en dikotomi, vars gränser är 

svåra att överträda. När detta perspektiv präglar hur en pedagogisk praktik utvärderas, får 

det konsekvenser för hur denna praktik utvecklas. Om resultatet av skolans 

fostransuppdrag ska mätas och bedömas på samma sätt som kunskapsuppdraget, får det 

negativa konsekvenser för utvecklandet av demokratisk kompetens.  

 
Om demokrati ska bedömas med traditionella mätmetoder kommer därför 

bedömningen att gälla kunskap om demokrati istället för kunskap i demokrati. 

Demokrati reduceras till en innehållsfråga (a.a., s. 84). 

 

Denna dikotomisering, differentiering och kunskapsuppdragets kolonisering av 

demokratiuppdraget leder alltså, enligt Fritzén, till en sämre utveckling av kunskaper och 

demokratiska värden och normer (a.a.). Istället föreslås ett synsätt där de båda uppdragen 

ses som en integrativ helhet där delarna ”diskursivt definierar varandra” likt två sidor av 

samma mynt. Om också utvärdering och bedömning av utveckling av kunskaper och 

värden görs utifrån synen på den pedagogiska praktiken som en helhet som präglas av 

kommunikation och interaktion, leder detta till att såväl ämneskunskap som demokratisk 

kompetens utvecklas, menar Fritzén. 

 

 
3.3.4 En tredje väg - en integrativ didaktik 

 

En annan ingång än de två tidigare presenterade didaktiska inriktningarna har Fritzell 

(2007) när han föreslår en ”integrativ didaktik” som ett fruktbart förhållningssätt till det 

som för många lärare uppfattas som ett tudelat uppdrag: kunskapsuppdraget respektive 

fostransuppdraget. Genom en kritisk konstruktiv granskning av det två tidigare beskrivna 

inriktningarna kommer Fritzell fram till att en integrativ inriktning och forskningsansats 

skulle kunna vara mer framgångsrik. Det borde, enligt Fritzell, mer handla om en 

sammanhållen analys och konstruktivitet, som syftar till att skapa helheter och granska 

sammanhang. Istället för att betrakta kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som två 

kompletterande didaktiska praktiker, bör de uppfattas som en helhet i ett integrativt 

sammanhang (a.a.). En integrativ didaktik studerar den didaktiska praktiken som en 

helhet. Den ger sig i kast med begreppen människan, samhället och kunskapen och 

analyserar deras interna relationer, istället för att särskilja dem och granska dem var för 

sig. En människa som söker skapa kunskap och mening befinner sig alltid i en kontext av 

samhälle och historia och står ständigt i relation till andra. I och genom dessa relationer 

skapas kunskap, eller kultur som Fritzell ibland väljer att uttrycka det (a.a.). 

 

I sitt argumenterande för att utbildning bör inta en annan hållning än den tidigare 

beskrivna ämnesdidaktiska respektive allmändidaktiska, hävdar Fritzell (a.a.) att en bör 

utgå från uppfattningen att utbildning ska bidra till ett meningsskapande. Detta 

meningsskapande innebär att såväl ämneskunskaper som demokratisk kompetens 

behöver samordnas och knytas till varandra, men också att dessa behöver relateras till ett 
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socialt och kulturellt sammanhang. Att endast inta ett ämnesdidaktiskt perspektiv innebär 

en alltför snäv syn på didaktikens möjligheter. Undervisningens innehåll blir då  

 
/…/ ett isolerat utsnitt eller en förminskad upplaga av den praktiska verklighet som 

lärare och elever befinner sig i (a.a., s. 15).  

 

Med hänvisning till såväl Dewey som till Habermas påpekar Fritzén (2003) att den 

differentiering som sker genom att dra en strikt skiljelinje mellan ämnesdidaktik och 

allmändidaktik, mellan kunskapsuppdrag och fostransuppdrag, innebär en möjlighet att 

kontrollera den didaktiska praktiken. Med ett synsätt som håller isär didaktikens vad- och 

hurfrågor, som ser kunskapsuppdrag respektive fostransuppdrag som skilda storheter och 

som skiljer ämnesdidaktiska överväganden från allmändidaktiska, kan förhållandet 

mellan elev, lärare och innehåll isoleras och behandlas i särskild ordning. Det omgivande 

samhället, kulturen, ses som något som den didaktiska praktiken endast har en extern 

relation till. Fritzén föreslår istället ett integrativt förhållningssätt där utgångspunkten blir 

förhållandet mellan individ, samhälle och ett innehåll som betingas av den kultur eller det 

samhälle som omger dem. Pedagogiska och didaktiska processer blir då något som 

befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle. I en social kontext utvecklas 

såväl ämneskunskaper som demokratiskt kunnande inom ramen för en pedagogisk 

praktik. Relationerna till det omgivande samhället, kulturen, och hur dessa kan påverka 

delar av praktiken blir en mindre viktig fråga än hur den interna relationen mellan yttre 

och inre förutsättningar ser ut och påverkar (a.a.).  

 
Med en kommunikativ och emancipatorisk utgångspunkt i den pedagogiska praktiken 

ska lärandet bidra till utveckling och förändring av rådande villkor så att individen 

kan nå större delaktighet i samhälleliga processer (a.a., s. 75). 

 

Fritzén hävdar att om kunnande, normer och värden står i centrum för den pedagogiska 

praktiken borde denna ”fredas mot strategiskt handlande” (a.a., s. 80) eftersom 

differentieringen innebär att kunskapsuppdraget premieras på bekostnad av 

fostransuppdraget. Jämförelser och kopplingar kan göras till Habermas tankar om hur 

systemet koloniserar livsvärlden, då ämnesdidaktiska överväganden blir viktigare än 

allmändidaktiska. Båda uppdragen blir dock vinnare i en integrativt inriktad didaktik, 

menar Fritzén (a.a.), men betonar samtidigt vikten av att ha ett kommunikativt perspektiv 

på lärandet. Under 1900-talet har flera pedagogiska forskares arbete inneburit en 

förskjutning av fokus från att vara inriktad mot individens kognitiva utveckling mot ett 

fokus på relationerna mellan individer. Den så kallade språkliga vändningen riktar 

blickarna mot intersubjektiviteten och då får också språket en ny och större betydelse. 

Lärandet ska genom kommunikation bidra till emancipation och delaktighet vilket leder 

till utveckling av samhället (a.a.). 

 
I den utgångspunkten ligger att förändring (lärande) förutsätter dialog och 

argumentation. Om den pedagogiska praktiken kännetecknas av ett deliberativt 

förhållningssätt befrämjas såväl lärande i skilda begrepp – fotosyntesen, 

historiemedvetande, energi, algebra etc – som utveckling av demokratisk kompetens. 

Inom ramen för ett kommunikativt perspektiv på lärande och ett deliberativt 

förhållningssätt till demokrati skulle skolans båda uppdrag – kunskapsuppdraget, 

demokratiuppdraget – kunna integreras till en helhet (a.a., s. 78). 

 

Didaktikens uppdrag blir istället, med Fritzells syn på detta, att bidra med teorier kring 

hur vi kan tolka och förklara en mycket komplex värld. En integrativ didaktik vänder sig 

alltså från en syn på verksamheten som en individuell sådan, och föreslår istället ett 

synsätt där didaktisk praktik blir en social och kulturell företeelse. Med Fritzells 
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perspektiv blir didaktisk forskning och praktik inte bara en intern angelägenhet för 

utbildningsinstitutionerna, utan en viktig fråga för hela samhället eller kulturen, och som 

samtidigt innefattar samhälleliga och sociokulturella aspekter (Fritzell, 2007). 

 

Om integrativ didaktik granskas som ett teoretiskt perspektiv framträder bilden av 

människa, samhälle och kultur/kunskap som en helhet. Denna helhet ska ses som en 

kvalitativ kategori istället för en kvantitativ summering av en rad olika delar. Helheten 

ska förstås som ett integrativt sammanhang där relationen internt mellan de olika delarna 

är det viktiga. Den människa som studeras som kunskapsbildande och meningsskapande, 

finner vi dels som individ, dels som en del av vårt samhälle. Dessa ska dock inte ses som 

åtskilda storheter utan är interagerande och internt förenade. Den ena är den andras 

förutsättning, även om deras skepnad förändras över tid och rum. Inom ramen för denna 

relation skapas kunskap och mening, eller kultur som Fritzell använder som begrepp. En 

integrerad helhet av individ, samhälle och kultur är det perspektiv som en integrativ 

didaktik har som grund för sina teoretiska utgångspunkter. Fritzell ger en kort definition: 
 

/…/ Ett sammanhang av specifika relationer mellan lärare och studerande där såväl 

enskilda människors lärande som samhälleliga integrationsprocesser ingår i en 

kulturell helhet av kunskapsbildning och meningsskapande (a.a., s. 11). 

 

Om ett integrativt perspektiv appliceras på det tidigare förda resonemanget om skolans 

dubbla uppdrag ses detta som en integrerad helhet. Innehållet, svaret på vad-frågan, är 

detsamma, men istället för att se kunskapsuppdrag och fostransuppdrag som parallella, 

från varandra fristående storheter ses de som en enda, med interna relationer inom ramen 

för helheten. En summativ respektive integrativ ansats skiljer sig inte åt vad gäller mål, 

innehåll eller ambitioner, till exempel vad gäller utvecklande av demokratisk kompetens. 

Båda ansatserna hävdar vikten av goda ämneskunskaper och god fostran. Istället återfinns 

skillnaderna i hur de hanterar den didaktiska praktiken. En summativt inriktad praktik ger 

läraren en instruktörsroll och innehållet presenteras som förutbestämt. En integrativ 

ansats sätter istället den kommunikativa rationaliteten i centrum för en process där 

intersubjektivitet och ömsesidighet blir styrande (a.a.). 

 

En integrativ didaktik förespråkar ett synsätt där talet om skolans dubbla uppdrag ersätts 

av en syn på dessa uppdrag som jämbördiga och ingående i en helhet. De ska betraktas i 

ett integrerat sammanhang. ”Värdegrundad ämnesundervisning” och ”ämnesorienterat 

värdegrundsarbete” bildar genom sina interna relationer en större helhet. Medan ett 

summativt tänkande präglas av synsättet ”1+1=2” så präglas en integrativ ansats mer av 

att ”två sidor bildar ett gemensamt mynt”, där dess delar genom sina interna relationer 

konstituerar själva myntet. 
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4 Metod 
 

 

I följande avsnitt beskrivs de grundläggande ontologiska och epistemologiska 

utgångspunkter som valet av metod vilar på. Därefter följer en kortare genomgång av de 

tankar kring tolkning som inspirerats av hermeneutiska idéer. Förförståelse och i vilken 

utsträckning den kan tänkas påverka tolkningen av det empiriska materialet redovisas. De 

metodologiska övervägningar som gjorts inför studiens genomförande presenteras, och 

här diskuteras också begreppen ’diskurs’ och ’diskursanalys’. Därefter beskrivs studiens 

genomförande och hur empirin bearbetats och det hela sammanfattas i en modell. 

Avslutningsvis presenteras och diskuteras studiens tillförlitlighet och de etiska 

överväganden som ligger till grund för studiens genomförande. 

 

 

4.1 Ontologiska utgångspunkter 
 

Det är enligt vår mening inte metodik utan ontologi och epistemologi som är 

avgörande för god samhällsvetenskap (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 11) 

 

Studiens kunskapsobjekt är lärares förhållningssätt till fostransdelen av lärares uppdrag 

och dess studieobjekt är lärarstudenters beskrivningar av val av förhållningssätt i en fiktiv 

skolsituation. Hur tänker dessa studenter kring sitt framtida uppdrag? Deras val av 

förhållningssätt är en produkt av den kontext de befinner sig i just när de beskriver sitt 

uppdrag - en kontext som konstitueras av bland annat den utbildning de genomgår, av 

aktuell samhällsdebatt kring lärare och skola, av styrdokument för skola och 

lärarutbildning och av de individuella erfarenheterna. 

 

Det förhållningssätt som studenterna beskriver är under ständig revidering, då tid och 

omgivning påverkar hur de väljer att beskriva detta. Studien har en konstruktionistisk 

utgångspunkt som syftar till att beskriva sociala företeelser och deras mening. Till 

skillnad från en objektivistisk utgångspunkt, där kategorier som t ex organisation eller 

kultur uppfattas som på förhand givna eller som delar av en yttre verklighet som inte kan 

påverkas, har en konstruktionistisk utgångspunkt perspektivet att sociala företeelser och 

deras mening kontinuerligt blir till genom social aktion.  Dessa företeelser och kategorier 

skapas genom ett socialt samspel och varierar ständigt över tid i en sorts förhandling. 

Studiens beskrivning av den sociala verkligheten utgör en konstruktion av denna.  Den 

beskrivning av studieobjektet som framträder i undersökningen kan och ska inte betraktas 

som slutgiltig, utan som varande under ständig revidering och omförhandling (Bryman, 

2011). 

 

Konstruktionismen innebär i grunden en invitation till forskaren att ta hänsyn till hur 

den sociala verkligheten utgör något som sociala aktörer kontinuerligt skapar, istället 

för att se denna verklighet som något yttre i förhållande till aktörerna och som helt 

och hållet styr dem (a.a., 2011, s. 38). 

 

 

Det läraruppdrag som undersöks i studien består bland annat i att utveckla framtidens 

demokratiska samhällsmedborgare. Frågor kring hur en grupp blivande lärare förhåller 

sig till den styrning som sker genom styrdokumenten och lärarutbildningens utformning 

står i fokus. Olika nivåer granskas; alltifrån läraren som individ, via lärarna och 
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lärarstudenterna som grupp, till den samhälleliga nivån representerade av den akademiska 

lärarutbildningen och den formuleringsarena där styrdokument skapas och fastställs. 

 

… rubba den sociala verkligheten och ge impulser tillfrigörelse från, eller motstånd 

mot, det som dominerar och hindrar människor från att fritt fatta beslut (a.a., s. 7). 

 

 

Studien syftar till att granska ett fenomen på mikronivå; lärarstudenters förhållningssätt 

till sitt uppdrag. Genom denna tolkande process kan detta fenomen sättas i relation till 

övergripande samhälleliga fenomen som demokrati och makt. Den vardagliga situationen 

för en lärare sätts i relation till samhällsutvecklingen. Enligt Denzin & Lincoln (2000) får 

forskaren en vidgad förståelse för sitt studieobjekt genom att sätta det konkreta i 

förhållande till teori, men också det omvända gäller: att teorin kan förankras i empirin. 

Utifrån en konstruktionistisk utgångspunkt närmar sig denna studie sin empiri med en 

tolkande ambition. Med dessa ontologiskt grundade ställningstaganden gjorda, kvarstår 

valet av metodologiska utgångspunkter. I nästa avsnitt beskrivs hur den tolkande ansatsen 

leder fram till en hermeneutisk ingång till metodvalet. 

 

 

4.2 Epistemologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras studiens epistemologiska ansats. Syftet är att vinna kunskap 

med hjälp av tolkning av insamlade kvalitativa data varför en hermeneutisk inriktning 

valts.  

 

 
4.2.1 Hermeneutik 

 

Föreliggande studie har hermeneutiken som grundläggande kunskapsteoretisk eller 

epistemologisk ansats. I en tolkande hermeneutisk spiral ställs delar mot helheten och en 

djupare förståelse eftersträvas (Bryman, 2011). Problem som anges inom kvalitativ 

forskning är bland annat den att kunna tolka och se något ur en annan persons perspektiv. 

Svårigheten ligger därmed i att kunna veta om den beskrivning som framkommer ur den 

tolkning som gjorts verkligen är giltig ur aktörens perspektiv (a.a.). 

 

Ett annat perspektiv på denna diskussion kring kvalitativ/kvantitativ forskning lyfts fram 

av Åsberg (2001). Forskning, eller vetenskapliga metoder, kan inte vara vare sig 

kvalitativa eller kvantitiva, menar Åsberg, utan det är istället studiens empiriska data som 

avgör vilken typ av forskning eller vetenskaplig metod som är avgörande. Antingen är de 

data som samlas in i studien kvantitativa till sin karaktär – och då får det betydelse för 

metodval och analys, eller så syftar studien till att undersöka data av kvalitativ karaktär 

och då görs helt andra val och ställningstaganden. Begreppen ’kvantitiv’ och ’kvalitativ’ 

kan inte användas för att beskriva en metod utan bör utgöra en beskrivning av egenskaper 

hos de fenomen studien söker vinna kunskap om (a.a.). I föreliggande studie riktas 

intresset mot lärarstudenters beskrivningar av hur de uppfattar sitt uppdrag. Därför kan 

studien sägas vara inriktad mot analys av kvalitativa data, vilket i sin tur leder fram till 

valet av diskursanalys som vetenskaplig metod. 

 

 
4.2.2 Förförståelse 
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Redan vid valet av forskningsproblem som ska undersökas påverkas en studie av den 

forskare som avser att genomföra den. Forskarens värderingar, intressen och erfarenheter 

har betydelse för vad som undersöks men också för valet av forskningsmetod. Den 

omgivning som omger forskaren och de där förhärskande normerna, värderingarna och 

attityderna påverkar vad som forskaren uppfattar som möjligt och eller lämpligt att 

undersöka, liksom hur studien ska genomföras. Det är därför av stor vikt att redovisa den 

förförståelse som är aktuell. Dels för att studiens kunskapsobjekt, metodval och resultat 

ska kunna granskas och sättas i sitt sammanhang, men också för att förförståelse och 

förståelse är två kommunicerande kärl. Forskaren som genomför studien förstår och 

tolkar empirin genom de glasögon av förförståelse som hen har. Den nya förståelsen 

förändrar i sin tur den fortsatta förförståelsen. 

 
En människa kan aldrig ställa sig utanför sig själv i tolkningsprocessen och forskaren 

blir en del av det empiriska materialet (Eek-Karlsson, 2015, s. 50). 

 

Vid genomförande av studier, som i detta fall, där en hermeneutisk ansats valts, hamnar 

tolkningen i centrum. En sådan ansats ställer särskilda krav på medvetenhet från 

forskarens sida; medvetenhet om teoretiska antaganden men också om språkets och 

förförståelsens betydelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). Alvesson & Sköldberg hävdar 

också betydelsen av en reflektion som innebär att vända blickarna inåt … 
 

… mot forskarens person, hennes forskarsamhälle, samhället som helhet, 

intellektuella och kulturella traditioner samt språkets och berättandets 

(framställningsformens) centrala betydelse i forskningssammanhang (a.a., s. 12). 

 

Min egen förförståelse grundar sig i huvudsak på de dryga 30 år jag verkat i skolans värld 

som lärare. Under hela denna period har jag haft ett särskilt intresse för skolans 

demokrati-uppdrag och lärarens fostransuppdrag. Redan vid valet av yrke var detta 

uppdrag något som jag såg som både viktigt och lockande – faktiskt avgörande för mitt 

livsval redan i unga år. Under mina år som lärare i grundskola och gymnasieskola har jag 

dagligen mött det dubbla uppdraget som spännande och angelägen utmaning. 

Tillsammans med kollegor har jag försökt tolka styrdokumentens uppdragsbeskrivning 

och överfört den till en pedagogisk praktik. Över tid har skrivningarna i läroplan och 

skollag förändrats, liksom det omgivande samhällets värderingar. Genom ständiga om- 

och nytolkningar har jag tillsammans med mina lärarkollegor och elever försökt omsätta 

skolans demokrati-uppdrag och lärarens fostransuppdrag till vardagliga handlingar. 

Ibland har förmågan att nå konsensus varit stor, medan vissa perioder har inneburit att 

olika prioriteringar gett konflikter och engagerade diskussioner. 

 

Även under de senaste snart 15 åren som lärare i lärarutbildningen har frågor kring 

läraruppdraget utgjort en viktig del av min undervisningsvardag. Det dubbla uppdraget 

beskrivs väl i målen för lärarexamen och det har varit en av mina huvuduppgifter att 

undervisa kring hur dessa mål kan nås. I de prioriteringar som ständigt krävs när en 

lärarutbildning med stor stoffträngsel ska utformas inom ramen för begränsad tid och 

knappa resurser, ger sig inte sällan läraruppdragets ”dubbelhet” till känna som en 

balansakt. Såväl i akademin som i skolan har jag ofta tilldelats och antagit rollen som 

demokrati-uppdragets och fostransuppdragets försvarare. 

 

Det är naturligt att denna förförståelse kan påverka de tolkningar som görs inom ramen 

för studien. Ett öppet redovisande och en stark medvetenhet kan begränsa dessa risker för 

fel-, miss- och övertolkningar – men aldrig utesluta dem helt. 
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…begreppet ́ förutsättningslös tolkning’ är en orimlighet. Vi har alltid en förförståelse 

av det vi tolkar (Ödman, 1994, s. 18). 

 

Forskarens förförståelse kan också på ett gynnsamt sätt bidra till studien. Mina kunskaper 

kring och erfarenheter av läraruppdraget och hur det kan beskrivas som dubbelt kan 

tillföra studien viktig förståelse. Tolkningen av det empiriska materialet kan ses inifrån 

en agerandes lärares perspektiv sedd genom min erfarenhet. Kunskaper kring hur det 

dubbla uppdraget i styrdokumenten kan manifesteras i konkret undervisning och lärares 

förhållningssätt utgör en viktig grund i tolknings- och analysarbetet. 

 

Forskaren kan aldrig frigöra sig från förförståelsens påverkan på tolkningen av sitt 

material. Det enda som kan göras är att öka den egna medvetenheten (Lindseth & 

Norberg, 2004). 

 
Through critical reflection, we can revise, broaden and deepen our awareness (a.a., s. 

150) 

 

 

 

4.3 Metodologiska utgångspunkter 
 

Föreliggande studies kunskapsobjekt är lärares förhållningssätt till fostransdelen av 

läraruppdraget och dess studieobjekt är lärarstudenters beskrivningar av sina egna 

förhållningssätt i en fiktiv skolsituation. De tidigare relaterade ontologiska och 

epistemologiska ställningstagandena har lett fram till valet av diskursanalys som metod 

för studiens genomförande. I det följande avsnittet ges därför korta introduktioner till 

diskursbegreppet, det fenomen som kommit att kallas den diskursiva vändningen och 

diskursanalys som vetenskaplig metod. 

 

I traditionella vetenskapliga metoder för att hantera och analysera såväl kvantitativa som 

kvalitativa data, eftersträvas att via studier av dessa data finna mönster, som sägs ge oss 

en bild av hur en verklighet kan se ut. I en hermeneutisk tolkningsprocess görs anspråk 

på att visa bakomliggande mening. Forskaren gör en tolkning av språkliga uttryck i syfte 

att förstå vad som sägs (Alvesson & Sköldberg, 1994). Men från såväl språkforsknings- 

som beteendevetenskapligt håll har det framförts kritik mot detta synsätt. Den 

bakomliggande meningen kan helt enkelt inte översättas eller tolkas direkt, utan det krävs 

att tolkningen även innefattar den betydelse som kontexten har för att alla betydelser, 

nyanser och variationer ska framträda.  

 
Problemet är att utsagor, med nödvändighet, för att de ska vara begripliga och ha 

mening, är kontextberoende (a.a., s. 279) 

 

Som en reaktion mot traditionella metoder vid vetenskapliga undersökningar, där syftet 

är att verkligheten ska avbildas genom att söka mönster hos de data en samlat in, har 

diskursanalysen utvecklats som ett möjligt och mera träffsäkert val av vetenskaplig metod 

(a.a.). Samtidigt är det viktigt att notera att denna förändring vad gäller val av 

vetenskaplig metod också kan sägas vara en konsekvens av förändringar i ett senmodernt 

samhälle. Flexibilitet och transnationalitet präglar ett neoliberalt samhälle och det ställer 

krav på förändrade sätt att studera omvärlden och vad som händer med människorna i den 

(Chouliaraki & Fairclough, 1999). De diskursiva mönster vi exponeras för ger oss 

möjligheter att förstå världen, samtidigt som vi använder språket för att aktivt tolka och 

värdera den (Lund & Sundberg, 2004).  
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4.3.1 Diskurs 

 

Frågan om vad en diskurs är kan ges flera svar. Howarth menar att begreppet  idag har en 

stor variation av betydelser; allt ifrån ett enda yttrande till hela det sociala systemet 

(Howarth, 2007). Alvesson & Sköldberg (1994) definierar det som alla typer av utsagor 

eller uttryck, både skriftliga och muntliga. De menar att det är en social text. I en 

diskussion där Potter (1999) försöker placera in diskursanalys någonstans i gränslandet 

mellan kognitiv psykologi och sociologi, definierar han ‘diskurs’ som “signaled linguistic 

issues that go beyond the issues” (a.a., s. 120).  

 

Begreppet ’diskurs’ kan också kopplas samman med social praktik. Chouliaraki & 

Fairclough beskriver det genom att föra fram definitionen av diskursbegreppet som ” 

semiotic elements of social practises” (a.a., s. 38). Dessa semiotiska uttryck kan vara av 

olika karaktär som talat och skrivet språk, icke-verbal kommunikation och bilder eller 

symboler. Diskurser kan ses som ett bestämt perspektiv på dessa olika semiotiska uttryck 

(a.a.). Inom en och samma sociala praktik kan det finnas flera diskurser, och dessa 

förhåller sig på olika sätt till varandra. I ett kritiskt diskursivt perspektiv är det därför 

viktigt att också analysera de olika diskursernas relationer till varandra, också ur ett 

maktperspektiv (Fairclough, 1992; Eek-Karlsson, 2015). 

 

Lund & Sundberg (2004) konstaterar att diskursbegreppet ofta inom 

samhällsvetenskaplig forskning använts som en synonym till ’språk’ i en vid generell 

bemärkelse, men att de själv föreslår en koppling till användning av språk situerad i en 

social praktik. Diskurs är ett bestämt sätt att tala, skriva och agera i en social praktik och 

en sådan diskursiv analys kan delas upp i två grupper av ansatser: en reflexiv och en icke-

reflexiv. Den ickereflexiva ansatsen kommer ursprungligen från språkvetenskap och 

lingvistik och betraktar diskurs som ”språk – i – användning”. En reflexiv ansats har sitt 

ursprung i samhällsvetenskaperna och har ett kritiskt-analytiskt anslag, och här ses istället 

diskurs som ”social praktik” (a.a., s. 21).  

 

Såväl begreppet ’diskurs’ som ’diskursanalys’ kan också beskrivas som tredimensionella. 

Varje diskurs kan samtidigt ses som en text, en diskursiv praktik och en social praktik 

(Fairclough, 1992). Text ska då förstås som ett vidgat begrepp innefattande såväl talat 

som skrivet språk, ickeverbala uttryck, bilder och symboler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diskursiv praktik innebär studier av interaktion och hur olika typer av diskurser 

påverkar varandra. En social dimension av diskursen visar institutionella och 

organisatoriska förhållanden som påverkar diskursen utseende och karaktär (a.a.; 

Bergström & Boreus, 2005; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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I denna studie har de diskurser eller diskursiva mönster som framträtt när lärarstudenter 

beskriver sitt förhållningssätt till läraruppdraget, analyserats. En viktig faktor att då ta 

hänsyn till är den situation eller kontext som studenterna befinner sig i när de ger sin 

beskrivning av förhållningssättet. Dels skriver de en text med individuella val av 

språkliga utryck, dels sker också produktionen av texten i samband med undervisningen 

i lärarutbildning och i ett sammanhang av diskussioner i studentgruppen, med föreläsare 

och i förhållande till kurslitteratur. Den sociala dimensionen av de diskurser som 

analyseras utgörs i denna studie till exempel av att de skapas inom ramen för 

lärarprogrammet i en svensk akademisk miljö. 

 

 
4.3.2 Den diskursiva vändningen 

 

Synen på hur samhälle, språk och mening förhåller sig till varandra har förändrats under 

de senaste decennierna. Människan har framställts som autonomt subjekt, som handlar 

och kunskapar utan koppling till ett socialt sammanhang. Enligt Lund & Sundberg (2004) 

har en lång utvecklingsprocess lett fram till ett genomslag för det som kommit att kallas 

den diskursiva vändningen. Denna har fått ett omfattande genomslag inom filosofi och 

samhällsvetenskap, och då inte minst pedagogik. Människan ses efter denna vändning 

som en språk- och samhällsvarelse vars kommunikation ses som en social handling som 

behöver förstås utifrån en kontext (a.a.; Bernstein, 1993). Den samtida diskursiva 

vändningen kan ses som en reaktion mot att se ett handlande subjekt som frikopplat och 

fristående i förhållande till sin kontext. Istället ses subjektets kommunikation som en 

social handling som behöver förstås i förhållande till sitt sociala sammanhang. 

Handlingens mening finns inte bakom eller bortom själva handlingen utan är en del av 

handlingen i sig. Fokus riktas mot ”den sociala interaktionens språkliga konstituering” 

(Lund & Sundberg, 2004). Språket såväl konstituerar som konstitueras av handlingar i 

denna diskursiva vändning (Eek-Karlsson, 2015).  

 

 
4.3.3 Diskursanalys 

 

Diskursanalysen har, enligt Bryman (2011), två tydliga ontologiska respektive 

epistemologiska utgångspunkter. Den ontologiska handlar om att ha ett anti-realistiskt 

perspektiv. Enligt många diskursanalytiker existerar ingen yttre verklighet att beforska 

eller beskriva. Forskaren ska inte och kan helt enkelt inte ha ambitionen att kunna 

redogöra för hur en yttre verklighet är beskaffad. Istället riktas intresset mot diskurserna 

som skapas i samtal, intervjuer och texter till exempel, och vad dessa säger om en inre 

verklighet. Diskursanalys inriktas mot 

 
… hur olika versioner av världen, samhället, händelser och inre psykologisk 

verklighet produceras i diskurser (Potter, 1997, s. 146). 

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) innebär användandet av diskursanalys en reaktion 

mot flera tidigare traditioner inom vetenskaplig metodik. Dessa ansågs kunna via data 

finna mönster som avspeglar verkligheten. Denna realistiska syn kritiseras av företrädare 

för diskursanalys som hävdar att föreställningar om verkligheten som uttrycks i 

intervjuer, enkätsvar eller textbundna utsagor aldrig är konsistenta. De är dels i hög grad 

kontextberoende, dels endast giltiga i det ögonblick och i det sammanhang som de 

uttrycks: Kritiken följer två spår; en språklig där språket  
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till sin karaktär är metaforiskt, figurativt och kontextberoende och inte i nämnvärd 

grad bokstavligt kan avbilda komplexa förhållanden (a.a., s. 280) 

 

Språket avbildar alltså inte verkligheten utan beskriver den endast i ett visst ljus eller 

perspektiv (a.a.). 

 

Men de traditionella vetenskapsmetoderna kritiseras också ur ett beteendevetenskapligt 

perspektiv för det grundläggande antagandet att personer som beskriver samma fenomen, 

gör detta på ett liknande sätt eller att en och samma människa som i skilda sammanhang 

beskriver samma fenomen, skulle vara konsistenta. Anhängare av diskursanalytisk metod 

anser detta vara tveksamma grundantaganden. För en diskursanalytiskt inriktad forskare 

är det inte uteslutande insamlandet av stora mängder data som till slut kan anses vara 

konsistenta – och därmed kunna säga oss något om hur verkligheten är beskaffad. Att 

utsagor skiljer sig åt inbördes vad gäller konsistens och nyanser är lika intressant och 

viktigt (a.a.). Detta har varit en viktig aspekt vid valet av metod i föreliggande studie då 

just variation inom och bredden av lärarstudenternas förhållningssätt till läraruppdraget 

utgör studiens fokus. 

 

Diskursanalys kan delas upp i två olika grupper av förhållningssätt till eller 

utgångspunkter för den studie som ska genomföras, beroende på hur de ser på de sociala 

relationer som undersöks i diskursanalysen. Fairclough (1992) talar om ’non critical’ and 

’critical’ approaches” (a.a., s. 12) men betonar också att denna indelning inte ska ses som 

absolut. Skillnaderna mellan de två kan sägas vara att medan en icke kritisk diskursanalys 

syftar till att beskriva diskursiva praktiker försöker en kritisk diskursanalys också 

blottlägga hur en diskurs formas av maktförhållanden och ideologier. En kritisk 

diskursanalys intresserar sig också för hur en viss diskurs påverkar sociala identiteter, 

relationer och synen på kunskap, något som ibland innebär att tidigare dolda förhållanden 

och relationer blir synliga för de som ingår i en diskurs (a.a.).  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att det finns skillnader mellan den kritiska 

diskursanalys som Fairclough företräder och en annan bredare kritisk diskursanalytisk 

riktning.  

 
Medan Faircloughs angreppssätt består av en uppsättning filosofiska premisser, 

teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer och specifika riktlinjer för språkanalys, 

består den bredare kritisk-diskursanalytiska riktningen av flera angreppssätt som har 

likheter men också vissa inbördes skillnader (a.a., s. 66). 

 

Den bredare riktningen sägs istället ha en större repertoar av angreppssätt men innehåller 

också skillnader inbördes. Dock kan ett antal gemensamma drag konstateras, såväl vad 

gäller Faircloughs riktning som den bredare kritiskt diskursanalytiska riktningen. Hit hör 

synen på diskursen som både konstituerad och konstituerande, vilket innebär att diskursen 

kan förstås som en social praktik som har ett dialektiskt förhållande till andra sociala 

praktiker (a.a.). En diskurs ses också som en social praktik där ojämlika maktförhållanden 

skapas och reproduceras, och där forskaren med hjälp av en kritisk diskursanalys kan 

synliggöra och förändra dessa ojämlika förhållanden. Kritiska diskursanalyser kan sägas 

ha som syfte att bidra till samhällelig förändring och ställer sig inte neutrala utan tar 

ställning för människor och grupper med mindre tillgång till makt i samhället (a.a.). Ofta 

lyfter företrädare för en kritisk diskursanalys fram språket som en maktfaktor kopplat till 

ideologi och en möjlig förändring av samhället (Bryman, 2011). 
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Föreliggande studie tar sin utgångspunkt för genomförandet av diskursanalysen i det sätt 

som Fairclough beskriver som ’non critical’. Studien syftar till att skildra 

lärarstudenternas förhållningssätt till fostransdelen av läraruppdraget och därför ligger 

fokus på beskrivningen av den repertoar av förhållningssätt som det empiriska materialet 

uppvisar. 

 

 

4.4 Genomförande och bearbetning 

 

I följande avsnitt redovisas hur det empiriska materialet samlats in och hur det sedan 

bearbetats i forskningsprocessen. Processen beskrivs i två avslutande figurer. 

 

 
4.4.1 Skapande av det empiriska materialet 

Det empiriska materialet består av 118 texter, skrivna av två grupper studenter som läste 

lärarutbildningens grundlärarprogram, respektive ämneslärarprogram våren 2014. 

Texterna samlades in i samband med ett seminarium som avslutades med att studenterna 

fick skriva ner en sammanfattande reflektion kring läraruppdraget. Omfattningen på 

texterna varierade från individ till individ, allt ifrån cirka en halv A4-sida till cirka 2 A4-

sidor. Samtliga texter användes – med undantag av en text från en student som valde att 

avstå från att delta. Ungefär häften av texterna lämnades in digitalt och hälften skrevs för 

hand. Samtliga uttryck i texterna som kunde förstås som uttryck för något som hade 

koppling till lärares dubbla uppdrag markerades och sammanställdes. Det innebar att 

huvuddelen av respektive studenttext ingår i det empiriska materialet och att endast 

mindre delar av några texter innehöll sådant som inte föll inom ramen för studiens syfte. 

Ett representativt exempel på en studenttext utgör bilaga 1.  

Studenterna läste sin fjärde respektive femte termin i sin utbildning, vilket innebar att de 

var ungefär halvvägs i respektive program. Det föregående seminariet och föreläsningen 

behandlade frågor kring normer, likabehandling och kränkningar, vilka tillsammans med 

sociala relationer och villkor utgjorde det huvudsakliga innehållet i kursen. Momentet i 

kursen föregås av att studenterna ser en film, ”Tusen gånger starkare”, som bygger på 

Christina Herrströms ungdomsbok med samma namn (Herrström, 2006). Under 

seminariet visades ett kortare avsnitt av filmen, ca fem minuter långt, varefter studenterna 

uppmanades att reflektera skriftligt över filmklippet. Som stöd för deras reflektion 

ställdes följande två frågor: 

 

1. Vad är det som händer i klippet och vilken/vilka är orsaken/orsakerna till detta? Hur 

förstår du det som händer? 

 

2. Hur ser du på lärarens agerande? Hur skulle du själv ha hanterat situationen? 

 

I filmklippet beskrivs en situation där läraren genomför ett läxförhör i geografi eller 

samhällskunskap med en åttondeklass. Sekvensen innehåller en mängd exempel på att 

såväl kunskaper som värden förmedlas och förankras, då kunskaper prövas och diskuteras 

under läxförhöret samtidigt som miljön, kommunikationen och relationerna i 

klassrummet uttrycker normer och värden. Läraren ställer frågor till namngivna elever 

och dessa svarar. Flera av pojkarna i klassen talar rätt ut utan att fått ordet och avbryter 

flickor som talar. Läraren ställer upprepade gånger frågor till en viss pojke, men frågan 

besvaras av en av flickorna i klassen som utan att ha fått ordet framför svaret högljutt. 

Hon får en tillrättavisning av läraren, efter pojkarnas i klassen protester, men fortsätter 
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ändå att vid flera tillfällen konsekvent svara med korrekta svar. Oron i klassrummet 

sprider sig då hon utmanar de rådande normerna i miljön. Läraren tappar kontrollen och 

senare också fattningen. Filmklippet slutar i kaos (Herrström, 1993, s.104 ff). 

 

Syftet med att visa filmklippet och låta studenterna reflektera över läraruppdraget var att 

de skulle ges möjlighet att koppla samman kurslitteraturens teorier och forskning, sina 

egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och sin egen pedagogiska 

grundsyn. Kursens och momentets övergripande syfte var att ge studenterna möjligheter 

att hitta ett eget medvetet förhållningssätt kring bemötande, normer och likabehandling.  

 

 
4.4.2 Bearbetning av det empiriska materialet 

 

Det empiriska materialet har analyserats i en process som är inspirerad av Lindseth & 

Norbergs modell (2004). I föreliggande studie har studenternas texter bearbetats i fyra 

olika steg i en hermeneutisk process där delar i texten upprepat ställs mot helheten i 

materialet. 

 

Som ett första steg i den bearbetande processen gjordes ett flertal genomläsningar av hela 

det empiriska materialet. I Lindseth & Norbergs modell benämns detta steg som ” naïve 

reading” (a.a., s. 149). Samtliga uttryck för hur respondenterna såg på sitt uppdrag som 

lärare markerades. Syftet med denna naiva läsning var att försöka fånga in helheten i 

texterna: ”to grasp its meaning as a whole” (a.a., s. 149).  

 

Det andra steget i processen innebar ytterligare genomläsningar, där empirin 

dekonstruerades i en strukturell analys (a.a.). Materialet föll ut i fem olika övergripande 

kategorier eller teman, där varje kategori innehöll olika uttryck för samma förståelse av 

vad läraruppdraget innebär. Syftet med denna analys var att synliggöra alla delar, alla 

nyanser, i det empiriska materialet – i denna studie representerade av olika sätt att förhålla 

sig till det dubbla uppdraget. Ytterligare genomläsningar gav inte upphov till ytterligare 

kategorier/teman varför utfallsrummet betraktades som mättat.  

 

I ett tredje steg följdes denna strukturella analys av en konstruktion av de meningsbärande 

enheter (a.a.; Graneheim & Lundman; 2004, Eek-Karlsson, 2015) som konstituerade 

respektive kategori. Dessa enheter kan beskrivas som ”påståenden eller nyckelord som 

kan relateras till samma centrala mening via sitt innehåll eller sin kontext” (Eek-

Karlsson, 2015, s. 65). De olika citaten från respondenterna tolkades och formulerades 

som meningsbärande enheter så att de tillsammans formade hela repertoaren av uttryck 

för varje kategori. För varje kategori utkristalliserades tre eller fyra meningsbärande 

enheter, och totalt skapades nitton olika enheter för de fem kategorierna. 

 

Det fjärde och avslutande steget innebar en pendling mellan empiri, i form av de 

meningsbärande enheterna, och teori, i form av studiens teoretiska utgångspunkter. När  

de 19 meningsbärande enheterna analyserades och ställdes i relation till teorier och 

tidigare forskning  av framförallt (Selander (2017), Frelin (2013) och Reid (1998) gavs 

möjlighet att diskutera dessa som en del av ”undervisningsverkligheten” (Reid; 1998), 

uttryckta genom lärarstudenternas reflektioner. De meningsbärande enheternas karaktär 

och uttryck prövades gentemot de teoretiska perspektiven. Fritzéns (2003) och Fritzells 

(2007) teorier gav ett perspektiv som innebar att de meningsbärande enheterna 

analyserades som didaktiska frågor. Slutligen gav Fritzéns (a.a.) teori om en tredje väg, 

en integrativ didaktik, ett sätt att förstå det empiriska materialet.   
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Som tolknings- och analysredskap användes också Fritzéns (2003) och Fritzells (2007) 

beskrivning av läraruppdraget som tudelat i både praxis och forskning; ett 

kunskapsuppdrag grundat på en ämnesdidaktisk forskningstradition och ett 

fostransuppdrag grundat på en allmändidaktisk forskning och praktik. Fritzells perspektiv 

på det tudelade uppdraget och delarnas förhållande till varandra anlades, tillsammans med 

tanken om ett möjligt integrativt perspektiv (a.a.), på de meningsbärande enheterna. 

 

Som en del av den tolkande hermeneutiska spiralen ställdes delar mot helheten och en 

djupare förståelse (Lindseth & Norberg, 2004; Eek-Karlsson, 2015) eftersträvades. 

Genom rekonstruktion söktes diskursiva mönster i det empiriska materialets 

meningsbärande enheter. Tolkningsakten kan ses som innehållande två aspekter (Ödman, 

1994); dels en friläggande aspekt som syftar till att skapa förståelse för det vi behöver och 

vill förstå men ännu inte förstår. Ödman (a.a.) beskriver denna aspekt som att frilägga 

mening. Då det empiriska materialet inte gav möjlighet till några följdfrågor eller 

fördjupande undersökningar ställdes istället de meningsbärande enheterna mot de 

kategorier eller mönster som framträdde, delarna ställdes mot helheten för att kunna nå 

en så ingående förståelse som möjligt av lärarstudenternas utsagor.  

 

 Den andra aspekten av tolkningens process innebar att tilldela mening. När det empiriska 

materialet tolkades med det teoretiska ramverket som tolkningsredskap tilldelades 

utsagorna en ny mening, en ny förståelse synliggjordes. Genom denna tilldelande aspekt 

av tolkningsprocessen framträdde de tre diskursiva mönstren. I dessa tre diskurser 

uttrycktes alltså de 118 respondenternas olika sätt att tala om läraruppdraget. 

 

I figuren nedan ges en översiktlig bild av hur processen för bearbetningen av det 

empiriska materialet sett ut. 

 

 

 
 
Figur 3 Bearbetningens process 
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För att mer konkret visa hur det empiriska materialet bearbetats i den schematiskt 

beskrivna processen ovan, ges nedan ett exempel på hur empirin behandlats. 

 

Processens olika steg Exempel från det empiriska materialet 

Naiv läsning för att samla samtliga uttryck 

för förståelse av läraruppdraget  

”Det vore bra att diskutera elevers 

beteende i klassrummet baserat på kön och 

få eleverna att fråga sig varför det är så.” 

Strukturell analys för att hitta 

mönster/kategorier i materialet 

”Uppdraget att fostra framtidens 

medborgare” 

Sammanfattande uttryck bildar 

meningsbärande enheter 

”Normmedvetet förhållningssätt” 

Rekonstruktion genom att låta teoretiska 

utgångspunkter möta de meningsbärande 

enheterna ger de diskursiva mönstren i en 

pendlande process 

”Sammanhållet integrerat uppdrag” 

Tabell 1 Processens steg med exempel 

 

 

Genom att bearbeta det empiriska materialet i denna process vrids den hermeneutiska 

spiralen ständig framåt/uppåt genom att materialets delar ställs mot dess helhet. När det 

teoretiska ramverket används som redskap för tolkningen skapas en tilldelande aspekt av 

tolkningen som leder fram till en ny och fördjupad förståelse. 

 

 

4.5 Tillförlitlighet 
 

Föreliggande studie analyserar kvalitativa data. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 

granska kvaliteten i studien och dess resultat, såväl för forskare som arbetar med 

kvalitativa som med kvantitativa data. Frågor kring studiens validitet och reliabilitet är 

angelägna att ställa. Validitetskontroll har som mål att pröva om studien verkligen mäter 

det som den avser att göra. Validitet beskriver i vilken utsträckning data och metoder är 

”exakta, riktiga och träffsäkra” (Denscombe, 2009, s. 424). I denna studie handlar 

validitetsfrågan om det verkligen är lärarstudenternas förhållningssätt till läraruppdraget 

som visas i deras beskrivningar. God reliabilitet, det vill säga mätningens pålitlighet och 

följdriktning, innebär att studien är genomförd på ett tillförlitligt sätt så att en likadan 

undersökning skulle ge ett likadant resultat vid en upprepning (a.a.). Att upprepa denna 

studie skulle svårligen låta sig göras då den är starkt situationsbunden och knuten till just 

de individer som utgjort respondenter i detta fall. Istället kan frågan om det är sannolikt 

att en liknande undersökning skulle ge ett liknande eller tydligt avvikande resultat. En 

transparent beskrivning av studiens genomförande när de 118 respondenternas texter 

analyserades är därför av stor vikt.  

 

Vid studier av kvantitativa data är extern validitet viktigt. En god extern validitet innebär 

att resultatet kan generaliseras och skulle kunna gälla även för andra 

undersökningsgrupper (Denscombe, 2009). I föreliggande studie har kvalitativa data 

undersökts och därför har den externa validiteten mindre betydelse. Det kan dock 

konstateras att bortfall och urval är faktorer som granskas i samband med extern validitet 

och i studien har samtliga studenters inlämnade texter ingått i analysen. Möjlighet gavs 

för studenterna att lämna in texten, som en del i kursens undervisning, men att avstå från 

att delta i undersökningen Endast en student av de 119 registrerade studenterna i de två 

kurserna valde att avstå från deltagande. 
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Medan begrepp som validitet och reliabilitet är väsentliga för forskare som hanterar 

kvantitativa data, har dessa begrepp utsatts för diskussion i forskningssammanhang där i 

huvudsak kvalitativa data används (Bryman, 2011). ’Mätning’ blir ett viktigt begrepp i 

den kvantitativa traditionen medan detta begrepp är av mindre intresse i en kvalitativ 

tradition. Ofta används dock termerna extern respektive intern validitet och reliabilitet 

även av kvalitativa forskare. Extern reliabilitet står då för replikerbarhet och intern 

reliabilitet för transparens när det gäller hur data ska tolkas. Intern validitet handlar om 

en god överensstämmelse mellan de begrepp och teorier som forskaren använder och de 

studier som görs. Slutligen handlar extern validitet om i vilken utsträckning resultaten 

från en undersökning av kvalitativa data kan generaliseras. Detta kan dock vara ett 

problem vid analys av kvalitativa data då det ofta handlar om fallstudier eller begränsade 

urval, menar Bryman (a.a.). I föreliggande studie eftersträvas god extern och intern 

reliabilitet genom den noggranna och transparenta beskrivning av diskursanalysens 

genomförande som metodbeskrivningen innebär. Samma process kan genomföras med 

ett annat empiriskt material för att söka de diskursiva mönster som det materialet har. 

Resultatet skulle bli likvärdigt.  

 

Genom en konsekvent användning och definition av de begrepp som används, liksom en 

tydlig redovisning av de bakomliggande teorierna, eftersträvas god intern validitet. 

Genom att ta sin utgångspunkt i styrdokumentens beskrivningar av lärares dubbla 

uppdrag finns en god överensstämmelse vad gäller hur begrepp används i studiens syfte 

och hur de söks i det empiriska materialet. Frågan om studiens generaliserbarhet är 

svårare att finna ett svar på. Genom den process som presenteras i figur 2 ovan, beskrivs 

samtliga uttryck för lärarstudenternas förhållningssätt till läraruppdraget, de 

kategorier/mönster som dessa kan delas in i, de meningsbärande enheter som därefter kan 

konstrueras och slutligen de diskursiva mönster som analysen leder fram till. Då avsikten 

inte har varit att studera ett representativt urval av lärarstudenter kan inte studiens resultat 

sägas vara generaliserbart för andra än den undersökta studentgruppen. Då samtliga 

studenttexter analyserats i en öppen och transparent process kan det dock inte uteslutas 

att resultatet skulle gälla även för andra grupper av lärarstudenter. 

 

Bryman (2011) menar, med hänvisning till bland annat Guba & Lincoln (1994), att många 

forskare med inriktning mot kvalitativa data använder sig av andra kriterier när kvaliteten 

på en studie ska beskrivas. Guba & Lincoln (a.a.) föreslår ’trustworthiness’ och 

’authenticity’ som alternativ till validitet och reliabilitet. I svensk översättning kan 

’trustworthiness’ närmast jämställas med ’tillförlitlighet’, och beskrivs av Bryman (2011) 

som innehållande fyra delkriterier. Dessa utgörs av ’trovärdighet’, ’överförbarhet’, 

’pålitlighet’ samt ’en möjlighet att styrka och konfirmera’(a.a., s. 354). 

 

Trovärdighet handlar i detta fall om att forskningen genomförts i enighet med lagar och 

regler, men också att resultat återkopplas till de som utgör den verklighet som studien 

avser att analysera. I denna studie återkopplas forskningen till lärarutbildningen ifråga 

och dess olika aktörer. Studien är starkt situationsbunden och studerar de diskurser som 

finns i en given situation. Ju ”tätare beskrivningar” av diskursen om kan göras, ju större 

är överförbarheten. Nyttan och bidraget till ny kunskap blir då större och mer tillgängligt 

– något som varit en viktig ambition för denna studie. Kriteriet ’pålitlighet’ handlar bland 

annat om hur forskningsprocessen beskrivits. Om studiens genomförande beskrivits med 

stor transparens och tydlighet ökar resultatets pålitlighet. Av detta skäl är beskrivningen 

av forskningsprocessen relativt omfattande i detta metodkapitel. Forskarens möjlighet 

och ansvar för - att styrka och konfirmera handlar dels om i vilken utsträckning det går 
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att styrka resultaten, dels om att säkerställa att forskaren inte låtit personliga värderingar 

eller teoretisk inriktning påverka analysen. Genom att öppet redovisa tillvägagångssätt 

och förförståelse bör dessa risker minimerats.  

 

Men Guba & Lincoln (1994) föreslår alltså också att frågan om ’authenticity’ eller 

’äkthet’ bör utgöra kriterier för att granska en studie och dess resultat. Dessa kriterier 

handlar om frågan om resultaten ger en rättvis bild av vad som uttrycks i det empiriska 

materialet, men också om vilka konsekvenser som resultatet får för de i studien ingående 

personerna (a.a.). Genom att öppet redovisa samtliga studenttexter och den process som 

genomförts för att analysera de ingående diskursiva mönstren har studien försökt skapa 

en rättvis bild av hur studenterna beskriver sitt förhållningssätt. En viktig fråga att pröva 

vad gäller en sådan rättvis bild är att ta i beaktande hur studenterna påverkats i sina 

beskrivningar av den situation de befinner sig i. Kontexten när de skriver utgörs av en 

undervisningssituation i mitten av deras lärarutbildning, där kursens innehåll består av 

kunskaper och diskussioner kring lärarroll, uppdrag och frågor kring värdegrund och 

likabehandling. Andra och tidigare delar av utbildningen innehåller till övervägande del 

ämnesstudier i de ämnen de ska undervisa i och didaktik. Studenterna har därför det 

samlade läraruppdraget i fokus när de skriver sina texter. Den videosekvens som 

studenterna ser som förberedelse och exempel för sitt skrivande av texten, innehåller delar 

som kan hänföras till olika delar av läraruppdraget. Sammantaget kan situationen sägas 

ge respondenterna ett gott underlag för att beskriva sin egen syn på en lärares 

förhållningssätt till de olika delarna i uppdraget.  

 

 

4.6 Etiska överväganden 
 

Samhällsforskning ska vila på etisk grund. Utgångspunkten för detta är att de mänskliga 

rättigheterna om integritet och värdighet, och rätten att stå fri från skada 

(Vetenskapsrådet, 2017; Denscombe, 2009). Att värna om dessa rättigheter för de 

personer som ingår i en forskningsstudie är en grundläggande etisk princip, men det är 

också något som ibland kan hamna i konflikt med forskarens intresse av att vinna kunskap 

om något och att publicera dessa vetenskapliga rön. 

 
I forskning handlar det om att på ett rimligt sätt väga mot varandra flera typer av 

intressen, som alla är legitima men som i vissa situationer kan komma i konflikt med 

varandra: forskarnas intresse av att få fram ny kunskap, intresset för medverkande och 

berörda att få skydd mot integritetsintrång och mot insyn i sitt privatliv samt patienters 

intresse av att uppgifter som de har lämnat till sin läkare stannar mellan dem. (VR, 

2017, s. 39) 

 

Även en studies kvalitet kan vara en etisk fråga, menar Bryman (2011). Om 

forskningsprocessen är behäftad med brister och oklarheter, svarar den inte mot de krav 

och förväntningar som såväl respondenter som samhället har, och det kan då ses som ett 

oetiskt förhållningssätt (a.a.).  Bland annat av dessa skäl finns såväl lagar som 

forskningsinterna överenskommelser kring hur en forskare bör förhålla sig till dessa 

frågor. I Sverige finns en etikprövningslag som gäller sedan 1994 och i övrigt finns ett 

flertal etiska kodexar, bland annat från Vetenskapsrådet (God forskningssed, 2017). I ett 

europeiskt dokument, framtaget av de europeiska akademiernas samarbetsorganisation 

(ALLEA, 2017) beskrivs forskarens ansvar för de etiska frågorna. 

 
A basic responsibility of the research community is to formulate the principles of 

research, to define the criteria for proper research behaviour, to maximize the quality 
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and robustness of research, and to respond adequately to threats to, or violations of, 

research integrity (a.a., s. 3). 

 

I denna “European Code of Conduct for Research Integrity” slås det också fast att syftet 

med denna typ av kodexar är att tillhandahålla ett ramverk för forskningssamhällets 

självreglering när det kommer till etiska frågor. Det är varje enskild forskares ansvar att 

känna till de etiska regler som finns för det egna forskningsfältet (a.a.). Kravet på att 

forskningsprocessen är öppen och transparent, samt att studiens empiri är möjlig för andra 

forskare och allmänheten att ta del av, kan ibland stå i ett motsatsförhållande till 

forskningsdeltagarnas eller respondenternas rätt till integritet och anonymitet (VR, 2017). 

Denscombe (2009) menar att tre olika principer bör iakttas när det gäller att skydda de 

som deltar i en studie. Den första är principen att de deltagandes intressen bör skyddas, 

vilket innebär att de inte ska skadas av att delta. De ska såväl under processens gång som 

på lång sikt inte har det sämre ställt än före studiens start. Detta handlar om 

respondenternas säkerhet, om att de ska stå fria från psykisk skada och att deras uppgifter 

ska behandlas konfidentiellt (a.a.).  

 

Den andra principen handlar om att forskaren inte får göra oriktiga framställningar eller 

komma med falska förespeglingar. Detta kan ibland innebära dilemman då forskaren å 

ena sidan bör vara öppen och sanningsenlig med studiens syfte och tillvägagångssätt, men 

å andra sidan kan behöva dölja vissa avsikter då det annars skulle kunna påverka resultatet 

om deltagarna vet vad som söks. En öppenhet och förklaring i efterhand tillsammans med 

en forskningsetisk god motivation till varför ett sådant avsteg från principen görs, kan 

dock försvara ett sådant förfarande (a.a.). Den tredje och avslutande principen enligt 

Denscombe innebär att deltagarna i en studie har rätt till ett så kallat informerat samtycke. 

De bör alltså veta vad det är som väntar dem i undersökningen och efter detta ha gett sitt 

samtycke till att delta. Detta framgår också ”Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor” (SFS 2003:460) som beskriver att respondenten ska informeras om bland 

annat syfte, plan, metoder, följder och risker med forskningen samt rätten att avbryta 

deltagandet. 

 

Vetenskapsrådet (2017) påpekar att forskaren vid en etisk prövning behöver använda sig 

av fyra olika begrepp. Det första handlar om ’sekretess’. Föreliggande studie har 

genomförts inom ramen för en kurs i lärarutbildningen på ett universitet varför 

offentlighetsprincipen gäller för alla inlämnade uppgifter, till exempel tentamina. Den i 

studien inlämnade uppgiften är därför, fram till dess att någon hävdat och fått godkänt att 

den ska sekretessbeläggas, i lagens mening offentlig. Studenterna informerades om detta 

vid skrivtillfället. En opponent kan vid granskning av studien alltså få ta del av materialet 

som studien bygger på. Det andra begreppet som VR anser behöver tas i akt är 

’tystnadsplikt’ (a.a.). I föreliggande studie är detta inte relevant.  

 

Det tredje begreppet utgörs av ’anonymisering’ vilket innebär att det inte ska gå att koppla 

en enskild respondent till någon del av det empiriska materialet. I den här aktuella studien 

har en del av texterna lämnats in anonymt medan en del lämnats in i digital form varför 

det varit möjligt att spåra och koppla en respondent till en viss text. Samtliga dessa texter 

har dock skrivits ut och därefter avidentifierats. Samtliga texter har därför varit anonyma 

för forskaren. Det fjärde och avslutande begreppet som VR anser är viktigt att förhålla 

sig till är ’integritet’. Det handlar då om att skydda de deltagande från insyn i privatliv 

eller andra när förhållanden (a.a.). I föreliggande studie har deltagarnas identiteter 

skyddats, liksom vilka grupper, kullar, kurser eller lärosäte respondenterna hämtats från. 

Integritet kan därför sägas ha respekterats i största möjliga utsträckning. 
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Vetenskapsrådet ställer i sina etiska råd för forskning inom det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området fyra krav (Vetenskapsrådet, 1990). Nedan följer en 

genomgång av dessa fyra och på vilket föreliggande studie har beaktat dessa. 

 

’Informationskravet’ innebär att de som är berörda av studien ska informeras om dess 

syfte. Informationen ska också beskriva att deltagandet är frivilligt och respondenternas 

rätt att när som helst avbryta sitt deltagande (a.a.). Dessutom ska deltagarna få en korrekt 

beskrivning av vad studien innebär och hur processen ser ut. I föreliggande studie har de 

deltagande lärarstudenterna informerats om studiens syfte och uppläggning genom 

beskrivning i studiehandledningen för kursen, genom information i förväg på den 

lärplattform som användes i utbildningen samt muntligt i direkt anslutning till att texterna 

skulle lämnas in. Även information om frivillighet och rätten att avstå lämnades. Av de 

119 studenter som deltog valde 118 att delta i studien. Detta innebär att också 

’samtyckeskravet’– som innebär att forskaren behöver inhämta undersökningsdeltagarens 

samtycke till att delta – också har beaktats. I informationen till studenterna har det särskilt 

framhävts att valet att delta eller ej, inte påverkar bedömningen av deras prestation inom 

ramen för kursen i lärarutbildningen. Detta har förstärkts genom uppgiftens karaktär av 

självreflektion i syfte att utveckla studentens egen medvetenhet och kunskap, utan att 

uppgiften varit föremål för examination. Uppgiften var obligatorisk att genomföra men 

det var frivilligt att delta i studien. 

 

Vetenskapsrådets tredje princip kallas ’konfidentialitetskravet’ och innebär att alla 

deltagare i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och respekt för den personliga 

integriteten (a.a.). I föreliggande studie har deltagarnas identiteter anonymiserats, liksom 

benämningar av lärosäte, program och studentgrupp. Studien syftar inte heller till att 

samla in uppgifter som kan vara etiskt känsliga för enskilda individer, varför kravet på 

konfidentialitet kan sägas vara tillgodosett. De insamlade texterna har endast använts i 

denna studies sammanhang, förutom den ursprungliga användningen för studenternas 

självreflektion i utbildningen. Därmed kan också ’nyttjandekravet’ anses vara uppfyllt. 
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5 Resultat och analys 
 

Inledningsvis görs i detta kapitel en översikt över de olika förhållningssätt till lärares 

dubbla uppdrag som beskrevs i respondenternas texter. Genom en första naiv läsning 

kunde de utsagor kring läraruppdraget som återfanns i det empiriska materialet 

sammanställas. Utsagorna ges också ytterligare tydlighet genom typiska citat ur 

materialet. Varje respondent har tilldelats en slumpvis siffra för att kunna visa olika 

individers utsagor. Efter ytterligare genomläsningar framträdde fem olika kategorier eller 

teman, som det empiriska materialet kunde indelas i.  

 

I nästa fas analyserades utsagorna från de fem tematiserade grupperna för att formulera 

meningsbärande enheter. Vad berättar dessa texter med avseende på studiens syftesfråga? 

 

I kapitlets avslutande del granskas dessa meningsbärande enheter för att utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter finna diskursiva mönster. De tre återfunna diskurserna 

sammanfattas och kopplingen mellan meningsbärande enheter och diskurser beskrivs. 

 

 

5.1 Studenternas förhållningssätt till läraruppdraget 
 

Det samlade empiriska materialet består av 118 texter där lärarstudenter beskrivit sin syn 

på lärares uppdrag efter att studenterna hade fått reflektera över ett filmklipp som 

beskriver en konflikt i en fiktiv undervisningssituation. Som en del i sin utbildning har 

dessa respondenter deltagit i ett seminarium kring lärares uppdrag i styrdokument och 

praktik. Som avslutande uppgift har de skriftligen fått reflektera över sin egen syn på 

läraruppdraget utifrån det i filmen beskrivna exemplet. Respondenternas texter ger prov 

på ett vitt spektrum av sätt att förhålla sig till sitt lärarskap och det uppdrag det innebär.  

 

Genom en naiv läsning av hela materialet samlades samtliga uttryck för hur 

respondenterna såg på läraruppdraget. Därefter dekonstruerades det empiriska materialet 

i en strukturell analys. Nedan följer en översikt över de fem olika kategorier som 

framträdde – beskrivna som fem olika sätt att förhålla sig till läraruppdraget.   

 

Var och en av de fem beskrivningarna av kategorier avslutas med en redovisning av de 

meningsbärande enheter som konstituerar respektive kategori. Dessa enheter är korta 

sammanfattningar av de uttryck som utgör grund för formuleringen av kategorin. 

 
 
5.1.1 Uppdraget att skapa trygghet 

 

Respondenterna uttrycker att en viktig del i uppdraget som lärare är att ansvara för att 

undervisningsmiljön är trygg för alla. Klassrummet – som det oftast handlar om i 

beskrivningarna – ska vara en plats där alla elever kan känna sig sedda och ha goda 

möjligheter att komma till sin rätt. Lärarens ansvar skrivs fram tydligt i respondenternas 

reflektioner. 

 
Alla ska behandlas lika. Skapa en lugn och trygg atmosfär i klassrummet 53 

 

Man ska ge alla elever samma rättigheter och utrymme i klassrummet 19 
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I lärarstudenternas reflektioner ges uttryck för att det ingår i läraruppdraget att kunna göra 

skolan och klassrummet till en arena för allas lärande. Strukturer ska skapas för att 

upprätthålla ordning och reda. Läraren ska svara för att regler för arbetet i skolan ska 

implementeras och följas upp. 

 
Jag hade … förklarat att ’ordningsreglerna’ gäller alla... Jag hade prata med klassen 

om vad som gäller i mitt klassrum 72 

 

I ett klassrum behövs ordningsregler för att det ska kunna vara ett fungerande klimat 

74 

 

Börja lektionen med att få till det klimat du som lärare vill ha… Det handlar om att 

alla ska få tid att visa vad de kan och lära sig 74 

 

Den trygga miljön eller den goda atmosfären och andan kan skapas på olika sätt. Dels 

handlar det om att disciplinera de enskilda eleverna genom tillsägelser och tydligt 

agerande, dels om att arbeta med hela gruppen så att arbetet i den präglas av ömsesidig 

respekt och hänsyn. Lärarens ansvar för att kontrollera individens agerande kan ibland 

motivera drastiska uttryck. 

 
De hade fått lämna min lektion… och sen hade jag haft möte med var och en! 66 

 

Släng ut eller vidta åtgärder mot alla som beter sig bråkigt 55 

 

Beter sig en elev illa måste man som lärare få eleven att förstå konsekvenserna… 

ingen plats i klassrummet… samtal individuellt med elev och föräldrar 56 

 

Disciplin är ett ord som kommer upp 13 

 

I vissa situationer, uttrycks det i reflektionerna, finns det en konflikt mellan att hantera en 

individs agerande och att se till hela gruppens trygghet. I lärarens uppdrag ingår det att 

kunna skapa en balans mellan den tid som måste ägnas enskilda elevers uppförande och 

klassens behov av uppmärksamhet. 
 

Man kan inte lägga all fokus på endast en elev när det är en helklass man ska ha hand 

om 14 

 

Men enligt respondenterna ingår det också i läraruppdraget att arbeta med hela gruppen 

och relationerna i den. Här finns stora skillnader vad gäller synen på i vilken utsträckning 

läraren ska agera auktoritärt och själv bestämma hur det ska fungera i klassrummet eller 

om det är en fråga som eleverna ska ha inflytande över och vara delaktiga i. För några 

respondenter ses detta ansvar för trygga strukturer i klassrummet som något som ensidigt 

ska hanteras av läraren. 

 
Min uppgift är att behandla pojkar och flickor på ett jämlikt sätt 38 

 

Som pedagog måste vi sätta upp tydliga regler som ska gälla alla 47 

 

Läraren är den person som ytterst bestämmer hur eleverna bör agera i klassrummet 3 

 

Jag skulle sätta upp regler redan från början så att alla vet vad som gäller 9 

 

En annan uppfattning som finns representerad i materialet är att dessa strukturer ska 

skapas tillsammans med eleverna, eller till och med av eleverna ensidigt. 
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Jag hade lyssnat på både killarna och tjejerna för att skapa mig en helhetsbild och 

sedan försökt nå ett gemensamt beslut baserat på deras tankar. Efter händelsen hade 

jag försökt upprätthålla det som vi kommit överens om, oavsett vad jag själv tycker 

om det 1 

 

Viktigt är även att föra en öppen diskussion fortlöpande med sina elever om 

klassrumsmiljön 4 

 

Här uttrycks två olika förhållningssätt där det senare innebär att strukturerna bestäms 

tillsammans med eleverna i en gemensam demokratisk process. Genom det förstnämnda 

förhållningssättet uttrycks det mer som ett ensidigt ansvar ingående i lärarens uppdrag att 

se till att de trygga strukturerna bestäms.  

 

I reflektionerna ges uttryck för betydelsen av att som lärare skapa goda relationer i 

klassrummet. I lärares uppdrag ingår att både stödja utvecklandet av goda relationer 

mellan eleverna i gruppen, men också att vara medveten om vikten av att skapa positiva 

relationer mellan lärare och elever.  

 
Lärare har makten att kunna förändra och stärka en klass 21 

 

… man behöver arbeta för att göra klassen mer sammansvetsad.  

Samarbetsövningar, blandade grupper, fördela platserna så man är ’tvungen’ att jobba 

med nya personer, göra mindre grupper för att de tystaste kan känna sig mer trygga 

att prata, ifrågasätta sexistiska beteenden osv 40 

 

Jag hade… frågat klassen om hur de upplever att talfördelning ska gå till. Vänt fokus 

från individ till grupp… Något som borde vara självklart från start för att kunna 

bedriva undervisning 57 

 

Man behöver arbeta med eleverna själva, hur man egentligen bemöter varandra 10 

 

Men lika viktigt är uppdraget och ansvaret för att upprätta och vidmakthålla den egna 

goda relationen till eleven. 

 
Som lärare skulle jag först och främst skapa goda relationer med mina elever 21 

 

En nödvändig strategi är att vara förberedd, ha en taktik som fungerar och goda 

relationer till sina elever 21 

 

Läraren verkar inte förstå problemet som den idiot han är & verkar helt missat att han 

är den som får denna konflikt att uppstå i & med sin orättvisa behandling av sina 

elever 69 

 

I uppdraget att utveckla elevernas interna relationer till något positivt ingår också att 

hantera det faktum att grupper av elever ibland ställs mot varandra i konfliktfyllda 

situationer. Även detta är något som en lärare måste ha i åtanke, inte minst vad gäller 

grupperna pojkar och flickor. 

 
Jag skulle vilja…försöka arbeta mot en jämlik genusordning i klassen 22 

 

Jag hade för det första kontinuerligt reflekterat över hur jag i undervisningen bemöter 

flickorna och pojkarna i klassen. Får de samma utrymme? Särbehandlar jag någon? 

36 

 

 …målet som alla lärare strävar efter, ett klassrum där elever är individer, inte kön 40 
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I vissa fall påpekar respondenterna att det finns mycket konkreta insatser att göra för att 

förbättra de interna relationerna i klassrummet. 

 
Jag hade flyttat om i klassen och satt pojkar och flickor om vartannat 65 

 

Att rent fysiskt placera om eleverna i klassrummet och att dessutom förlita sig på att 

pojkar och flickor är olika vad gäller sina relationer beskrivs som ett möjligt och lämpligt 

förhållningssätt. 

 

Sammanfattningsvis kan ett antal meningsbärande enheter konstrueras utifrån de 

redovisade hur respondenterna beskriver den del av läraruppdraget som handlar om att 

skapa trygghet. De meningsbärande enheterna beskrivs i nedanstående tabell. 
 

Uppdraget att skapa trygghet Struktur i arbetet 

Lika rättigheter/likvärdighet 

Relationsarbete 

Elevinflytande & demokrati 

Tabell 2 Meningsbärande enheter ”trygghet” 

 

Dessa fyra meningsbärande enheterna har utkristalliserats vid en analys av de reflektioner 

som fallit ut i gruppen ”Att skapa trygghet”. I läraruppdraget ingår det att skapa trygghet 

i klassrum och andra undervisningssituationer, Detta görs, enligt respondenternas utsagor, 

genom att läraren tar ansvar för att skapa en god struktur för arbetet i gruppen. Det är 

också ett läraransvar att se till så att alla elever har lika tillgång till sina rättigheter – till 

exempel vad gäller talutrymme. I denna del av uppdraget ingår också att arbeta med att 

utveckla goda relationer, såväl mellan elever och elevgrupper som mellan lärare och elev. 

Att se till så att eleverna har ett avgörande inflytande över sin situation i skolan är den 

avslutande delen av denna del av uppdraget. Läraren tilldelas här ansvar för att skolan 

och undervisningssituationen ska präglas av ett demokratiskt förhållningssätt. 

 
5.1.2 Uppdraget att vara en ledare och förebild 

 

En del reflektioner handlar om betydelsen av den enskilda lärarens agerande i en mer 

allmän mening som gruppens ledare. Läraren – konstaterar respondenterna – är en 

förebild och kan genom sitt lärarskap påverka hur eleverna fostras och utvecklas. Hur 

läraren väljer att utöva sitt ledarskap och hur hen iscensätter den pedagogiska situationen 

ger eleverna signaler om hur läraren ser på hur lärande och demokratifostran kan gå till. 

Att vara medveten om detta och sin roll ses som viktiga faktorer som ingår i lärares 

uppdrag. Att vara lärare innebär att vara ledare. 

 
Läraren är den som ytterst är person som ytterst bestämmer hur eleverna bör agera i 

klassrummet … 3 

 

Som lärare hade jag sett till att sådana situationer inte uppkom genom att från första 

lektion försöka visa tydligt vad som är och inte är tillåtet 12 

 

Läraren har ingen bra auktoritet, och han har heller ingen respekt för sina elever 44 

 

Läraren är rätt menlös i sitt yrke… han har inte tillräckligt med pondus… 27 

 

Han är lärare och kan inte delegera ut ett ansvar till en elev 15 

 

En vanlig reflektion innebär att respondenterna betonar att det tillhör yrkesrollens 

karaktäristika att kunna hantera en situation med stor professionalism. Oavsett eget 
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sinnestillstånd eller händelser i situationen så ska en lärare agera ansvarsfullt och med 

god kontroll. 

 
Jag anser det är ett stort fel och absolut förbjudet att börja hoppa på en elev eller en 

människa överhuvudtaget på ett personligt sätt. Det är mycket oprofessionellt 14 

 

Det är hans uppdrag som lärare att arbeta för jämställdhet… det är inget han kan lägga 

över på en elev… jag anser att han agerar högst oprofessionellt 23 

 

Lärarna agerar oprofessionellt och felaktigt… 10 

 

 

En viktig del i ledarskapet innebär också att läraren ska vara en förebild. Respondenterna 

menar att det finns en förväntan på att läraren själv ska agera så som hen förväntar sig att 

eleverna ska göra. Detta är särskilt tydligt när vikten av att behandla alla lika i 

klassrummet diskuteras. 

 
Det är viktigt att ha regler i klassrummet för vad som är ok och inte. Dessa regler 

måste sedan följas av både elever och lärare. Som lärare måste man vara väldigt 

noggrann med att behandla alla lika 37 

 

Sen hänger givetvis en stor del på lärarna och hur de bemöter varandra, vi måste agera 

som förebilder och leva som vi lär 28 

 

Lärarna är inte heller några goda exempel 10 

 

Om jag var lärare skulle jag försöka bryta ’boys-will-be-boys-mönstret’. Jag skulle 

visa att jag behandlar alla lika i klassrummet 62 

 

Respondenterna ger också exempel på hur det inte ska gå till. Läraren i filmexemplet 

missbrukar sin lärarroll och förlorar då möjligheten att kunna sköta sitt uppdrag på ett 

fullgott sätt. Respondenterna ger uttryck för hur makt och ansvar hanteras på ett felaktigt 

sätt och konsekvenserna blir de omvända jämfört med de önskade eller avsedda. 

 
Han är även väldigt dominerande och missbrukar sin makt. Här har läraren mist allt 

som man ska ha som god pedagog. Han har mist det kommunikativa förmågan, 

perspektivseendet och kontextualiseringen 5 

 

Det som sker är en reaktion av lärarens beteenden med koppling till jämställdhet 77 

 

Hade jag som lärare behandlat alla olika beroende på kön och dessutom varit kapabel 

till att kränka elever skulle jag kanske tänka efter en extra gång om läraryrket 

verkligen var något för mig  9 

 

Läraren bryr sig inte… 9 

 

Han är könsdiskriminerande 32 

 

Säg inte att ett visst genus ska lugna ner sig 67 

 

Det blir en slags dubbelmoral i det tysta 68 

 

Pedagogen blundar för problemen 21 

 

 

Respondenterna beskriver på olika sätt att det är viktigt att en lärare har en hög grad av 

medvetenhet kring den egna personen och yrkesrollen. Förmågan att se sig själv utifrån 
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och därmed kunna anpassa sitt agerande till förutsättningarna i en situation är avgörande 

för hur framgångsrikt ett ledarskap blir. 

 
Detta gör att jag i framtiden aldrig ska sluta reflektera på hur vi agerar i dessa frågor. 

Det är viktigt att hela tiden ifrågasätta och kritiskt granska sin egen uppfattning, för 

att förmedla något positivt till andra 24 

 

Det är viktigt att ta reda på sitt eget förhållningssätt kring könsnormer 24 

 

Jag hade även försökt tänka ett steg längre: varför reagerade jag starkare på att Saga 

sa rätt svar än jag gjorde på att killarna skrek opassande glåpord? 65 

 

 

Utan förmåga till självreflektion och egen medvetenhet utvecklas inte ledarskapet. En 

ständig vaksamhet och eftertänksamhet vad gäller den egna insatsen är avgörande för hur 

lärare lyckas att ta till sig direkt eller indirekt återkoppling från eleverna. 

 
Han lyssnar inte heller på eleverna, utan går sin egen väg 10 

 

Läraren har helt och hållet tappat bort sig i sin roll som lärare…saknar förmågan att 

agera neutralt…han har svikit sin roll som förebild 18 

 

Men hade denna situation uppstått och jag sagt och agerat som läraren i filmen skulle 

jag verkligen behöva se över mitt beteende och be alla om ursäkt. Som lärare måste 

vi vara den vuxne i alla lägen 47 

 

 

Avslutningsvis beskrivs det i reflektionerna hur viktigt det är för att lyckas med sitt 

läraruppdrag att man har förmågan att lära sig av sina erfarenheter. Att i efterhand följa 

upp incidenter och händelser för att förbättra undervisning och lärandemiljöer är en viktig 

del i lärares yrkesutveckling.  

 
Sen hade jag även tagit mig en funderare om det är på grund av mig som det inträffade 

och i så fall vad jag måste ändra på och göra bättre 16 

 

Det är inte okej att släppa ett sådant scenario utan uppföljning 54 

 

Efteråt följa upp och fråga hur det går till i andra ämnen 73 

 

Efteråt: föra en diskurs mellan eleverna. Prata om normer, föreställningar etc och 

problematisera 75 

 

Dessa reflektioner pekar på vikten av att lärarskapet ska vara tydligt inriktad mot ständig 

utveckling i ett längre perspektiv. Ständiga uppföljningar leder fram till ett processinriktat 

lärande där läraren kontinuerligt förbättrar sin förmåga att leda och skapa gynnsamma 

miljöer för lärande och utveckling. 

 

Sammanfattningsvis konstrueras nedan ett antal meningsbärande enheter utifrån de 

redovisade hur respondenterna beskriver den del av läraruppdraget som handlar om att 

vara ledare och förebild. De meningsbärande enheterna beskrivs i nedanstående tabell. 

 

 
Uppdraget att vara en ledare & förebild Ansvarsfullt tydligt ledarskap 

God förebild 

Medvetet förhållningssätt 

Lärande & utvecklande lärarskap 
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Tabell 3 Meningsbärande enheter ”ledarskap” 

 

Ovanstående fyra meningsbärande enheter framträder vid analysen av de reflektioner som 

beskrivits gruppen ”Uppdraget att vara en ledare och förebild”. Respondenterna lyfter 

tydligt fram vikten av ett tydligt och ansvarsfullt ledarskap, grundat i god legitimitet och 

stark professionalism. Att vara en god förebild och att därigenom skapa en förståelse och 

ett lärande, betonas i utsagorna. Det ses som en viktig del av läraruppdraget att agera som 

ett föredöme bland annat vad gäller förhållandet till att förmedla värden. Att inta ett 

medvetet förhållningssätt, t ex vad gäller normkritik, likabehandling och könsroller, är 

ytterligare en del i det läraruppdrag som respondenterna påpekar. Likaså ses det som 

viktigt att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling genom att ständigt följa upp och 

utvärdera de insatser som görs – även detta ett särskilt läraransvar. En lärare bör ständigt 

lära om och lära nytt genom att följa upp och utveckla den egna praktiken. 

 

 
5.1.3 Uppdraget att förmedla kunskaper 

 

I materialet finns flera uttryck för att lärares uppdrag i huvudsak innebär att förmedla 

kunskaper. Syftet med den lektion som genomförs i filmklippet förstås som att det handlar 

om att bibringa eleverna innehållet i kursplanen. Läraren beskrivs som en förmedlare och 

undervisare.  

 

De problem som uppstår genom konflikten i undervisningssituationen hindrar eleverna 

från att lära sig och det är lärarens uppgift att ställa detta tillrätta. Flera funderingar över 

hur en lärare ska genomföra sin undervisning rent ”undervisningstekniskt” förs fram. 

 
Jag skulle rannsaka mig själv hur jag faktiskt undervisar 17 

 

Läraren uppför sig inte som en skicklig pedagog 23 

 

Han borde ändra undervisningsstil 23 

 

Läraren borde tydligt ha gått igenom upplägget… 59 

 

Respondenterna söker svar på hur ett mer framgångsrikt förhållningssätt än det läraren i 

filmklippet visar skulle kunna se ut. I sitt sökande vänder de sig mot hur läraren genomför 

sin undervisning och föreslår konkreta förändringar. En provkarta över ämnesdidaktiska 

och metodiska överväganden visas upp och diskuteras. 

 
Läraren låter killarna svara utan att räcka upp handen 21 

 

Jag skulle överväga att köra ensidig undervisning i form av att jag står längst fram och 

pratar medan alla andra är tysta 17 

 

Man bör lotta fram vem som ska svara 27 

 

Jag skulle ta både de som håller upp handen och de som inte gör det 29 

 

Jag föredrar att inte använda mig av öppna läxförhör 46 

 

Från första början hade jag nog gett eleverna ett skriftligt förhör 50 

 

..göra som i en mellanstadieklass och använda glasspinnetekniken och lotta fram vem 

som ska svara 68 
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Läraren bör tänka på könens lika värde, kontroll & pedagogiken i handuppräckning! 

77 

 

 

Respondenterna tolkar den konfliktfyllda undervisningssituationen som beroende av 

lärarens tillkortakommande vad gäller kunskapsförmedling. Syftet med lektionen antas 

vara att utveckla elevernas kunskaper i det ämne som lektionen har. Citaten ovan pekar 

också mot att ämnesdidaktiska överväganden och förändringar ses som en framgångsrik 

väg att förbättra lärandet av kunskaper. Läraruppdraget tycks förstås som i huvudsak 

inriktat mot att förmedla kunskaper. När konflikter och oro uppstår i klassrummet, hotas 

eller avbryts det som respondenterna ser som det huvudsakliga syftet. 

 

 
I det här läget är det viktigare att ta tag i själva händelsen än att fortsätta lektionen 45 

 

Då klassrumssituationen ser ut som den gör kan det vara på sin plats att avbryta 

lektionen (då den uppenbarligen inte kommer att fungera oavsett)… 55 

 

Jag skulle avbrutit lektionen och pratat 71 

 

På plats skulle jag lämnat läxförhöret och startat en diskussion istället 76 

 

Det är ingen idé att prata känslor inför hela klassen. Sen hade jag fortsatt lektionen 

med någon form av genomgång där inte någon hade behövt säga något 49 

 

När läraren ”avbryter” innebär den fortsatta verksamheten något annat än det som 

respondenterna uppfattar som det ursprungliga uppdraget. Syftet får så att säga läggas åt 

sidan en stund. Funderingarna kring undervisningen och dess utformning kopplas till att 

den sker i ett visst ämne – och att ämnet utgör förutsättningarna för vad som händer och 

är möjligt att göra. 

 
Jag hade försökt diskutera och problematisera klassrumsbeteendet… och frågat hur 

det gick till i andra ämnen 73 

 

Även detta sista citat pekar på att den referensram som respondenterna uppfattar att de 

har till sitt förfogande begränsas till ett annat ämnesdidaktiskt fält – men fortfarande söker 

de jämförelser inom ämnesundervisningen. 

 

Nedan sammanfattas de utsagor som gjorts som handlar om de delar av läraruppdraget 

som innebär att förmedla kunskaper. De tre meningsbärande enheterna beskrivs i följande 

tabell. 

 

 
Uppdraget att förmedla kunskaper Ämnesdidaktik  

Skapande & försvarande av lärmiljö 

Fostran som redskap för inhämtande av kunskap 

Tabell 4 Meningsbärande enheter ”kunskapsförmedling” 
 

Vid analysen av respondenternas utsagor vad gäller gruppen ”Uppdraget att förmedla 

kunskaper” framkom de ovan beskrivna meningsbärande enheterna. En viktig del i detta 

uppdrag anser respondenterna det vara att kunna agera som en skicklig och kunnig 

ämnesdidaktiker. Metodiska färdigheter liksom undervisningsteknisk kompetens lyfts 

fram som avgörande för en framgångsrik förmedling av kunskaper. Det beskrivs också 
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som viktigt att kunna skapa en god, harmonisk undervisningsmiljö där ”störningar” i form 

av ”undervisningsbrytande” verksamhet eller disciplinbekymmer ska hanteras och 

avstyras. Slutligen berättar också respondenterna om att fostran och värdegrundsarbete 

kan vara ett gott redskap för att skapa en god miljö för lärande av kunskaper – arbetet 

med fostran ges ett instrumentellt värde.  

 

 

5.1.4 Uppdraget att förmedla värden 

 

Flera av respondenterna ser det som en väsentlig del i läraruppdraget att förmedla de 

grundläggande värden som beskrivs skolans styrdokument. I sina reflektioner över 

filmklippets undervisningssituation konstaterar de behovet och vikten av att lärare 

uppträder i en fostrande roll.  

 

I materialet ges uttryck för att uppgiften att förmedla och förankra värden har ett särskilt 

värde i sig. I en inledande fundering beskriver en av respondenterna hur brister i hur en 

skola eller lärare hanterar denna del av lärares uppdrag kan få konsekvenser. 

 
Skolan har inte heller lyckats med sitt andra uppdrag, det vill säga fostran – att 

eleverna utvecklas socialt vad som bland annat gäller respekt, ansvar och medkänsla. 

Det är viktigt att redan i tidig ålder arbeta med fostran i skolan, speciellt vad som 

gäller respekt, ansvar och medkänsla etc och att inte glömma bort detta arbete i äldre 

åldrar bara för att det ska ses som en självklarhet…Som lärare hade jag därför arbetat 

kontinuerligt med respekt, ansvar och medkänsla och försökt knyta an det till ett 

godkännbart beteende och uppförande i klassrummet 25 

 

Andra respondenter betonar vikten av ett ständigt pågående arbete med dessa frågor och 

att det arbetet kopplas till skolans styrdokument som skollag, likabehandlingsplan och 

läroplan. 

 
Ett alternativ är att eleverna och läraren tillsammans går igenom likabehandlingsplan 

ett par gånger varje läsår för att samtliga personer ska bli påminda om vad som är rätt 

och fel 9 

 

Det är lärarens uppdrag att arbeta med jämställdhet…det står tydligt i läroplanen att 

läraren aktivt ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster… 23 

 

Framförallt handlar det om att skapa diskussioner och få eleverna att själva reflektera 

över sitt eget synsätt och implementera detta i undervisningen och göra eleverna 

delaktiga i likabehandlingsarbetet och den likabehandlingsplan som ska finnas på 

varje verksamhet 24 

 

I flera av reflektionerna uttrycks också att arbetet med värdefrågor är ett arbete som måste 

bedrivas hållbart och på längre sikt. 

 
Tillsammans med eleverna bygger man upp en struktur om hur atmosfären i 

klassrummet ska vara. Man diskuterar värdegrunder och hur man ska respektera 

varandra…Detta ska arbetas med under hela skolgången…19 

 

Jag hade talat med klassen om jämställdhet och likabehandling 11 

 

Men respondenterna ger också uttryck för att fostran är en viktig förutsättning för att 

kunna lyckas med lärares kunskapsförmedlande uppdrag. Här beskrivs fostransdelen av 
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uppdraget som ett viktigt redskap för att skapa en gynnsam situation och miljö för 

inhämtandet av kunskaper.  

 
Respekten för varandra är vad som gör det möjligt för eleverna att faktiskt få en plats 

de kan lära sig något på 18 

 
…det vore bra att diskutera elevers olika beteende i klassrummet baserat på kön och 

få eleverna att fråga sig varför det är så 63 

 

Jag hade bett eleverna att skriva/diskutera hur de tycker att det ska vara i en klass och 

ge förslag på hur elever och lärare kan hjälpas åt för att deras klass ska bli sådan. 

Fokus skulle läggas på värdegrundsarbete och dilemmafrågor för att medvetandegöra 

eleverna på deras beteende. Det är också viktigt att alla elever förstår hur 

klasskompisarna påverkas av en enskild elevs agerande oavsett om det är ett medvetet 

eller omedvetet agerande 8 

 

 

Men resonemangen förs också utifrån en annan utgångspunkt. Det ses som möjligt att 

tillföra ämnesundervisningen en kvalitet genom att sammanföra fostransfrågor och 

dilemman från värdegrundsområdet till ämnesundervisningen. 

 
Denna sortens fostran kan man som lärare koppla till de ämnen som går 25 

 

Flera respondenter reagerar mot att filmklippet visar på en situation där läraren, med deras 

ögon sett, misslyckats med sitt fostransuppdrag och hur konsekvenserna av detta blir en 

bristande miljö för att kunna utveckla sina kunskaper. 

 
Som lärare hade jag aldrig tillåtit något liknande att hända. I mitt klassrum är allas 

röster lika värda och alla ska få chans att prata… Utifrån elevernas reflektioner hade 

jag gått vidare med mitt arbete kring likabehandling i klassen 11 

 

Läraren har helt och hållet tappat bort sin roll som lärare…han har misslyckats att 

skapa en plats för lärande… 18 

 

Läraren i klassrummet har inte varit tillräckligt tydlig med de grundläggande 

demokratiska värden som skolan aktivt ska arbeta med. Jämställdhet, allas lika värde 

och solidaritet existerar inte överhuvudtaget i klassrummet 20 

 

Jag som pedagog hade förebyggt för att undvika detta [misslyckande] genom att se 

till att en genuspedagogik genomsyrar all min utbildning 40 

 

Flera utsagor nämner också samarbetet med andra lärare som en viktig faktor för att 

arbetet med fostransfrågor. Flera ger exempel på hur frågan om hur det fungerar i andra 

ämnen och i andra undervisningssituationer bör diskuteras med eleverna, men också på 

hur lärare bör söka samråd och stöd hos andra lärare och/eller skolledning. 

Likabehandlingsplanen anges ofta som en utgångspunkt för arbete med att förmedla och 

förankra värden. 

 
Om det är något som är fel på lektionen eller om det händer på alla lektioner. Efter 

lektionen så hade jag pratat med de lärare som är ansvariga för likabehandlingsplanen 

eller med rektorn om hur de tycker jag ska göra, om de har några förslag 16 

 

Därefter skulle jag ta upp detta med alla kollegorna, även rektorn, för att styra upp en 

ny plan för hur vi ska arbeta för att lyckas gå efter värdegrunden och skapa en bättre 

sammanhållning i skolan 20 
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Denna önskan om samverkan kollegor emellan vad gäller just hur värden ska förmedlas 

och förankras har ingen tydlig motsvarighet vad gäller andra delar av de i styrdokumenten 

beskrivna uppdraget. 

 

Nedan sammanfattas ett antal meningsbärande enheter utifrån de redovisade hur 

respondenterna beskriver den del av läraruppdraget som handlar om att förmedla värden. 

De meningsbärande enheterna beskrivs i nedanstående tabell. 

 
 

Uppdraget att förmedla värden Fostran som egenvärde 

Fostran som instrumentellt värde 

Förmedling av värdegrund enligt styrdokument 

Samverkan med andra fostrande aktörer 

Tabell 5 Meningsbärande enheter ”värdeförmedling” 
 

Ovanstående fyra meningsbärande enheter framträder vid analysen av de reflektioner som 

beskrivits i gruppen ”Uppdraget att förmedla värden”. Inledningsvis väljer 

respondenterna i stor utsträckning att beskriva att det har ett egenvärde att förmedla våra 

grundläggande värden. Att fostra elever till att omfatta dessa oförytterliga värden ses som 

något väldigt grundläggande och viktigt. Men att förmedla värden har också en annan 

grund; genom att fostra och komma överens om vilka grundläggande spelregler som ska 

gälla i klassrum och samhälle skapar vi förbättrade förutsättningar för inhämtande av 

kunskaper. Värden och värdeförmedling ges ett instrumentellt värde. Det ses också av 

respondenterna som en viktig del av läraruppdraget att fullgöra det värdegrundsarbete 

som beskrivs i våra styrdokument. Att vara lojal och följsam gentemot läroplaner och 

skollag när det handlar om att förmedla värden är en oundgänglig del av läraruppdraget. 

Avslutningsvis beskriver respondenterna att det är särskilt viktigt att samverka med andra 

just när det gäller uppdraget att förmedla värden. Det är tillsammans med kollegor, 

skolledning och aktörer ute i samhället som lärare ska klara av den här delen av uppdraget. 

 

 
5.1.5 Uppdraget att fostra framtida medborgare 

 

I respondenternas reflektioner finns en rad uttryck för att de förstår sitt uppdrag som 

någonting som sträcker sig utanför klassrummets väggar. Syftet med lärarens arbete är att 

förbereda och utrusta eleverna på bästa sätt för en tillvaro utanför och efter skolan. Att 

fostra goda demokratiskt sinnade medborgare ses som en viktig uppgift. 

 
Det är obegripligt hur sådant kan förekomma och även om filmen sätter allt på sin 

kant så är det såhär samhället fungerar. Det ska vi ändra på! 15 

 

Som vi vet är det miljön från när vi växer upp som senare i livet formar oss 49 

 

Se till att inte ha förutfattade meningar om hur män respektive kvinnor ska vara, och 

låta det genomsyra ens levnadssätt 75 

 

Jag hade nog försökt diskutera och problematisera klassrumsbeteende, manligt och 

kvinnligt 73 

 

För en grupp respondenter är det viktigt att lyfta fram betydelsen av ett normmedvetet 

förhållningssätt. Att föra diskussioner med eleverna kring hur våra normer i klassrummet 

och samhället påverkar ses som angeläget. 
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Samhälleliga normer skall diskuteras och problematiseras 74 

 

Föra en diskurs mellan eleverna. Prata om normer, föreställningar etc. och 

problematisera 75 

 

Diskussionerna skulle kunna grunda sig i vilka normer vi har och hur djupt rotade de 

är i vårt samhälle 6 

 

I flera reflektioner ges uttryck för konkreta förslag till hur en lärare kan arbeta med att 

skapa fostran av framtida goda demokratiskt sinnade medborgare. Undervisningen i 

skolan blir ett led i den utvecklingsprocessen – ett steg på vägen. 

 
Framför allt handlar det om att skapa diskussioner och få eleverna att själva reflektera 

över sitt eget synsätt och implementera detta i undervisningen och göra eleverna 

delaktiga i likabehandlingsarbetet och den likabehandlingsplan som ska finnas på 

varje verksamhet 24 

 

Det vore bra att diskutera elevers beteende i klassrummet baserat på kön och få 

eleverna att fråga sig varför det är så 63 

 

Försöka skapa mindre grupper med diskussioner om olika situationer om moral och 

intersektionalitet 67 

 

I många reflektioner utrycks också att det omgivande samhället påverkar klassrummet 

och händelserna där. 

 
Orsakerna är många , den största är den patriarkala struktur vi har i Sverige 34 

 

En orsak till att läraren tillåter det som sker kan bero på det som samhällets normer 

säger 9 

 

Jag tror det är viktigt att redan från första början arbeta för ett jämställt 

klassrumsklimat men samtidigt finns en social skiktning i samhället med avseende på 

genus som är svår att förhindra endast på klassrumsnivå 36 

 

Vi är så vana vid traditionerna där tjejer och killar grupperas att vi inte ser hur 

destruktivt det kan bli. Byt ut tjejer och killar i videon mot elever med svensk 

bakgrund och elever med utländsk bakgrund, eller heterosexuell och hbtq-elever. Då 

blir man med ens mer upprörd över grupperingarna. De bakomliggande orsakerna är 

delvis traditioner och delvis hur lärarna behandlar eleverna 40 

 

Jag kommer inte att uppmuntra ”killarna-mot-tjejerna-tävlingar” eftersom att 

samhället konstant arbetar för den mentaliteten 40 

 

Det är här den dolda läroplanen kommer in 43 

 

Att just bedöma denna situation är svårt då jag inte har något underlag för hur 

elevernas situation ser ut hemma 46 

 

Flera respondenter resonerar kring betydelsen av att det som händer i klassrummet också 

påverkar vad som händer i samhället. Ett förändrings- eller utvecklingsarbete börjar i 

skolan men lägger grunden för samhällsklimatet. Det beskrivs ofta som viktigt att arbetet 

har en långsiktig inriktning. 

 
Orsakerna till att det blir så här i filmen beror på ingrodda normföreställningar som 

finns med olika krav på tjejer och killar. Krav som funnits med i arv och kultur under 

en lång tid /…/ Det är viktigt att redan i tidig ålder arbeta med fostran i skolan, 

speciellt vad gäller respekt, ansvar och medkänsla etc. och att inte glömma bort detta 

arbete i de äldre åldrarna bara för att det ses som en självklarhet 24 
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…läraren är förlegad i sina tankar och behöver tänka om. Situationen borde inte 

behöva uppstå i ett modernt samhälle men jag vet att det finns många versioner av den 

idag 26 

 

I fallet i filmen skulle det behövas talas mycket om värdegrunden, jämlikhet och att 

vara schysta mot varandra. Det är en process som skulle ta lång tid 34 

 

Givetvis är detta ett långsiktigt arbete och grunden måste läggas sedan länge tillbaka 

/…/ grunden för ett gott beteende måste läggas redan från de att barnen är små för att 

de sedan ska bli bra och stabila individer ju äldre de blir 28 

 

Respondenterna beskriver hur den här delen av uppdraget innebär ett mycket långsiktigt 

arbete, som påbörjas i skolan men har påverkan på hur framtidens samhälle kommer att 

utformas. De diskussioner som förs i skolan och det sätt på vilket dessa förs, får 

konsekvenser för ett framtida samhällsbygge. 

 

Avslutningsvis konstrueras nedan ett antal meningsbärande enheter utifrån de redovisade 

utsagorna om hur respondenterna beskriver den del av läraruppdraget som handlar om att 

fostra medborgare. De meningsbärande enheterna beskrivs i nedanstående tabell. 

 

 
Uppdraget att fostra framtida medborgare Fostran av framtidens medborgare 

Normmedvetet förhållningssätt 

Hanterande av samhällspåverkan 

Fostran för utveckling av framtida samhälle 

Tabell 6 Meningsbärande enheter ”medborgarfostran” 

 

 Respondenterna beskriver att en viktig del av lärares uppdrag innebär att förbereda 

eleverna för att kunna fungera som goda demokratiskt sinnade medborgare i framtiden. 

Tiden i skolan formar hur de kommer att fungera i ett framtida samhälle. Flera påpekar 

också vikten av lärararbetet innebär att läraren har en stor medvetenhet om frågor kring 

normer och hur de påverkar människor. Lärare är ständigt bärare av normer och detta 

måste dessa vara medvetna om, menar respondenterna. Men det är inte bara eleverna som 

i en framtid kommer att forma samhället – även det omvända gäller, nämligen att dagens 

samhälle påverkar de som finns i skolan. Det omgivande samhällets normer och 

värderingar påverkar verksamheten i skolan men också de elever som kommer till den. 

Avslutningsvis poängterar respondenterna att de kunskaper och värden som förmedlas 

och förankras i skolan av idag är en del av en mycket långsiktig process där ett gemensamt 

framtida samhälle grundläggs. 

 

 

5.2 Studiens diskurser 
 

I den ovan beskrivna första delen av kapitlet har resultatet av den hermeneutiska 

processen kring det empiriska materialet omfattande 118 studenttexter presenterats. 

Denna del har inneburit naiv läsning av samtliga uttryck för förhållningssätt, 

dekonstruktion och strukturell analys för att hitta mönster och kategorier samt 

sammanfattande formuleringar av de meningsbärande enheter som konstituerar varje 

kategori. Nedan ges en översikt över samtliga 19 meningsbärande enheter. 

 
Uppdraget att skapa trygghet Struktur i arbetet 

Lika rättigheter/likvärdighet 

Relationsarbete 
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Elevinflytande & demokrati 

Uppdraget att vara en ledare & förebild Ansvarsfullt tydligt ledarskap 

God förebild 

Medvetet förhållningssätt 

Lärande & utvecklande lärarskap 

Uppdraget att förmedla kunskaper Ämnesdidaktik  

Skapande & försvarande av lärmiljö 

Fostran som redskap för inhämtande av kunskap 

Uppdraget att förmedla värden Fostran som egenvärde 

Fostran som instrumentellt värde 

Förmedling av värdegrund enligt styrdokument 

Samverkan med andra fostrande aktörer 

Uppdraget att fostra framtida medborgare Fostran av framtidens medborgare 

Normmedvetet förhållningssätt 

Hanterande av samhällspåverkan 

Fostran för utveckling av framtida samhälle 

Tabell 7 Översikt över samtliga meningsbärande enheter 

 

I den följande andra delen görs en beskrivning av de tre diskursiva mönster som framträtt 

som resultatet av den rekonstruktion som skett då det empiriska materialet ställts mot de 

teorier som studien utgår från. I fokus för diskurserna har förhållningssättet till 

läraruppdraget stått, och då särskilt när respondenterna beskriver olika delar i sitt uppdrag. 

Vidare ges också skilda uttryck för hur de olika delarna förhåller sig till varandra. I dessa 

tre diskurser uttrycks alltså de 118 respondenternas olika sätt att tala om läraruppdraget. 

 

 
5.2.1 Diskursen om det tudelade konkurrerande uppdraget 

 

Inom svensk utbildningsdebatt och didaktisk forskning finns en lång tradition av att 

synliggöra och diskutera skolans och lärarnas uppdrag att både ge kunskaper och fostran 

till den framväxande generationen. I fokus för föreliggande studie finns att det länge 

funnits ett samtal kring hur uttrycket i styrdokumenten kring ”att förmedla och förankra 

kunskaper och värden” (min kursivering) ska förstås. Här uppkommer också en långvarig 

diskussion om detta innebär ett eller två uppdrag för lärare eller om det ska förstås som 

två olika delar inom ett och samma läraruppdrag (Fritzell, 2007).  

 

Det ena uppdraget, eller delen av uppdraget, utgörs av kunskapsuppdraget vars innehåll 

definieras av de traditionella ämnena eller ämnesområdena. Ämnets innehåll styr 

utbildningspraktiken och den didaktiska forskningen inriktas mot att ta fram bästa möjliga 

pedagogiska praxis för att så effektivt som möjligt ge eleverna möjligheter att lära de 

kunskaper som ämnet erbjuder (a.a.). Det andra uppdraget, eller den andra delen av 

uppdraget, består av fostran eller demokratiskolning. Dess innehåll hämtas utanför de 

traditionella skolämnenas ram, och en allmändidaktisk forskning, snarare än 

kunskapsuppdragets ämnesdidaktiska, ligger till grund för de metoder som väljs (Fritzell, 

2007).  

 

När studiens teoretiska perspektiv rörande lärares uppdrag appliceras på de 

meningsbärande enheterna framträder tre olika diskursiva mönster. I en kort 

sammanfattande text beskrivs det möte mellan teori och empiri som format respektive 

diskurs. Nedan beskrivs den första diskursen och de meningsbärande enheter som 

kopplats till diskursen. 
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Diskursivt mönster Meningsbärande enheter 

Diskursen om det tudelade 

konkurrerande uppdraget 

Ansvarsfullt tydligt ledarskap 

Lärande & utvecklande lärarskap 

Ämnesdidaktik  

Fostran som egenvärde 

Förmedling av värdegrund enligt styrdokument 

Hanterande av samhällspåverkan 

Fostran för utveckling av framtida samhälle 

Tabell 8 Diskursen om det tudelade konkurrerande uppdraget och dess meningsbärande enheter 

 

Denna diskurs har tilldelats benämningen ”Diskursen om det tudelade konkurrerande 

uppdraget”. I denna första diskurs beskrivs en syn på läraruppdraget som tudelat; dels ett 

fostransuppdrag och dels ett kunskapsuppdrag.  Diskursen innehåller uttryck för en syn 

som innebär två parallella uppdrag, eller delar av uppdrag, som är fristående från 

varandra. Liksom hos Frelin (2013) beskrivs här en intern komplexitet i läraruppdraget, 

där olika delar av uppdraget ska hanteras i en undervisningssituation. Diskursen 

framställer lärarens pedagogiska praktik som indelade i två typer av verksamhet – 

stödjande av utveckling av kunskaper och utveckling av fostran. 

 

Förutom att diskursen ger uttryck för en syn på uppdraget som tudelat beskriver också 

respondenterna hur dessa två delar eller uppdrag konkurrerar med varandra om 

uppmärksamhet, tid och resurser. Den ena delen kan utvecklas men då på den andra 

delens bekostnad. Ägnas stor del av elevernas tid till fostran så återstår mindre tid till 

förkovran i deras ämnesstudier. Innebär undervisningen i skolan att eleverna mestadels 

arbetar med sina traditionella ämnen så finns det ett mindre utrymme för att utveckla 

värden. Enligt Fritzell (2007) innebär detta en olycklig separation, som inte gagnar 

någondera. 

 

I diskursen uttrycks hur läraruppdraget är tudelat och där de två delarna behandlas som 

fristående från varandra. Genom ett tydligt ledarskap och ett utvecklande lärarskap 

hanterar läraren uppdragen i tur och ordning, skilda från varandra. Fostransuppdrag och 

kunskapsuppdrag har fristående och särskilda innehåll och kräver också en didaktisk 

insats av läraren för att nå så långt som möjligt inom respektive område. Didaktiken som 

krävs skiljer sig också åt. Detta är något som också Fritzén (2003) konstaterar och ser 

faror med. Om ämneskunskaper och demokratisk kompetens ses som en dikotomi, finns 

en risk för att kunskapsuppdraget koloniserar fostransuppdraget och då får det negativa 

konsekvenser för båda delarna (a.a.). 

 

Vad gäller den meningsbärande enheten Ansvarsfullt tydligt ledarskap uppvisar diskursen 

en syn på läraruppdraget där läraren står för ansvar och kontroll över vad som sker i 

lärandesituationen. Hen definierar innehåll och metoder, men har också ansvar för att 

innehållet i lärarens uppdrag blir förmedlat och förankrat. Att innehållet i undervisningen 

styr hur ett visst innehåll ska hanteras, beskriver bland annat Fritzell (2004) och menar 

att detta i förlängningen kan innebära problem då kraven på ”evidensbaserade didaktiska 

modeller” styr även vilken forskning som bedrivs. Såväl forskning som didaktisk praktik 

utvecklas då åt två håll och ett samlat läraruppdrag blir svårt att skapa (a.a.). I sitt Lärande 

& utvecklande lärarskap förväntas läraren följa upp och utvärdera det inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden som sker. I diskursen beskrivs detta som en 

verksamhet som till sin natur är tudelad och där innehållet inte samverkar utan passivt 

eller aktivt konkurrerar om uppmärksamhet, utrymme och resurser.  
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Inom diskursen utkristalliseras tydligt enheten Ämnesdidaktik och framställs som en 

bärande del i läraruppdraget. Förmågan att metodiskt och ”undervisningstekniskt” kunna 

stödja elevernas kunskapsutveckling framhålls, men uteslutande med koppling till 

kunskapsuppdraget. Lika tydligt lyfts Fostran som egenvärde i diskursen och då som 

något som är väsensskilt och satt i motsats till utvecklandet av kunskaper. I diskursen 

uppmärksammas Förmedlingen av värdegrund enligt styrdokument som en avgränsad 

men ändå framträdande del av uppdraget. Det framförs tydligt att särskild tid behöver 

avsättas för detta – och denna tid tas från den samlade tidsresursen i skolan. Kampen om 

tiden i skolan diskuterades redan av Lundgren & Hörnqvist (1999) under slutet av 90-

talet och beskrevs då som en strid mellan fostransuppdrag och kunskapsuppdrag där det 

förra ofta tycktes hamna i skymundan. Som ett resultat av dessa diskussioner infördes och 

definierades också begreppen ’värdegrund’ och ’grundläggande demokratiska värden’ 

(a.a.).  

 

Lärare beskrivs också i diskursen som tvingade att ta sig an utmaningen Hanterande av 

samhällspåverkan. All verksamhet i skolan påverkas av det omgivande samhällets 

normer och förutsättningar, och det påverkar fostrans- respektive kunskapsuppdraget på 

olika sätt, på gott och på ont. Särskilt viktigt ses det att ge våra elever ett lärande och en 

utveckling som innebär en Fostran för utveckling av framtida samhälle, där de kunskaper 

och värderingar som eleverna får i skolan kommer att påverka hur ett framtida samhälle 

kommer att utvecklas. Englund (2000a) påpekar att denna fråga har diskuterats ända 

sedan efterkrigstidens början, då uppdraget att förmedla kunskaper och färdigheter 

utgjorde ett prioriterat område, medan inskolningen i en demokratisk ideologi togs för 

given och därför tilldelades mindre vikt. Även vad gäller denna meningsbärande enhet 

hålls resonemangen isär vad gäller lärares uppdrag och ett tudelat uppdrag framträder i 

diskursen, där de två delarna konkurrerar om uppmärksamhet, tid och resurser. 

 

 

 
5.2.2 Diskursen om det tudelade samverkande uppdraget 

 

Nedan beskrivs den andra diskursen och de meningsbärande enheter som lett fram till 

denna. 

 
Diskursivt mönster Meningsbärande enheter 

Diskursen om det tudelade 

samverkande uppdraget 

Skapande & försvarande av lärmiljö 

Fostran som redskap för inhämtande av kunskap 

Fostran som instrumentellt värde 

Samverkan med andra fostrande aktörer 

Fostran av framtidens medborgare 

Tabell 9 Diskursen om det tudelade samverkande uppdraget och dess meningsbärande enheter 

 

Även denna diskurs tar sin utgångspunkt i ett synsätt där två uppdrag eller delar av ett 

uppdrag urskiljs. De två uppdragen eller delarna är fristående från varandra eller beskrivs 

som parallella, men inom denna diskurs ses de inte som konkurrerande utan som 

kompletterande eller samverkande. Deras inbördes relation är alltså av positiv och 

konstruktiv karaktär. Även Fritzell (2004) menar att de två uppdragen bör förenas och 

resonerar då utifrån ett bildningsperspektiv. När lärare har ett bildningsperspektiv på sin 

gärning ges individen både kunskap och värden och detta leder till att de utvecklas till 

goda samhällsbyggare (a.a.). 
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I diskursen ges en syn på den meningsbärande enheten Skapande & försvarande av 

lärmiljö som innebär att det i läraruppdraget ingår att stödja inhämtande och utveckling 

av kunskaper och värden genom att stödja en lärande situation. Det är ett läraransvar att 

se till att arbetsro råder för att alla ska kunna tillgodogöra sig innehållet i undervisningen, 

oavsett om det handlar om fostran eller kunskaper. Brister i det grundläggande 

relationsarbetet i klassrummet, såväl när det gäller relationen elev-elev som relationen 

lärare-elev, leder till en mindre gynnsam miljö. Enligt diskursen är det ett läraransvar och 

en del i uppdraget att då vidta åtgärder för att försvara den goda miljön. Fritzén (2003) 

visar i sina studier att undervisningen ibland kommit att inriktas mot kunskaper om 

demokrati, framför allt i ämnen som samhällskunskap, istället för att inriktas mot 

kunskaper i demokrati. Detta gäller dock i högre grad i andra länder än Sverige där frågor 

som elevinflytande och delaktighet har hög prioritet. Svenska pedagogiska praktiker är i 

större utsträckning demokratiska till sin utformning – Skolverket talar om ”om, genom 

och för demokrati” i sina allmänna råd (a.a.; Skolverket, 2013). 

 

Englund (2000b) hävdar att en neopragmatisk tolkning av Deweys idéer kan leda till en 

utveckling av en deliberativ demokrati i klassrummen – en process som gynnar både 

fostrans- och kunskapsuppdraget. På ett liknande sätt menar respondenterna att genom att 

arbeta med värdegrundsfrågor i klassrummet påverkas och stöds även 

kunskapsinhämtandet. De ser Fostran som ett redskap för inhämtande av kunskap. Till 

exempel kan motivationen ökas inför studier i historia och samhällskunskap genom att 

låta värderingsfrågor utgöra utgångspunkten för studierna. En uppdelning sker dock 

fortfarande genom att det görs åtskillnad på värdegrundsarbete och kunskapsutveckling. 

Perspektivet Fostran som instrumentellt värde förs också fram i delar av diskursen där 

arbete med värdefrågor blir ett redskap för att skapa bästa möjliga förutsättningar annat 

lärande, oftast av ämneskunskaper. De två delarna i uppdraget beskrivs som parallella 

och fostransuppdraget som stödjande. 

 

Samverkan med andra fostrande aktörer är en del av diskursen som lyfts fram då just 

fostransuppdraget står i fokus. Osäkerhet eller en önskan om ökad måluppfyllelse driver 

lärares vilja till samarbete i särskilt stor utsträckning när det gäller fostransuppdraget. 

Även här löper de båda uppdragen parallellt utan att konkurrera med varandra, till 

exempel då en likabehandlingsplan ska diskuteras med eleverna – ett oundgängligt arbete 

som måste utföras och då lämpligen som en del av fostransuppdraget. På samma sätt finns 

ingen kamp om tid och resurser vad gäller diskursens syn på Fostran av framtidens 

medborgare, då utvecklingen av förmågan att fungera i och bidra till ett gott framtida 

samhälle ses som väldigt grundläggande. På samma sätt som lärare arbetar med fostran 

och relationer i klassrummet, kommer nuvarande elever att verka i sin framtida 

verksamhet. Enligt Gustavsson (2009) utvecklas detta perspektiv från att ha nationen som 

utgångspunkt till att ha världen som arena – en globaliserad världsmedborgare blir 

slutmålet.  
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5.2.3 Diskursen om det sammanhållna integrerande uppdraget 

 

Nedan beskrivs den tredje diskursen och de meningsbärande enheterna som leder fram 

till denna. 

 
Diskursivt mönster Meningsbärande enheter 

Diskursen om det sammanhållna 

integrerande uppdraget 

Struktur i arbetet 

Lika rättigheter/likvärdighet 

Relationsarbete 

Elevinflytande & demokrati 

God förebild 

Medvetet förhållningssätt 

Normmedvetet förhållningssätt 

Tabell 10 Diskursen om det sammanhållna integrerande uppdraget och dess meningsbärande enheter 

 

Inom denna tredje diskurs uttrycks en syn på läraruppdraget som en sammanhållen enhet. 

I ett samlat uppdrag integreras olika aspekter eller perspektiv mer än att olika delar 

urskiljs och förhåller sig till varandra. Fritzell (2007) beskriver det i sina resonemang om 

en integrativ didaktik som att kunskapsuppdrag och fostransuppdrag förs samman och 

skapar en helhet, såväl vad gäller lärares praktik som didaktisk forskning. Att kunskap, 

lärande och demokrati kan utgöra en integrativ helhet föreslås av Fritzén (2003), som 

också för fram tanken på att en demokratisk kompetens kan ses som en del av en 

ämneskompetens, men att också det omvända kan gälla.  

 

Med denna syn på lärares uppdrag som en sammanhållen helhet förändras inte innehållet 

i uppdraget – den didaktiska vad-frågan besvaras på samma sätt, men istället för att se 

kunskaps- respektive fostransuppdrag som två parallella och fristående ses de som ett 

enda med interna relationer till varandra inom en helhet (Fritzell, 2007). Läraruppdraget 

blir i mindre utsträckning en summativ praktik där läraren får en instruktörsroll, utan blir 

istället mer processinriktat med kommunikation, intersubjektivitet och ömsesidighet som 

främsta kännetecken.  

 

I diskursen framhävs att Struktur i arbetet innebär ett läraransvar att svara för att 

lärandemiljön i klassrummet präglas av demokratiska överenskommelser mellan alla 

aktörer i rummet, såväl lärare som elever. Genom regler och överenskommelser skapas 

en anda i klassrummet eller skolan där alla har lika tillgång till sina rättigheter och 

möjligheter att utvecklas och lära. Fritzén (2003) menar att om de didaktiska frågorna 

rörande innehåll och form behandlas som integrerade istället för fristående, ges 

fostransuppdraget en lika framträdande roll som kunskapsuppdraget.  Lika rättigheter och 

likvärdighet lyfts uttrycks också som en viktig meningsbärande enhet. Syftet med att 

aktiviteten i klassrummet ska vara demokratisk är att alla ska kunna komma till sin rätt 

på bästa sätt. Utbildningen blir en utbildning i demokrati istället för att vara en utbildning 

om demokrati. Kunskapsuppdrag och fostransuppdrag går samman till enhet. 

 

Diskursen beskriver även hur Relationsarbete men också Elevinflytande & demokrati blir 

bärande delar i en process där en lärare genom att skapa samarbete där samtliga deltar på 

lika villkor och bidrar till det gemensamma och individuella lärandet. Genom att göra 

eleverna delaktiga och ge dem inflytande över vad som händer i klassrummet utvecklas 

deras kunskaper samtidigt som värderingar kring demokrati och makt förmedlas och 

förankras. Även Thornberg (2004) betonar vikten av ett medvetet lärararbete med 

relationerna i undervisningen och föreslår en induktiv fostransstil som vilar på en grund 
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av auktoritativ värdepedagogik. Betydelsen av att en lärare förstår hur det egna 

förhållningssättet påverkar undervisningen och hur eleverna lär genom att se hur läraren 

agerar i sina relationer till andra pekar fram emot de delar av diskursen som handlar om 

Medvetet förhållningssätt och Förebild. Inte minst vilka normer som omger oss alla och 

hur de påverkar oss och vårt arbete förstås som en viktig medvetenhet att utveckla – ett 

Normmedvetet förhållningssätt markeras också särskilt som en viktig del av denna 

diskurs. Om de båda uppdragen dikotomiseras, konstaterar Fritzén (2004), riskerar detta 

att leda till en sämre utveckling av utveckling av kunskaper, demokratiska värden och 

normer.  

 

Sammanfattningsvis kan den här diskursen sägas uttrycka betydelsen av att se hela 

undervisningsmiljön i ett samlat sammanhang där relationer, ömsesidighet och 

demokratisk kommunikation är bärande. I en sådan process, uttrycker diskursen, har 

läraren ett särskilt ansvar som förebild – hen bör gå före och med sitt eget agerande och 

medvetenhet visa vägen. Då skapas ett sammanhang där såväl värden som kunskaper 

utvecklas i en sammanhållen integrerad verksamhet. Colnerud (2004) förordar en 

integrering av värdefrågor i samband med andra delar av lärares uppdrag, men poängterar 

att det då också behövs en bibehållen, eller till och med tydligare, begreppslig klarhet när 

det gäller fostransuppdraget. 
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6  Diskussion och konklusion 
 

I den här studien söks uttryck för hur en eller flera diskurser ser ut; diskurserna kring hur 

en grupp lärarstudenter ser på sitt uppdrag och då med särskilt avseende på det som i 

skolans styrdokument beskrivs som fostransdelen av läraruppdraget. 

 

I detta avsnitt diskuteras det empiriska resultatet i relation till syfte och tidigare forskning. 

Inledningsvis diskuteras studiens resultat i förhållande till syfte, tidigare forskning och 

studiens bakgrund. Därefter görs en kritisk granskning av valet av metod för studiens 

genomförande. I ett följande avsnitt diskuteras och föreslås ett antal möjliga implikationer 

för lärarutbildningen, som ju utgör det sammanhang vari studien genomförts. 

Diskussionskapitlet avslutas därefter med några reflektioner kring studiens bidrag till vår 

gemensamma kunskap och angelägna framtida forskningsinsatser inom området. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

I det följande avsnittet diskuteras vad studiens resultat, i form av en grupp lärarstudenters 

beskrivningar, säger oss om lärares förhållningssätt till sitt uppdrag. Studiens syfte är att 

synliggöra de förhållningssätt som dessa 118 uttrycker. Resultatet visar upp en stor bredd 

och variation i uttrycken. I likhet med Frelins (2013) resonemang beskrivs läraryrket och 

dess uppdrag som synnerligen komplext. Med hjälp av den stora mängden kvalitativa data 

som utgör en stor bredd och variation ger diskursanalysen en bild av ett yrke som 

innehåller många olika delar. Frelin beskriver detta som innehållskomplexitet (a.a.) och 

konstaterar, precis som flera av respondenterna att detta utgör en naturlig och viktig del 

av lärarprofessionens karaktär.  

 

Studiens resultat visar tre olika diskurser, där samtliga visar att lärarstudenterna tycks ta 

de två olika delarna i akt när de ska beskriva sitt förhållningssätt till läraruppdraget. 

Eventuella farhågor kring att någon del av uppdraget skulle hamna i skymundan tycks 

vara obefogade. Många uttryck för betydelsen av att diskutera läraruppdragets omfattande 

ansvar och stora komplexitet ingår i de meningsbärande enheter som konstruerar de tre 

diskurserna. 

 

Diskursanalysen ger tre olika diskurser kring hur lärarstudenterna förhåller sig till sitt 

dubbla uppdrag, med särskilt avseende på fostransuppdraget. Dessa tre diskurser kan ses 

som konkurrerande i den sociala praktik som studenterna skildrar när de  beskriver sina 

förhållningssätt (Fairclough, 1992). 

 

Styrdokumentens beskrivning av lärares uppdrag och ansvar svarar på många sätt väl mot 

didaktikens ”vad-fråga”. Men när det gäller ”hur-frågan” så lämnas – eller ges – lärarna 

med ett avsevärt handlingsutrymme eller frirum. Hur en lärare ska förhålla sig till det som 

kallas det dubbla uppdraget ges det ingen eller liten vägledning till. Det kan då tyckas 

logiskt att dessa blivande lärare besvarar den frågan på ett mångskiftande och nyansrikt 

sätt. Under sin utbildning lär de sig att ständigt söka sitt eget förhållningssätt till det 

uppdrag som beskrivs i styrdokumenten.  
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Resultatet visar att tre olika diskurser framträder i de av lärarstudenterna beskrivna 

förhållningssätten. Uppenbarligen tycks de finnas och verka samtidigt, trots att de till 

vissa delar kan sägas vara motstridiga. Respondenterna tycks göra olika didaktiska vägval 

för att lyckas med sitt uppdrag på bästa sätt. En viktig faktor som ligger bakom denna 

skillnad tycks synen på det dubbla uppdraget vara. Inom ramen för två av diskurserna 

syns en tydlig dikotomisering, en uppdelning av läraruppdraget i två delar, ömsom 

samverkande, ömsom konkurrerande. I den tredje diskursen förhärskar en syn som 

innebär att dessa delar i uppdraget är och bör vara integrerande. Enligt forskning av bland 

annat Fritzén (2003) kan denna dikotomisering och differentiering leda till att såväl 

kunskaper som fostran utvecklas på ett sämre sätt hos eleverna. Att lärarstudenter i mitten 

av sin utbildning redan intar förhållningssätt som bygger på en sådan uppdelning av 

värden och kunskaper, kan då ses som problematiskt.  

 

Tidigare forskning av bland annat Säfström (2002) och Lundqvist (2009) redovisar också 

en syn hos svenska lärare som innebär en dikotomisering av läraruppdraget. Säfström 

hävdar, precis som flera av studiens respondenter, inte bara att läraruppdraget är dubbelt 

utan dessutom att kunskapsuppdraget är underordnat fostransuppdraget. Säfströms studie 

visar också att det bland svenska lärare fanns en utbredd uppfattning att fostransuppdraget 

till stor del sker genom att läraren själv utgör förebild – något som också uttrycks i 

föreliggande studie som något önskvärt. Denna ståndpunkt kan dock problematiseras då 

förhållningssättet innebär att fostran till en demokratisk medborgare genomförs genom 

att en förutbestämd, överenskommen värdegrund förmedlas och förankras till och hos 

eleven, snarare än att denne utvecklas till en självständigt kritiskt tänkande individ, redo 

att själv vara med och påverka samhällets utveckling. Martinsson & Reimers(2008) 

redovisar i sina studier också nödvändigheten av att denna del av lärares arbete behöver 

granskas kritiskt och problematiseras.  

 

Av studiens resultat framgår att en grupp respondenter jämställer de båda uppdragens 

betydelse. Såväl Lundqvist (2009) som Östman (2009) beskriver liknande resultat från 

sin forskning, där de på samma sätt som resultatet i föreliggande studie finner stöd för 

förhållningssättet att arbetet med respektive uppdrag kan ha en positiv inverkan på 

varandra. Det diskursiva mönstret ”samverkande tudelat uppdrag” beskrivs av 

respondenterna på ett sätt som liknar Östmans och Lundqvists studier, bland annat vad 

gäller tanken på att värden och kunskaper överförs samtidigt och stödjer varandra. Detta 

kan ske genom så kallad ”följemening”, en utveckling av Deweys begrepp 

”biinlärning”(Östman, 2009). Denna samtidighet och utvecklande av såväl kunskaper 

som värden tycks ligga nära det diskursiva mönstret ”sammanhållet integrerat uppdrag”. 

 

Det tycks finnas en spänning mellan studiens tre diskurser. Respondenterna diskuterar 

och förhåller sig till frågor om det är ett eller flera uppdrag, eller delar av ett och samma 

uppdrag. I en möjlig skärningspunkt mellan dessa diskussioner eller beskrivna diskursiva 

mönster, beskrivs det som med Frelins (2013) ord kan betecknas som lärares 

professionella förhållningssätt till sitt uppdrag. Denna professionella hållning påverkas 

dels av en extern komplexitet, i form av skolans styrdokument och annan påverkan från 

det omgivande samhället, dels av en intern komplexitet där den enskilde läraren ska kunna 

hantera alla de komplexiteter som undervisningen kräver. Lärarstudenterna ger i denna 

studie uttryck för olika förhållningssätt till dessa komplexiteter, en balansakt mellan 

komplexiteternas krav och lärarskapets frirum. 
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6.2 Metoddiskussion 

 

Studiens syfte är att vinna kunskap om hur lärare förhåller sig till fostransdelen av 

läraruppdraget som beskrivs i skolans styrdokument. Det valda studieobjektet är en grupp 

lärarstudenter som befinner sig mitt sin lärarutbildning. I studien får dessa 118 

lärarstudenter representera framtidens lärare. Genom att genomföra en diskursanalys av 

de förhållningssätt som respondenterna uttrycker ges en bild av hur dessa förhållningssätt 

kan se ut. Genom den valda metoden fångas samtliga formulerade förhållningssätt in, och 

genom den process som valts för bearbetningen av alla dessa uttryck framträder till sist 

ett diskursivt mönster som ger en samlad bild av helheten utan att ha förlorat perspektiv, 

aspekter eller nyanser i de individuella uttrycken. Genom den diskursanalys som gjorts 

kan vi med språkets hjälp tolka och värdera de mönster som framträder i det empiriska 

materialet (Lund & Sundberg, 2004). 

 

I studiens resultat belyses den bredd och den variation som finns i respondenternas olika 

förhållningsätt. Däremot sägs ingenting om hur vanligt förekommande ett visst perspektiv 

eller uttryck är. Resultatet berättar inte heller om någon eller några av respondenterna 

bara behandlar en av de två delarna i det dubbla läraruppdraget. Med ett annat val av 

metod hade detta kunnat beskrivas men det hade då skett på bekostnad av möjligheterna 

att fånga upp och analysera bredd och variation i uttrycken. Genom att använda sig av 

den process som inneburit naiv läsning av samtliga uttryck, dekonstruktion genom 

strukturell analys, sammanfattande formuleringar av de meningsbärande enheterna och 

slutligen en rekonstruktion där empirin möter studiens teoretiska utgångspunkter har det 

diskursiva mönstret framträtt som kan sägas svara mot respondenternas uttryck. Då 

processens olika steg redovisats öppet och beskrivits noggrant, möjliggörs en kritisk 

granskning av hur behandlingen av det empiriska materialet lett fram till resultatet i form 

av de tre diskursiva mönstren. Enligt Guba & Lincoln (1994) bör forskare som analyserar 

kvalitativa data ha en inriktning mot att skapa ’trustworthiness’ och ’authenticity’, det vill 

säga tillförlitlighet, genom att kunna styrka och verifiera det empiriska materialet. Valet 

av metod kan därför sägas ha fungerat väl för att nå det uttalade syftet med studien. 

 

Det är dock av stor vikt att kritiskt granska studiens och dess resultats tillförlitlighet. De 

kvalitativa data som samlats in har avgivits av respondenterna i en situation då de befunnit 

sig mitt i en kurs i sin lärarutbildning. Kontextens betydelse för hur och vilka svar som 

getts måste prövas. Har relationen till föreläsaren/läraren, som samtidigt är den som 

genomfört studien, påverkat studenterna och deras svar? Det är tänkbart att studenterna 

påverkas att försöka ge det som uppfattas som ”rätt” svar i det sammanhang som kursens 

innehåll och föreläsaren innebär. En del av kursens innehåll innebär att diskutera lärarens 

uppdrag, varför ett dubbelt uppdrag bör kunna vara särskilt aktuellt då de enskilda 

respondenterna beskriver sitt eget förhållningssätt. I andra delar av deras lärarutbildning 

står inte läraruppdraget i fokus på detta sätt, och inte heller utifrån detta perspektiv. Denna 

möjliga påverkan, och ”äktheten” i lärarstudenternas svar behöver granskas i samband 

med att resultatet analyseras.  

 

Några faktorer talar mot att respondenternas svar påverkas. Dels garanteras de anonymitet 

vid studiens genomförande dels är deltagandet frivilligt. Uppgiften att reflektera över sitt 

förhållningssätt till läraruppdraget genomförs inom ramen för momentet i 

lärarutbildningen och den uppgiften genomförs av alla, oavsett om de vill delta i studien 

eller ej. Uppgiften är inte en del av en examination och därmed inte tvingande eller 

obligatorisk. 1 student av 119 valde att avstå från deltagande, vilket kan tolkas som att 

deltagandet inte sågs som problematiskt. Orsaken till att en av studenterna ändå valde att 
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avstå deltagande efterfrågades inte och det angavs inte heller någon anledning. Först vid 

inlämningen av den anonyma texten med reflektionen angavs om studenten vill delta eller 

ej. Som tidigare beskrivits i metodkapitlet avanonymiserades samtliga texter innan 

forskaren påbörjade granskningsprocessen. Samtliga respondenter informerades om detta 

i förväg. Möjligheterna till att ge uttryck för en åsikt som skulle kunna stå i kontrast till 

det som uppfattades som den i kursen/undervisningen rådande, kan därför ses som goda. 

 

 

6.3 Implikationer för lärarutbildningen 
 

Kan studiens resultat bidra med något till utvecklingen av en god lärarutbildning? Ja, 

lärarutbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studien visar 

att lärarstudenterna i undersökningen har en lång rad olika förhållningssätt till sitt 

läraruppdrag. De tre diskurser som studiens resultat påvisar innebär att studenterna har en 

god förståelse och kunskap om sitt komplexa och vittomfattande uppdrag. Men är det då 

ett problem att de uppvisar så skilda förhållningssätt? Borde inte en gemensam 

värdegrund med oförytterliga värden och skolämnenas beskrivningar av ett centralt 

innehåll ligga till grund för ett mer samlat och gemensamt förhållningssätt? Svaret bör, 

med studiens resultat i ryggen, kunna vara att didaktikens vad-fråga har ett gemensamt 

svar medan hur-frågan kan hanteras på en lång rad olika sätt inom ramen för 

läraruppdraget. Genom att i sin lärarutbildning få möta och diskutera dessa komplexa 

uppdrag med en didaktisk ingång ges de möjligheter att utveckla det Jank & Meyer (1997) 

kallar en handlingsrepertoar som de sedan kan ha som grund för hur de ska utforma sin 

undervisning. 

 

Fritzell (2004; 2007) menar att den svenska didaktiska forskning som legat till grund för 

utformningen av läraruppdrag och lärarutbildning bygger på en uppdelning i 

kunskapsuppdrag och fostransuppdrag. Forskningsunderbyggnaden för 

kunskapsuppdraget kopplas till en ämnesdidaktisk forskningstradition medan 

fostransuppdraget hämtar sin grund från en allmändidaktisk tradition. Dessa två 

forskningsområden – och därmed undervisningsområden i lärarutbildningen - hanteras av 

två olika grupper inom lärarutbildningen. Enligt Fritzell innebär tudelningen negativa 

konsekvenser för båda uppdragen. De spänningar som finns mellan de tre diskurser som 

studien påvisat innebär precis som tudelningen av uppdragen att undervisning och 

lärarutbildning inte utvecklas optimalt. Den tredje diskursen, som medför ett 

sammanhållet integrerande uppdrag har stora likheter med det förslag till integrativ 

didaktik som Fritzell för fram som en möjlig framtidsväg. I det perspektivet kan det finnas 

anledning för företrädare för lärarutbildningen att titta närmare på möjligheterna att 

utveckla en sådan didaktisk forskning, som kan ligga till grund för en utveckling av 

utbildningen med en sådan inriktning. 

 

I praktiken kan detta betyda att de två traditioner inom didaktisk forskning som idag 

befinner sig i olika delar av akademin, skulle utveckla en gemensam grund för 

lärarutbildningen. De vitt skilda förhållningssätt som respondenterna gett uttryck för i 

studien skulle då kunna utvecklas utifrån ett gemensamt grundläggande perspektiv på 

läraruppdraget. Kanske kan värden också betraktas som en form av kunskap? Eller kan 

det ses som ett värde att besitta vissa kunskaper? Bildningsbegreppet kan i det 

sammanhanget bli en gemensam nämnare och möjligheterna att bygga en lärarutbildning 

på en tanke om att utveckla bildning hos eleverna förs ibland fram. Nedanstående figur 

visar en sådan möjlig struktur för hur läraruppdraget med dess tre diskurser och en tanke 

om bildning som gemensam grund skulle kunna beskrivas. 
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Figur 4 Studiens tre diskurser med bildningsbegreppet som grund 

 

En sådan struktur som ovan skulle innebära att de traditionella ämnesstudierna, i skolans 

ämnen, men också studierna i pedagogik och didaktik, i huvudsak inom ramen för den så 

kallade utbildningsvetenskapliga kärnan, skulle kunna ha bildningstanken som 

utgångspunkt och då kanske lättare fånga in alla de tre diskurserna som denna studie visat. 

Kanske skulle den stora variation av förhållningssätt till det dubbla uppdraget då kunna 

samlas till en helhet? Som en annan effekt av en sådan struktur skulle kanske de 

verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen kunna vila på en sådan grund? 

 

Kanske är uppdelningen av de två tudelade diskurserna, både den konkurrerande och den 

samverkande, en onödig dikotomi? I förlängningen kan styrdokumenten beskriva ett 

demokratiskt förhållningssätt som en del av kunskapsinnehållet i en kurs- eller 

ämnesplan? Kanske kan konflikthantering bli en förmåga som är obligatorisk att utveckla 

i grundskolan?  När får svensk skola sitt första nationella prov i empati? Och hur ser den 

undervisning och det läraruppdrag ut som stödjer en sådan utveckling? Med ett sådant 

synsätt behöver då också lärarutbildningens innehåll och utformning förändras för att 

rusta studenterna för att på bästa sätt ta sig an denna utmaning. 

 

 

 

6.4 Fortsatt forskning 
 

Studiens resultat och de reflektioner som gjorts ovan ger anledning att diskutera den 

didaktiska forskning som ligger till grund för lärarutbildning och lärarprofessionen i 

Sverige. Kanske kan en inriktning mot det Fritzell kallar för integrativ didaktik 

komplettera och bidra till en bättre grund för utvecklingen av det komplexa läraryrket? 

 

Diskursanalysen visar en stor spridning och omfattande variation av lärarstudenternas 

förhållningssätt. Vidare forskning skulle kunna söka orsakerna till denna spridning. Hur 

förhåller sig till exempel ämnesdidaktiker i olika ämnen till frågan om läraruppdraget och 

skiljer sig deras förhållningssätt från allmändidaktikernas? Hur uttrycker sig de lärare 

som hanterar lärarutbildningen verksamhetsförlagda delar, det vill säga aktiva erfarna 
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lärare ute i skolorna kring läraruppdraget? Samtliga dessa frågor kan vara intressanta för 

vidare forskning för att kunna skapa en helhet inom lärarutbildningen. 

 

Föreliggande studie kan också kompletteras genom insamling av kvantitativa data kring 

fördelning och tyngdpunkter för de olika förhållningssätten och diskurserna. Studier 

kunde också riktas mot eventuella samband mellan studier av vissa ämnen eller olika 

lärarutbildningsprogram och vilka förhållningssätt eller diskurser som utvecklas.  
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