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Sammandrag 
 

Denna kritiska studie visar att inom lärarutbildningen vid högskolan i Halmstad härskar en 

metod över andra att förpacka, distribuera, erhålla och bedöma kunskap. Det är framför allt 

textmediet och den akademiska ideologin som tillsammans med den förra reproducerar 

lärkulturer och lärstrategier vilka är troliga att ge återverkan på hur blivande lärare iscensätter 

sin praktik. Detta sker trots en uttalad argumentation hos företrädare för lärarutbildningen 

som slår fast vikten av att kunna erbjuda ett rikt lärande som harmonierar med olikheter vilket 

får stöd av skolans uppdrag som är att erbjuda en skola för alla där alla ska erbjudas likvärdig 

utbildning efter sina egna förutsättningar, förmågor och kvaliteter.  

 

Studien identifierar en dikotomi som består av motpolerna estetiska lärprocesser – akademisk 

ideologi som får en återverkan för estetikens position i lärarutbildningen då motsatsparet ses 

ha en relation där den ena utesluter den andra. Likaså medvetandegörs den akademiska 

ideologin och i studien diskuteras också i vilken grad den verkar som dold och/eller synlig. 

Sammanfattningsvis ter det sig som om estetiken spelar en marginell roll i lärarutbildningen 

vid Högskolan i Halmstad.  
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Förord  
 

Jag vill tillägna detta examensarbete till min fru Sara och min son Bob. Utan er hade texten 

aldrig kunnat skrivas. På grund av mitt slit har du, Sara, mot bättre vetande intagit en mer 

traditionell könsroll och anpassat ditt liv efter din gode makes. Detta kommer förhoppningsvis 

att ändras om vi inte upprättat en alltför cementerad tradition inom familjen. Bob – denna text 

tillägnas dig och alla med dig som kommer genomgå ett lärande i skolmiljö. Min förhoppning 

är att ni kommer få erfara ett rikt och varierat lärande som harmonierar med era unika 

olikheter och som får er att växa som människor.  

 

Jag vill också tacka alla er kulturarbetare, teatermänniskor, skådespelare, regissörer, 

konstnärer, poeter, musiker, arkitekter, studiotekniker, konstnärer, designers och andra 

kreativa hjältar som jag haft förmånen att resa en stund på vägen med. Utan er hade jag aldrig 

kunnat uppbringa professionaliteten i att skapa möten mellan människor, få dem att stanna 

upp och sinnligt reflektera över var de befinner sig för att sedan i lust söka sig vidare ut i 

terrängen. Tack vare er har jag erövrat förmågor och kvaliteter vilka en lärare bör besitta och 

utöva i sin yrkesprofession.  

 

Det är också på sin plats att sända min tacksamhet till lärarutbildningen vid Högskolan i 

Halmstad som tagit mig under sina vingar och gett mig ett rikt språk att problematisera och 

förhålla sig till lärande med. Nu har jag många analytiska begrepp och verktyg som blir 

användbara i detta akademiska examensarbete som säkerställer min behörighet och då även 

min kompetens som lärare.  
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1 Inledning och bakgrund 
 

Att människor är olika råder det inga tvivel om. Vi är olika på varierande sätt då vi bär med 

oss olika erfarenheter och upplevelser samt har olika intressen och förutsättningar. Vi har kort 

och gott olika styrkor och kvaliteter. Dessa olikheter bör läraren enligt skolans styrdokument 

ha med i åtanke när denne anlägger lärmiljöer som ska harmoniera med den variation som 

följer alla unika individer som enligt lag ska gå i skola och få en likvärdig utbildning.  

 

Estetik och estetiska lärprocesser kan handla om att tillämpa andra lärmedier vid sidan av text 

och arbeta med t.ex. bild, ljud, film eller drama för att närma sig kunskapsstoffet och/eller 

påvisa kvaliteter vid kunskapsmätning. Inom fältet för estetik och estetiska lärprocesser hittar 

man ett vidgat textbegrepp vilket i korthet innebär att även bild, musik och så vidare kan 

sägas inneha koder eller ”text” som kan avläsas, avkodas och användas precis som ”vanlig” 

text.  

 

Att närma sig begreppet estetiska lärprocesser är problematiskt då det råder viss 

definitionsförvirring bland lärare och lärarutbildare (Ericsson & Lindgren, 2007). Svårigheter 

att arbeta genom och med estetik har identifierats i flera forskningsrapporter vilka bl.a. pekar 

på okunskap kring estetik, svårigheter vid bedömning och problem att hantera estetisk 

verksamhet och dess processer som kan ta oanade vägar vilka är svåra att förutse (Saar 2005, 

Marner & Örtegren 2003, Ericsson & Lindgren 2007). Trots svårigheterna knutna till estetiska 

lärprocesser stöter lärarstudenter i Halmstad på en argumentation i kursen ”Estetiska 

lärprocesser” som vill se ”en kulturskola för alla” där elever får utveckla sitt lärande genom 

varierade estetiska metoder och arbetssätt (Marner & Örtegren 2003). Förespråkarna menar 

att variationen i lärmiljöer gynnar lärandet och deras ståndpunkt understryks bl.a. av Carlgren 

och Marton (2007) som hävdar vikten av att anlägga lärmiljöer som består av erfarande 

genom variation. Som student har jag fått uppfattningen att lärarutbildningen vid Högskolan i 

Halmstad tar ett relativt tydligt ställningstagande kring estetiska lärprocesser. Utbildningen, 

genom sina företrädare, för en argumentation som kan beskrivas med att ett lärande som 

kännetecknas av varierade sinnesupplevelser kring ett område eller problem är till sin natur 

inkluderande (harmonierar med elevers olikheter) förutsatt att elevernas olika erfarenheter, 

intressen och förmågor tas till vara i processen.  
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Trots de svårigheter vilka beskrivits tidigare pekar forskare och pedagoger på de positiva 

aspekterna av ett arbete med estetiska lärprocesser och mediepedagogik (Olson & Boreson 

2004, Marner & Örtegren 2003). De menar att vinsten med att arbeta med, om, i och genom 

estetik kan skapa mening för eleven och verka demokratiskt då lärandet anpassas till alla 

elevers unika förmågor och kvaliteter och verkar då även inkluderande, d.v.s. att lärmiljön 

anpassas och varieras att möta elevers olikheter på ett inkluderande sätt. Estetiska lärprocesser 

verkar demokratiskt genom att elever ges och erövrar verktyg att förhålla sig kritiska i ett 

samhälle som ständigt översköljs av olika medier genom bilder, reklam, musik, film och så 

vidare (Olson & Boreson 2004). Skolan har ett fostransansvar och ska ”producera” nästa 

generations medborgare vilket understryker vikten att kunna ta del av, förstå och verka i det 

samhälle man är del av, både under och efter utbildning (A.a.).  

 

Persson (2008:130) slår fast att skolan ”inte förmår möta och ta tillvara den naturliga 

variationen av olikheter hos elever i undervisningen” och trots intentioner som framläggs i 

styrdokument och i andra skrifter som berör skolverksamhet och estetikens roll i skolan 

vittnar rapporter om svårigheterna i praktiken. Det framhålls bl.a. att det finns en stor 

okunskap bland lärare och skolledare kring estetik och estetiska lärprocesser. Lärare vittnar 

om brist på kunskap och behov av fortbildning för att kunna sjösätta projekt som innefattar 

estetiskt lärande och kritik riktas mot att det estetiska fältet saknar ett adekvat och gemensamt 

språk (Ericsson & Lindgren 2007, Marner & Örtegren 2003). Marner och Örtegren (2003) 

menar att avsaknaden av mediespecifik kunskap är en av orsakerna till att arbetet med 

estetiska lärprocesser urholkas till att bli ytskrap på de olika estetiska teoribildningarna. 

Språk, tanke och kunskap är begrepp som är tätt sammankopplade och frågan är om de inte 

rentav ska ses som dimensioner av lärande, d.v.s. att de förutsätter varandra för att kunna 

existera och särskiljas.  

 

Som lärarstudent vid Högskolan i Halmstad har jag återkommande gånger reflekterat över de 

lärmiljöer som anläggs i lärarutbildningen. Jag tycker mig skönja en vision och ett mål att vi 

som lärare ska kunna arbeta med estetiska lärprocesser och anlägga varierade lärmiljöer med 

varierade lärmedier. Framför allt är det kursen ”Estetiska lärprocesser” som genom sin 

litteratur och utformning understryker det.  

 

En berättigad fråga är då hur det reflekteras kring estetik vid lärarutbildningen av dess lärare 

och ledning. Vilka problem och möjligheter ser lärarutbildare? Min uppfattning är att de 
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lärmiljöer som härskar, visar en motsatt bild än den som presenteras som önskvärd av 

lärarutbildningens litteratur med avseende på estetiska lärprocesser. Varför är det i så fall på 

det viset? Lever man som man lär? I samtliga kurser jag läst har text som lärmedium varit 

rådande, både som kunskapsinhämtningsmedium och kunskapsredovisningsmedium. 

Formerna för hur examinerande textuppgifter ska struktureras har varit hårt styrda mot den 

akademiska textgenren. Även det faktum att du nu läser dessa rader konstaterar det. Du läser 

just nu en text som är satt att följa en viss norm och standard med 1,5 radavstånd, teckensnitt 

Times New Roman i storlek 12 och texten måste disponeras efter särskilda kriterier för att 

kunna godkännas som examensarbete för en lärarstudent med den funktionen att ha säkerställt 

en lärarkunskap som legitimerar en behörighet i yrket. Är då kunskap i form av att kunna 

förpacka kunskap enligt en bestämd akademisk mall eftersträvansvärt i ett läraryrke där 

kunskap om alternativa och varierade metoder att strukturera och närma sig kunskap är 

viktig?  

 

Man kan i sammanhanget resa frågan hur lärarutbildningen hade förhållit sig till ett 

examensarbete som istället för att bestå av text enligt viss mall var en multimediaproduktion. 

Skulle lärarutbildningen i Halmstad erkänna den starka estetikens väg där form och mål kan 

vara flytande, att stoff kan presenteras på olika sätt, som en film, en teater eller ljudinspelning 

och inneha/uppvisa samma kunskap och kvaliteter? Eller blir lärarutbildningen påverkad av 

att ingå i en akademisk familj där en lärkultur hegemoniskt reproducerar sig själv? Vilka 

lärmiljöer är i så fall troliga att reproduceras av de lärare utbildningen producerar? 

 

Frågorna är flera och spännande och jag finner det intressant och av vikt att utreda hur 

lärarutbildningen ser på estetiska lärprocesser bl.a. med tanke på att när jag inledde mina 

studier vid lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad påtalades det att utbildningen fått 

utmärkelsen ”Sveriges bästa lärarutbildning” av den inspektion som är avsedd att granska 

lärarutbildningar. Det påpekandet föranledde vissa förväntningar kring allt från innehåll till 

metod och bedömning. I samband med den kurs som tidigare nämnts och dess argumentering 

för att anlägga varierade estetiska arbetsätt och lärmiljöer blir frågeställningen intressant och 

viktig att undersöka.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att kvalitativt undersöka hur företrädare för lärarutbildningen vid 

Högskolan i Halmstad resonerar kring estetiska lärprocesser i lärarutbildningen samt hur en 

tolkning av utsagorna kan se ut.  

 

Mer förtydligat kommer texten att fokusera vilka problem och möjligheter lärarutbildningen 

ser kring estetiska lärprocesser och hur det gestaltas i lärmiljöerna som anläggs. Tar 

lärarutbildningen ställning för och/eller emot och hur manifesteras i så fall det? Vilka 

positioneringar finns? Uppsatsen kommer att resa frågor om vilka reflektioner företrädare för 

lärarutbildningen gör kring estetik i lärarutbildningen samt hur bilden som framkommer kan 

tolkas.  

 

Det bör i syftet förtydligas att företrädare för lärarutbildningen i detta sammanhang här 

inkluderar både före detta företrädare och företrädare i nuvarande lärarutbildning. I 

förståelsen av hur ett fenomen gestaltas kan det vara relevant med en viss tidsaspekt för att 

kunna urskilja eller skönja en eventuell riktning, dragning eller utveckling i och kring studiens 

undersökningsobjekt.  
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2 Estetiska teorier 
 

Vad är estetik? Ordet estetik kommer från grekiskans aisthesis som betyder sinnesupplevelse 

(Lindgren 2006:14). Lindgren (A.a.) lyfter fram problematiken i att definiera begreppet 

estetik och estetiska lärprocesser och håller fram en splittring som bl.a. reser frågor om vilka 

sinnen som omfattas av begreppet, ”hur ett estetiskt objekt är konstruerat”, och ”om estetik är 

detsamma som ett innehåll eller en form”. Vidare kan man se två sidor i diskussionen mellan 

estetik och skola som grundar sig i att å ena sidan knyta estetiken till specifika konstnärliga 

ämnen (mediespecifikt) och å andra sidan, där estetiken kan sägas genomsyra skolan och 

vardagen i stort då vi uppfattar vår omvärld genom våra sinnen (medieneutralt).  

 

Ericsson och Lindgren (2007) talar om betydelsen för sinnena i samband med lärande eller 

kunskapande och menar att människan upplever genom sina sinnen och tillägnar sig kunskap 

därigenom som bl.a. påverkar intellektet (Ericsson & Lindgren, 2007:18-19). Det betonas 

inom begreppet estetiska lärprocesser hur viktigt det är att lärandemiljön har en utgångspunkt 

i olika former av sinnesupplevelser. Marner och Örtegren (2003) utvecklar resonemanget och 

säger att ”Estetiska lärprocesser är processer som är dialogiska, gör det bekanta främmande 

och är medierade och gestaltade på olika sätt. Estetiska lärprocesser gäller inte enbart 

görandet, produktionsfasen, utan innefattar också reception och reflektion” (Marner & 

Örtegren 2003:73). Deras uttalande har beröringspunkter med lärarens professionella objekt 

som diskuteras av Carlgren och Marton, vilka menar att en lärandemiljö bör bestå av 

erfarande genom variation (Carlgren & Marton 2007:224).   

 

Enligt skolans styrdokument ska skolan arbeta för att förbereda eleverna för livet som vuxna i 

samhället och i arbetslivet.  

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhället genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet  

(Lpo 94:5) 

 

En slutsats dras av Olson och Boreson (2004) som menar att skolan ska rusta eleverna för att 

kunna ta del av och även använda sig av alla de kanaler som tillhandahåller information i 

samhället. Medier av olika slag, olika texter, reklam, bilder, ljud, musik, tv, film, tidningar, 
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konstnärliga happenings, idrottsevenemang o.s.v. ska eleverna ha reella verktyg att möta, 

hantera och förstå, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.  

 

 

2.1 Estetiska begrepp 

      

Tidigare nämndes bl.a. begreppet medieneutralt i samband med estetik kopplat till skolan 

vilket då underströk att elever upplever sin skolgång och alla ämnen via sina sinnen och inget 

specifikt medium fokuserades (Lindgren, 2006). Begreppet medieneutral estetik förekommer i 

sammanhang som en beskrivning av hur estetiken gestaltas i lärmiljöer och kan påskina en 

attityd som låter sig beskrivas med att ”det är bra att jobba praktiskt” utan vidare analys 

(Ericsson & Lindgren 2007:17). Estetiken ges en kvalitet i sig men det medierande mediet 

spelar mindre roll.  Estetiken tillskrivs således inget eget, specifikt värde utan frikopplas från 

sina egna inneboende kunskaper och blir till ett avbrott från de vanliga studierna på ett 

lättsamt sätt.   

 

Mediespecifik estetik handlar om det motsatta och detta begrepp syftar till att varje medium 

har sina egna villkor och förutsättningar (Ericsson & Lindgren, 2007:18). Kunskap kan 

erhållas kring ett särskilt problem eller kunskapsområde och kan närmas genom ett specifikt 

medium där just det särskilda mediet erbjuder specifika verktyg som gynnar lärprocessen.  

 

Estetikens inverkan på lärandet påtalas bl.a. av Ericsson och Lindgren (2007) som beskriver 

hur elevers vardagskultur integreras för att öka motivationen och effektivisera lärandet. 

Ericsson och Lindgren (A.a.) talar här om en modest estetik där estetikens terapeutiska 

funktion betonas (Ericsson & Lindgren, 2007:29). Den modesta estetiken har likheter med 

den svaga estetiken då den ledsagar eleven i lärandet och är stödjande och/eller utsmyckande. 

Den har ett fast innehåll och mål/resultat är fastlagt (Ericsson & Lindgren 2007, Saar 2005). 

 

Den radikala estetiken utgår från marknadsestetiken (populärkulturen) som kommer med 

eleverna in i skolan och bemöts och kritiseras i en demokratisk process (Ericsson & Lindgren, 

2007:31). Radikal estetik kan jämföras med en stark estetik som opolitiskt utmanar gränser.  

Till skillnad från den svaga estetiken kan den starka estetiken ta oanade vägar och nå 

oförutsedda resultat om den tillåts inträde i lärmiljön (Ericsson & Lindgren 2007, Saar 2005).  

  



 11 

2.2 Träningslogik, en motpol till estetiska lärprocesser 

 

Saar (2005) kritiserar vad han kallar skolans (rådande lärande) träningslogik vilken han 

beskriver som motpol till estetiskt lärande och framförallt stark estetik. Han säger:  

 

Den mening, eller träningslogik som jag identifierat kan beskrivas i fem faktorer: 

• reproduktion av färdiga kategorier 

• fokus på skriftliga inlämningar 

• föreskriven moral 

• uteslutning av rationaliteter 

• procedurer istället för meningsskapande  

(Saar 2005:55) 

 

Saar menar att träningslogiken gör att eleven upplever lärmiljön som icke meningsskapande 

då eleven inte tillåts gå utanför ”gränserna” och istället sysslar med en återupprepning av 

tidigare kända fakta eller omständigheter. Han menar också att text hegemoniskt genomsyrar 

lärmedierna vilket inte gynnar en variation av ingångar till lärande. Saars kritik får medhåll av 

Marner och Örtegren (2003) som identifierar en rörelse mot vad de kallar en ”tre-ämnes-

skola” med fokus just på skrift/text i svenska, engelska och matematik (Marner & Örtegren 

2003:36). De, liksom Saar, förespråkar och betonar vikten av estetik i lärandet och talar om en 

”Kulturskola för alla” som en motkraft till ”tre-ämnes-skolan”. Även om skolan eventuellt går 

en väg mot en ”tre-ämnes-skola” visar Lindgren (2006) att estetiken inte bara hör hemma i de 

konstnärliga ämnena utan även bör ingå generellt i alla ämnens lärmiljöer. Hon framhåller 

lärarutbildningskommitténs betänkande som säger att: 

 

Som lärare skall man sträva efter att integrera kultur i skolan på ett sådant sätt att konstens 

metod blir en självklar kunskapsväg i skolans vardagliga arbete och medvetet öppna dörrar 

mellan kulturliv och skola. 

(SOU 1999:63, s. 56) 

  

 

2.3 Problem och möjligheter med estetik i skolan 
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Saar presenterar i sin rapport arbetssätt att överbrygga träningslogikens hinder och talar om 

(1) lek, fantasi och som-om-världar, (2) att skapa intensitet, närvaro och meningsfullhet, (3) 

använda olika material, uppmärksamma och värdera samt att (4) arbeta tematiserat och 

varierat (Saar 2005:71 f). Sett ur Marner och Örtegrens (2003) perspektiv skulle ovanstående 

uppräkning kunna framstå något medieneutral i sina formuleringar. De menar att det är 

eftersträvansvärt att ha en mer mediespecifik hållning till estetiska lärprocesser. Som 

övergripande mål ter sig Saars uppställning angelägen men den behöver ytterligare preciseras 

när den ska ”ner till marknivå” och praktiseras. Marner och Örtegrens kritik mot en 

medieneutral hållning i styrdokument och kursplaner visar att det finns en risk att mista den 

mediespecifika kompetens hos bl.a. estetlärare som kan få sina roller/tjänster tillsatta av 

obehöriga lärare (både examinerade och ”helt” obehöriga) som i sin tur endast skrapar på ytan 

av de olika estetiska teoribildningarna i temaarbeten, ämnesintegreringar och så vidare. För att 

på allvar hävda estetikens status och inte förlora sin viktiga roll i lärandet behöver skolan 

arbeta mer mediespecifikt och ha formuleringar som stöder det i dokument knutna till skolan 

menar Marner och Örtegren (2003). I Lpo 94 finns följande formulering: 

 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den 

sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande 

och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet  

(Lpo 94:6) 

 

Här ska alltså olika ”kunskapsformer” användas för att eleven skall förstå en ”helhet”. Men 

vad innebär ”olika kunskapsformer”? Är det text, multimedia, film, drama eller matematik, 

geografi, engelska eller vad? Textmedier kan tolkas som ett bland flera lärmedier i en 

”balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer”. Visst tolkningsutrymme ges vid 

ordvalet ”balanserad”, vilket kan innebära både en hierarkisk syn på lärmedier och en 

ickehierarkisk. 

 

Att problem föreligger kring uttolkandet av läroplaner och intentioner med t.ex. estetiska 

lärprocesser vittnar bl.a. Marner och Örtegren (2003), som också talar om skolans oförmåga 

att tillhandahålla relevant kunskap och Saar som påvisar att skolan inte vet hur den ska arbeta 

med stark/radikal estetik (Saar, 2005:54). En diskussion kring att kultur i skolan är obeständig 
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förs också av Ericsson och Lindgren som beskriver att externa konstnärer engageras men att 

allt återgår till det normala efter ett estetiskt projekt (Ericsson & Lindgren, 2007:21).  

 

Många, för att inte säga alla, av de tidigare nämnda och citerade, sällar sig till Lena Aulin-

Gråhamn och Jan Thavenius, när de senare önskar ett tydligt och naturligt förhållande mellan 

estetik och skola. Aulin-Gråhamn och Thavenius lägger i en rapport fram flertalet förslag på 

hur det skulle kunna gå till (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2004). Rapporten får viss kritik av 

Marner och Örtegren som pekar på avsaknaden av ett mediespecifikt perspektiv i den. Men 

samtliga kan sägas sluta upp kring att estetiken är av stor betydelse för lärandet.  

 

Lärarutbildningskommittén menar också att estetiska kunskaper utgör ett angeläget område 

för alla lärare – oavsett ämne/ämnesområde eller skolform (SOU 1999:63, s. 55).  

 

Idag ser vi inte bara kultur som en förstärkning och en stimulans i lärandet, idag kan vi hävda att 

kultur och skapande är en lärandeprocess i sig. När barns, ungas och vuxnas erfarenheter 

kommer till uttryck på många sätt, växer en estetik fram som behöver reflekteras och som 

upphäver gränserna mellan teori och praktik. I förskola och skola kan man idag inte tala om 

praktiskt-estetiska ämnen, utan estetiska läroprocesser bör vara en del i hela skolans 

kunskapsuppdrag. (Myndigheten för skolutveckling 2004:2)  

 

Estetiska läroprocesser innebär att kommentera och reflektera över kvaliteter i livet och 

omvärlden med hjälp av sinnen och intellekt.  

(Myndigheten för skolutveckling, A.a.) 

 

Ett av de största hindren att överkomma tycks vara att lärare och skolledare ofta saknar 

kompetens att arbeta med estetiska lärprocesser. Slutsatserna Ericsson och Lindgren (2007) 

drar handlar bl.a. om att lärarna har ett stort behov av fortbildning därför att lärarkompetens är 

ett måste för att lyckas med projekt av estetisk karaktär (Ericsson & Lindgren, 2007:135, 

185). Ett estetiskt projekts deltagande lärare ansåg att fortbildningen kring projektet, om 

estetiska lärprocesser, var för teoretisk vilket möjligtvis kan ha berott på en alltför 

medieneutral hållning och att ingen eller liten mediespecifik kunskap erhölls under 

fortbildningen (Ericsson & Lindgren, 2007:88). Saar beskriver, som tidigare nämnts, skolans 

oförmåga att arbeta med stark/radikal estetik och Aulin-Gråhamn och Thavenius slår fast att:  
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Om lärare ska förmå hålla samman alla elevers läroprocesser på detta sätt krävs det att 

lärarutbildningen erbjuder rika erfarenheter av hur estetiska praktiker kan iscensättas och hur 

estetiska perspektiv på läroprocesser i skolans alla ämnen kan anläggas. […] Då kan de senare 

som lärare (och redan som studenter), iscensätta estetiska praktiker och kvalificerade 

läroprocesser i skolan, bidra till skolutveckling och vara delaktiga i att utveckla fältet som 

helhet.  

(Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003:16)  

 

Mot slutet i ”En kulturskola för alla” behandlar Marner och Örtegren (2003) sin syn på 

estetiska lärprocesser kopplat till utbildning (och fortbildning) av lärare. Frågor de ställer är 

om det i  
 

universitet och högskolor finns verkstäder, ateljéer och lab för estetisk verksamhet för ”alla” 

lärarstudenter. Finns material och utrustning för multi- och intermodal estetisk verksamhet? 

Saknas lokaler, material och utrustning finns risken att den estetiska läroprocessen reduceras till 

enbart ”torra” aktiviteter, till ”teoretisk slöjd” och till att endast diskutera kulturfrågor och 

estetiska läroprocesser, i stället för att verka inom multi- och intermodaliteten. 

(Marner & Örtegren 2003:116) 
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3 Metod och material 
 

I detta kapitel beskrivs metoderna för hur insamlandet av empirin sett ut samt i vilka 

teoribildningar analysen bottnar. Ett visst mått av operationalisering diskuteras då 

analysmodeller och tillvägagångssätt kan erbjuda flera olika verktyg vilket gör att en 

diskussion kring hur författaren ser på de olika analysredskapen och verktygen blir befogad. 

En redovisning av tankar kring urval och uppsatsens validitet presenteras, liksom de 

frågeområden informanterna fått ta ställning till under intervjuerna.  

 

 

3.1 Kritisk teori 

 

Mina frågor i detta sammanhang närmar sig ett kritiskt perspektiv och har kopplingar till 

kritisk teori vilken ”kännetecknas av en tolkande ansats kombinerad med ett utpräglat intresse 

för kritiskt ifrågasättande av den realiserade sociala verkligheten” (Alvesson & Sköldberg, 

2008:287). Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att samhällsvetenskap och kritisk teori 

har ett emancipatoriskt kunskapsintresse och att ”realiserade mönster måste begripas i termer 

av negationen, utifrån sin motsats och möjligheten av kvalitativt annorlunda tillstånd” 

(A.a.:288). Kortfattat kan detta illustreras med tanken om att vi rör oss i olika kontexter av 

koder (meningar/satser) som på sina egna vis består av (sats-) delar vilka är fyllda i den reella 

kontext som studeras men där delarna teoretiskt kan bytas ut och dess negation eller motsats 

kan bringa nytt ljus och ny förståelse för helheten och/eller uppenbara en dold ideologi eller 

hegemoni som tidigare varit fördold (Ericsson 2006, Berger 1999, Gripsrud 2002).  

 

I min definition och användning av begreppet ideologi tar jag stöd av Berger (1999) och 

Gripsrud (2002) som menar att ”en ideologi är en omfattande samling idéer som hänför sig till 

och förklarar det sociala och politiska livet” (Berger, 1999:59). Berger (A.a.) framhåller att 

”en av de viktigaste aspekterna hos ideologierna är att de ofta inte erkänns eller till fullo 

förstås av dem som omfattar dem, och att konsekvenserna av dem förblir ogenomskådliga”. 

Ideologier kan således sägas vara en form av olika (idé-) föreställningar om hur den sociala 

världen är konstruerad.  
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Ideologin har alltså en funktionell aspekt: den tjänar de härskande gruppernas intressen och 

stabiliserar samhället, och den vilseleder dem som inte har någon makt i fråga om deras 

situation, deras möjligheter och deras verkliga intressen. (Berger 1999:60)  

 

Kritisk teori tillskrivs att ur ett makroperspektiv beskriva företeelser vilka är socialt 

konstruerade (d.v.s. att inga sanningar är huggna i sten som för alltid består) och förklarar 

även mönster på en individnivå (Alvesson & Sköldberg 2008, Berger 1999, Ericsson 2006, 

Gripsrud 2002). Men samtidigt som människan inom kritisk teori framstår som ett offer för 

omständigheter och de rådande samhälliga ideologiska strömningar och kontexter hon ingår i 

ges också en bild av en autonom människa, fullt kapabel till självreflektion och kritisk 

granskning. Det är i denna skärningspunkt som kritisk teori finner sitt fokus.  

 

Kritisk teori kontrasterar till viss del med min ansats att samla en egen kvalitativ och empirisk 

data att förhålla mig till då kritisk teori närmar sig sitt fokusområde utifrån ett 

makroperspektiv och betonar att (sociala) förhållanden är ”mer eller mindre historiskt 

skapade, starkt präglade av maktasymmetrier och särintressen och kan göras till föremål för 

radikal förändring” (Alvesson & Sköldberg, 2008). Ur ett makroperspektiv ser kritisk teori de 

dominerande förhållandena som mer djupt problematiska och kan ligga på en abstraktionsnivå 

som är långt ifrån de tolkningar och begrepp vilka kännetecknas av empirisk forskning 

(Alvesson & Sköldberg 2008, Berger 1999, Ericsson 2006, Gripsrud 2002). Min förhoppning 

är dock, i enlighet med det Alvesson och Sköldberg skriver, att kritisk teori kan ”engagera 

empirisk samhällsvetenskap i fruktbar dialog” (Alvesson & Sköldberg 2008:289). Denna 

”fruktbara dialog” hoppas jag också få till stånd genom de intervjuer som kommer att ligga 

till underlag för analys och diskussion vilka presenteras mer nedan men även i de samtal som 

eventuellt uppstår i periferin kring uppsatsen mellan lärarutbildare, handledare, studenter och 

så vidare, både inom och utanför lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad.  

 
Utifrån kritisk teori ter det sig rimligt att bedriva forskning, som utifrån ett emancipatoriskt 

kunskapsintresse kritiskt tolkar olika empiriska fenomen i syfte att stimulera till självreflektion 

och överskridande av etablerade institutioners och tankesätts låsningar.  

(A.a.:318) 
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Den kritiska teorin kan i denna uppsats bidra med verktyg att diskutera och tolka de 

strömningar och ideologier som omges estetiska lärprocesser av företrädarna för 

lärarutbildningen vid Halmstad samt bidra till en reflekterande dialog om skolutveckling.  

 

 

3.2 Diskursanalys? 

 

Kritisk teori kan erbjuda tolkningsmöjligheter och diskutera frågor som handlar t.ex. om vad 

som framkommer ur materialet, d.v.s. ur den empiriska datan i form av intervjuer, vad som 

utelämnas eller inte framkommer och vad det kan bero på samt vilka ideologier och 

strömningar som gynnas/missgynnas. Vad som kan berika diskussionen ytterligare är ett 

studium på hur något framkommer. Detta hur kan en diskursanalys förhålla sig till då 

begreppet diskursanalys syftar till att betona det sociala sammanhanget och fördjupande och 

problematiserande ser till hur man använder språk (A.a.:459). I denna uppsats ämnar jag 

delvis undersöka hur estetiska lärprocesser gestaltas i samtal och gör det genom språket och 

intervjuer. Mot den bakgrunden går jag oundvikligen in i diskursen eller snarare diskurserna 

för estetiska lärprocesser och kommer eventuellt att stöta på olika definitioner av estetiska 

lärprocesser som påvisar olika positioneringar inom fälten. Att göra en djupgående 

diskursanalys och försöka illustrera en mångfacetterad bredd inom diskursernas språk ämnar 

jag inom ramen för denna uppsats inte göra. Däremot kommer diskurserna att belysas från ett 

kritiskt perspektiv med vissa inslag av diskussion kring hur språket inom diskursen 

manifesteras.        

 

 

3.3 Metod och genomförande 

 

Som metod att genomföra studien föll valet till en början på ett kvalitativt underlag genom 

fokusgruppsamtal vilka kan sägas innebära att en liten grupp människor sammanförs av en 

moderator ”för att undersöka attityder och åsikter, känslor och idéer inom ett speciellt 

ämnesområde” (Denscombe, 2000:137). Denscombe (2000) identifierar bl.a. två viktiga drag i 

fokusgruppsamtal vilka kan beskrivas som att ”moderatorn inte behöver ha en lika neutral roll 

i processen som vid andra intervjutekniker” och att fokusgruppsamtal ”sätter särskilt stort 

värde på interaktionen inom gruppen, snarare än att bara samla in varje enskild medlems 

synpunkt – den kollektiva synpunkten har ett större värde än summan av de enskilda 
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synpunkterna” (A.a.). Jag såg fördelar med att iscensätta fokusgruppssamtal just tack vare den 

interaktion i gruppen jag hoppades samtalen skulle åstadkomma. Detta tillvägagångssätt fick 

under processens gång stå tillbaka för logistiska och tidsfaktorbundna problem kopplade till 

informanternas möjligheter att delta. Istället föll valet på en empiri i form av individuella 

intervjuer och mer detaljerat; semistrukturerade intervjuer, vilka kan beskrivas som att 

intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. 

 

Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och 

– vilket kanske är ännu mer betecknande – att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala 

mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på 

att den intervjuade utvecklar sina synpunkter. (Denscombe, 2000:135) 

 

Om motsättningar skulle föreligga mellan informanternas adressering av problematik kring 

begrepp samt deras inbördes relation, status eller position inom utbildningsorganisationen och 

om det skulle inverkat och hämmat fokusgruppsamtalen ter sig intervjuer som en lämplig 

form av empiriinsamling istället för fokusgruppsamtal där ovanstående problem möjligen 

kunnat uppstå.  

 

Själva genomförandet för studien bestod i att en tid för intervju bokades med varje informant i 

lärarutbildningens lokaler i Högskolan i Halmstad. Samtalen dokumenterades på en diktafon 

och sedan transkriberades det sagda till skrift som varje informant fick en egen intervjukopia 

av för att kunna göra förtydliganden eller ge kommentarer i efterhand.   

 

 

3.4 Intervjuer – svårigheter 

 

I kvalitativ forskning är forskarens identitet erkänt betydelsefull och påverkande när det gäller 

undersökningen och analysen. Forskarens ”jag” är inblandat och resultaten måste hanteras 

försiktigt. I synnerhet inverkar intervjuarens kön, ålder, etniska ursprung och relation till 

informanterna på hur mycket information de intervjuade vill dela med sig och hur det sker 

(A.a.:138). Effekten av intervjuarens identitet och dess påverkan till de intervjuades utsagor 

kan givetvis variera beroende på huruvida frågor upplevs som känsliga eller personliga, i 

frågor som t.ex. berör religion, sexualitet, personlig hälsa o.s.v. Min förhoppning är dock att 

informanterna i intervjuerna inte upplevt frågorna/samtalet för känsligt eller personligt då 
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ämnet i stort är knutet till frågor utanför den privata sfären. Dock kan samtalet givetvis 

tendera att bli personligt om deltagaren upplever ett starkt personligt engagemang i ämnet.  

 

Det kan eventuellt vara viktigt att i sammanhanget synliggöra att forskarens ”jag”, d.v.s. 

författaren till denna uppsats, möjligen kan ses vara i en maktrelation i förhållande till 

informanterna. Maktrelationen kan främst beskrivas i dikotomierna student – disputerad 

universitetslärare och obehörig lågutbildad lärare – behörig högutbildad 

lärarutbildningslärare.  

 

En avgränsning har gjorts i själva bytet av medium från det talade och gestikulerade ordet till 

text genom att viss mängd av talspråkliga markörer plockats bort ur ett läsbarhetsperspektiv. 

Vissa halva, ohörbara fraseringar har strukits tillsammans med vissa omtagningar till förmån 

för innehållet i meningarna. Likaså har pauseringar, tystnader, suckar och andra ljud eller 

ickeljud inte skrivits ut i full utsträckning. Det förekommer dock talspråksmarkörer som till 

exempel ”dom” istället för ”de” och ”dem” men jag har i transkriptionerna inte varit 

konsekvent i att skriva ut talspråk utan exempelvis skrivit ”vara” när informanterna sagt ”va”. 

Detta beror återigen på att läsbarheten och essensen i intervjuerna ska framkomma utan 

tveksamheter. En viss talspråklighet finns således för att ändå ge intervjuerna karaktären av 

att vara samtalssituationer. I studiet ingår inte att språkligt analysera frågorna på en lingvistisk 

nivå annat än att söka tankarna bakom de sagda orden. Intervjutranskriptionerna är därför en 

balans mellan tal- och skriftspråk. Om uppsatsen på allvar velat analysera materialet på en 

mera mikrobetonad nivå skulle kanske ett annat medium än text ge intervjuerna och 

analyserna mer rättvisa. Då hade dokumentation i form av videoupptagningar kanske varit att 

föredra med den fördelen att kroppsspråk, betoningar, gestik, pauseringar, omtagningar och så 

vidare kunnat studeras och problematiseras.        

 

Hade underlaget till denna undersökning varit av kvantitativ karaktär kunde man förvänta sig 

ett bredare underlag så till vida att en större grupp kunde undersökas vilket också medfört att 

man i större grad kunnat göra generaliseringar som är troliga att överensstämma med normen. 

Denscombe (2000) framhåller att den kvantitativa metoden har en dragningskraft som 

manifesteras av vetenskaplig respekt då metoden bygger på kvantitativa data som framläggs 

genom siffror, diagram och tabeller vilket ger ett sken av solid och objektiv forskning. Man 

kan tänka sig att undersöka hur ”tänket” går kring estetiska lärprocesser genom att ta fram en 

enkät och ge till en bred respondentgrupp, bestående av en stor mängd informanter från 
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lärarutbildningen i Halmstad. Dock hade jag då gått miste om tillfället att ställa följdfrågor 

eller be någon utveckla sina resonemang för att på ett mer djupgående sätt ta itu med 

frågeställningarna. Av denna anledning föll valet här på en kvalitativ undersökning genom 

semistrukturerade intervjuer.  

 

 

3.5 Urval, validitet och etiska överväganden  

 

För att finna informanter till studien skickades ett mejl ut till företrädare för lärarutbildningen 

vid Högskolan i Halmstad med en förfrågan om att delta i samtal kring lärmiljöer. En 

avgränsning gjordes då administrativ personal valdes bort från urvalsgruppen i 

lärarutbildningens personalregister på högskolans hemsida. Mejlförfrågan gick även till 

lärarutbildningens före detta företrädare som vid tiden för studien arbetade inom lärarlyftet. 

Av samtliga förfrågningar svarade sex stycken positivt till att ställa upp för intervju och av 

dessa sex var fyra möjliga att genomföra inom tidsramen för denna uppsats.  

 

De data i form av intervjuer, vilka fungerar som underlag för studien, har transkriberats till 

text från ljudinspelningar och därefter delgivits samtliga informanter för deras godkännande 

och kommentar. Enligt forskningsetiska riktlinjer har informanterna således blivit ombedda 

att förtydliga, ändra eller på annat sätt kommentera eventuella tankar som uppstått i samband 

med genomläsandet av materialet om de haft önskemål om det.  

 

Då lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad är förhållandevis liten när det gäller antalet 

anställda finns det en risk att avkodning av informanternas identitet blir möjlig då 

informanterna talar om egna specifika kurser de undervisar i, deras arbetsuppgifter och/eller 

sin position inom organisationen. För att studien ska följa de etiska riktlinjer som är beskrivna 

av Vetenskapsrådet har det inneburit att i de fall då risken för avkodning varit överhängande 

har de berörda intervjuade personerna fått ge sitt samtycke till att textpartier, där deras 

identitet eventuellt röjs, skrivs ut (www.codex.vr.se). Det har för denna uppsats inneburet en 

något större frihet i att diskutera och förhålla sig till frågeställningar på ett djupare plan vilket 

kan vara till gagn för analyserna. Dock bör det påpekas att uppsatsen på intet sätt har för 

avsikt att diskutera enskilda personer eller ifrågasätta någons agerande. Avsikten är istället att 

utifrån ett kritiskt perspektiv identifiera tankar och föreställningar, försöka analysera dem och 

reflektera över varför resultatet ser ut som det gör. Då kan det vara intressant att också 
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diskutera omständigheter i fråga om vilken position informanten besitter i organisationen 

kring lärarutbildningen eller lärarfortbildningen och vad det har för inverkan på resultatet.    

 

 

3.6 Intervjuernas fokusområden 

 

Intervjuerna har alla kretsat kring ett och samma upplägg med vissa frågeområden som 

belysts i en viss ordning vilken presenteras nedan. Eftersom informanterna ibland svarat olika 

i förhållande till varandra och berört ett ämnesområde tidigare än frågedispositionens struktur 

har gjort för gällande, har följdfrågor ställts i anslutning till berört område för att skapa en röd 

tråd i intervjuerna och för att informanterna inte ska uppleva brott eller för mycket hopp i 

samtalet.   

 

Intervjuernas frågeområden har i ordning varit: 

 

• Lärmiljöer 

Här har informanterna ombetts beskriva begreppet generellt och även koppla det till 

lärarutbildningen. Informanterna har fått skissera en god lärmiljö och beskriva sina 

tankar kring den. 

• Lärmedier 

Informanterna har fått delge sin syn på vad lärmedier kan vara samt betts beskriva 

lärmedier som förekommer inom lärarutbildningen. 

• Metod och bedömning 

De intervjuade personerna har blivit tillfrågade om vilka metoder som 

lärarutbildningen och/eller de själva använder i fråga om att lära ut och bedöma 

kunskap.  

• Studenternas olika förutsättningar 

Informanterna har diskuterat hur lärarutbildningen bemöter olikheter i elevunderlaget 

samt vad olikheter kan vara för respektive informant.  

• Akademisk utbildning 

Under intervjuerna har det rests frågor om vad det innebär för lärarutbildningen att 

ingå i en akademisk familj och informanterna har ombetts beskriva styrkor och 

svagheter i samband med det.  
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• Lärarprofessionens status 

Informanterna har fått redogöra över hur de reflekterar kring lärares och 

lärarutbildningens status. 

• Estetik och estetiska lärprocesser 

Här har de intervjuade fått definiera begreppen estetik och estetiska lärprocesser. 

Informanterna har fått ge exempel på hur de legitimerar respektive inte legitimerar 

estetiska lärprocesser i lärarutbildningen. 
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4 Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat vilka belyses i en analyserande och delvis 

diskuterande ansats. Inledningsvis följer här en redogörelse över informanternas 

positioneringar i relation till lärarutbildningen. Därefter belyses intervjuerna i förhållande till 

varandra i olika teman. Informanterna har alla fått beteckningen B följt av en siffra som visar 

en kodad identitet. Intervjuaren heter genomgående A. Den totala mängd personer är fem 

stycken och består av A, B1, B2, B3 och B4.  

 

 

4.1 Positioneringar inom lärarutbildningssystemet 

 

Nedan följer en beskrivning av informanternas positioneringar i förhållande till 

lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad följt av andra företeelser som i sammanhanget 

kan vara av intresse att identifiera för att positionera. Detta sker till förmån för den mera 

djupgående analys och diskussion som följer i kommande teman och i nästkommande kapitel 

då ideologier belyses i maktförhållanden för att möjliggöra en diskussion kring vilka 

strukturer och strömningar som reproduceras och vad det kan bero på.  

 

B1 

Denna informant beskriver sig som inte tillhörande lärarutbildningen utan säger sig vara en 

del av lärarlyftet och lärarfortbildningen. B1 har en bakgrund som lärare.  

 

B2 och B3 

Dessa båda informanter presenteras tillsammans då de båda kan sägas representera företrädare 

för lärarutbildningen och undervisande sådana utan att vara i en större beslutsfattande 

position. B2 och B3 har också båda två ett förflutet som lärare.  

 

B4 

Denna informant beskriver sig själv som varande i en beslutsfattande position inom 

lärarutbildningen. B4 säger sig inte ha en bakgrund som lärare annat än genom undervisning 

på högskole- och universitetsnivå.  
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Om man vill illustrera en makthierarki bland informanterna, knutet till lärarutbildningen efter 

intervjuernas utsagor kan följande bild beskriva deras positioner. 

 

 

 

  

 

 

B1 står i nuläget, och i denna pyramid, helt utanför lärarutbildningen vilket i ett tidsperspektiv 

på några år tillbaka hade sett annorlunda ut då B1 tidigare var en del av lärarutbildningen. B1 

arbetar nu i lärarlyftet och med fortbildning av lärare.  

 

B1: Du, jag kan bara säga så här, att jag är inte inblandad i lärarutbildningen… längre /…/ Så 

jag kan inte svara på hur det ser ut där. 

 

B2 använder sig av formuleringar som påvisar en position i hierarkin där B2 är ”under” och 

något annat är ”ovan”. I utdraget nedan besvarar B2 frågor om hur kontakten och 

diskussionerna ser ut i lärarutbildningsorganisationen genom bl.a. vad som förs fram på 

möten.  

 
B2: Det är allt från dom absolut största frågorna, hur vi är organiserade, och ramfaktorer runt 

det, att vi har en lärarutbildningsnämnd och vad ska dom göra och hur ska vi organisera oss här, 

ska, ska man tillhöra LUT eller ska man tillhöra inriktningarna. Alltså, såna där saker som jag 

som lärare inte… Det är inte mina frågor. Det är liksom ovan mig på nåt sätt… 

 

A: Tycker du att det påverkar ditt arbete, det här ”ovanifrån”…? 

 

B2: Jaa… på sätt och vis gör det väl det. Tror kanske… Det är inte oviktigt vad vi tycker men 

om jag tycker att det är för stora grupper, att undervisa tvåhundra studenter, och jag är ensam 

om det, så är det inte så lätt att få… man måste ju nån slags riktning. Den som har visionen om 

lärarutbildningen äger ju också sättet att ta in studenter och sättet att organisera studenterna. 

 

 

 B4 

B2   B3 

 B1 
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I utdraget inkluderar inte B2 sig själv i ”Den som har visionen om lärarutbildningen äger ju 

också sättet”. Ordvalet den istället för vi eller jag kan tyda på och förstärka den makthierarki 

som skissats upp tidigare men begreppet kan också signalera en slags distans eller 

obestämbarhet, eftersom informanten explicit inte vill nämna den person som står för 

visionen. B2 exkluderar sig själv från ”makten” och uttalar tydligt ett ”ovan” men betonar 

liksom B3 att det finns viss möjlighet att påverka utbildningen. 

 

A: Vem känner du äger vägen för lärarutbildningen? 

 

B3: Hur menar du då? 

 

A: Du säger att det är stora grupper, är det nåt du känner du kan påverka? 

 

B3: Mmh… Det håller vi på att göra nu. Det kommer bli mindre grupper. Men det kräver ju att 

man kollegialt argumenterar för för- och nackdelar, det gör det ju. /…/ Du kan ju i nån 

bemärkelse, inom ramen för en lärarutbildning, som här, du kan ju jobba på olika sätt för att 

påverka lokalt. Men tittar vi på vem som äger lärarutbildningen i ett större perspektiv så är ju 

lärarutbildningen oerhört politiskt styrd och den processen äger vi ju inte ens på högskolan utan 

den är ju i händerna på Björklund och company, och där, så att säga, tyvärr, lärarutbildningen 

har blivit ett slagträ i en politisk debatt, och där man inte längre bryr sig om lärarutbildningen är 

bra eller dålig… utan där man snarare är ute efter förändring för förändringens egen skull. 

 

B3 sätter här in lärarutbildningen i ett större samhälleligt perspektiv och resonerar också att 

man kollegialt i en grupp kan motivera förändring lokalt. Just gruppens betydelse i 

resonemanget kan vara en indikator på B3:s position i pyramiden. B3 och B4 har gemensamt 

att de identifierar en politisk maktfaktor som genomsyrar lärarutbildningen. 

 
B4: vi måste ju mer, kanske än nån annan utbildning i vårt svenska utbildningssystem, så måste 

lärarutbildningen svara upp mot det politikerna vill. Lärarutbildning är genompolitiserad. Vi 

styrs stenhårt, både utav allt det som alla andra utbildningar styrs… lagar, förordningar, 

fastställda mål. Vi styrs av politiker som ständigt gör utspel mot lärarutbildningen och media 

som hänger på. Säger man att lärarutbildningen är dålig så skriver alla tidningar i Sverige om 

det. Säger man att den är bra så får man vara glad om nån överhuvudtaget hänger på. Så det är 

liksom den diskursen vi har att förhålla oss till. Och där blir… Dom som anordnar 

lärarutbildningar måste vara försiktiga så att dom inte stöter sig med nån. Detta är direkt 

livsfarligt för verksamheten. /…/ 
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A: Hur märks det att politiken, eller det politiska genomsyrar, eller når verksamheten? 

 

B4: /…/ [ett] genomslag är ju också att politikerna är väldigt pigga på att styra 

lärarutbildningen. Vi hade den gamla regeringen, när man upplevde brist på internationalisering 

i lärarutbildningen, och det är uppenbart, visst, vi har alldeles för få studenter som studerar 

utomlands. Och den förra utbildningsministern publicerade en artikel om att öka 

internationaliseringen i lärarutbildningen i lokaltidningar runt om landet. Och dom 

lokaltidningarna gavs ut där det fanns en lärarutbildning på orten. Så det var ett direkt försök att 

påverka lärarutbildningen genom att påverka den lokala opinionen från ministernivå alltså. Så 

här i Hallandsposten hade då den dåvarande utbildningsministern denna debattartikel… Alltså, 

jag tycker dom ska styra med dom instrument dom har, inte såna liksom… inte den sortens 

styr… Dom är liksom inte demokratiskt reglerade om man säger så. Vi måste ju respektera, som 

är anställda här, det som politikerna beslutar, även om dom beslutar idiotiska saker som jag 

tycker personligen dom har gjort och kommer göra nu när det gäller den nya lärarutbildningen.   

 

En något modifierad maktpyramid för lärarutbildningen med positioneringar utifrån 

informanternas tankar och beskrivningar kan således presenteras enligt följande. 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns också en form av maktrelation mellan informant och intervjuare vilken består i 

motsatsförhållandena eller dikotomierna student – disputerad universitetslärare och obehörig 

lågutbildad lärare – behörig högutbildad lärarutbildningslärare. Denna underförstådda och 

ibland direkt synliga maktrelation blir påtaglig i nästan alla intervjuer då informanterna 

använder intervjuaren/mig som redskap att beskriva vissa tankar eller tala om 

lärarutbildningen i vilken jag tagit del av olika kurser.  

 

      B4 
   B2 B3 

     B1 

 Politisk      
 ideologi 
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B1: Jag är ju med och driver, mest dom här kurserna över nätet, som du har gått på /…/ och det 

tyckte jag när du gick här att ”aha, han förstår vad det handlar om, han har jobbat med det här 

på ett annat sätt”, alltså, begriper vad det handlar om. 

 

… 

 

B4: jag är ju inte inne längre i undervisningen här på lärarutbildningen, men jag har ju varit det 

några gånger, där vi har mötts, och vi hade ju nåt vi kallar frågeseminarium då, och det var du 

med om, eller? 

 

A: Nej, jag är osäker… 

 

B4: Nej, du kanske… Om du gick i våras så var du nog inte det…  

/…/ …hon har gått en sån utbildning som du går nu, hon var inte behörig lärare va. 

 

… 

 

B3: jag vet att om jag inte lämnar in en uppgift så drabbar det Per-Henrik, va, också. Det 

drabbar inte bara mig, det drabbar hela min grupp. 

 

Informant B3 visar här en tydlig medvetenhet om att A eller Per-Henrik (jag) är en del av den 

lärarutbildning som det talas om där jag är student och B3 utbildare. Avslutningsvis frågar B3 

om intervjun med B3 var den första i detta examensarbetes empiriinsamling. Frågan kan 

tolkas på flera sätt men här tolkar jag det som att dikotomin lågutbildad student – högutbildad 

lärarutbildare förstärks genom att frågan mer är av karaktären att fånga novisens försök till 

en intervju med akademiska kvaliteter sett av en mer erfaren akademiker med rikare 

erfarenheter därom.  

 

En ytterligare modifierad pyramid ifråga om maktpositioner i förhållande till lärarutbildning 

kan således illustreras enligt bilden nedan där A representerar mig själv/författaren.    
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                                   B1 

   A 

 

I fråga om att vilja påverka lärarutbildningen i någon riktning eller för den delen nå gehör i en 

debatt kring exempelvis innehåll eller metod i lärarutbildningen framträder främst en 

nedåtgående rörelse eller strömning i maktpyramiden. Den politiska ideologi som råder för 

tillfället har störst genomslagskraft i lärarutbildningen och ju längre ner i pyramiden man 

befinner sig, desto svårare har man att påverka. B1 äger inget tillträde till lärarutbildningen 

även om informanten arbetar med utbildning av lärare inom samma lärosäte. Likaså är A 

positionerad utanför makten på grund av den ringa eller obefintliga makt som A har vad gäller 

styrning av lärarutbildningen. Emellertid bör det påpekas att A, genom att tagit del av kurser 

inom lärarutbildningen, har deltagit i utvärderingar av kurser och kan därigenom tillskrivas 

viss makt att kunna påverka genom att ha fått sin röst hörd i utvärderingssammanhang.   

 

Konsekvensen av det hierarkiska maktförhållandet kan dock vara att frågor som rör 

exempelvis skolutveckling i lärarutbildningen inte kan adresseras eller ges ringa tillträde om 

de kommer från B1 eller A. Det samma gäller för B2 och B3 men då inte i lika liten 

utsträckning. B4 är i den största maktpositionen bortsett från den politiska ideologin.  

 

Vilken giltighet har då en examensuppsats från en A-position om ett uppsåt att vilja väcka 

frågor om utveckling inom lärarutbildningen skulle finnas? Vilken genomslagskraft är trolig 

att uppnå om A i en problematiserande argumentation belyser fördelar och nackdelar med att 

göra si eller så med avseende på lärarutbildningens lärmiljöer? Om frågorna i uppsatsen mer 

eller mindre utmanade de ideologiska strömningar och de maktstrukturer som genomsyrar 

lärarutbildningen skulle det förmodligen vara en svår nöt att knäcka. Utgången är också direkt 

avhängig av hur maktpositionerna ovanför skulle förhålla sig till stoffet.  

 

      B4 
   B2 B3 

 Politisk      
 ideologi 
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I sammanhanget kan det vara en intressant fråga att söka eventuella makthierarkier för att 

bättre förstå och diskutera de underliggande faktorer, konstruktioner eller ideologier som kan 

ligga till grund för någons tankar kring estetikens position i lärarutbildningen. Jag har här valt 

att positionera ut även författaren/mig själv på grund av att intervjusituationerna så påtagligt 

har identifierat dikotomin lågutbildad student – högutbildad lärarutbildare.  Eftersom ”jaget” 

i en kvalitativ undersökning är högst påtagligt och till viss del kanske inverkar i studiens 

metoder och tolkningar kan en transparens vara befogad där alla deltagande i undersökningen 

medvetandegörs. Positioneringarna diskuteras vidare i kapitel 5.  

 

 

4.2 Estetikens dualitet i lärarutbildningen 

 

Samtliga informanter problematiserar över både begreppet estetik och estetiska lärprocesser. 

En större osäkerhet i definitionen framträder på frågan om vad estetik är för varje informant. 

 

A: Vad är estetik för dig? 

 

B4: Ingen aning. Alltså, estetik kopplar jag till konst egentligen. Ja. Ungefär så. Olika 

konstformer kan man säga. Men jag är naturligtvis medveten om att hela vår tillvaro präglas 

utav… estetiska sätt att hantera, till exempel kläder och bilar och sånt men alltså, sådär spontant 

så kopplar jag det till nån slags konstnärlig utövning… 

 

… 

 

A: Vad är estetik för dig? 

 

B3: Ja, du… Det vet jag inte om jag vågar svara på. När du säger… Jag tänker spontant då på 

motståndets estetik och Peter Weis… Jag vet inte om jag ska hitta nån synonym till det, eller… 

 

… 

 

A: Vad är estetik för dig? 

 

B1: Ja… Det är ett jättesvårt begrepp… tycker jag alltså. Jag kan inte på några korta ord 

förklara det. Nä, det tycker jag är jättesvårt alltså. Det beror ju på hur man menar, alltså det 
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finns ju, jag menar, estetik kan ju vara allt från hur det ser ut till din inställning till det jobb du 

gör, alltså. Det är så brett va.  

 

… 

 

A: Vad är estetik för dig? 

 

B2: Jaa… Det har vi diskuterat väldigt mycket. Ja, det är alltså uttryckssätt. Estetiska 

lärprocesser handlar om att använda olika uttryckssätt. Som då vilar på såna ämnen som bild 

och musik och drama, dans… att… vidga sig från, alltså det, man pratade ganska mycket på 

nittiotalet om det vidgade textbegreppet, att det är så mycket mer. Att man möter alla barn 

därute på grundskolan, förskolan, då handlar det om, som lärarstudent att ha med sig olika sätt 

att skapa förutsättningar för lärande. Och dom estetiska lärprocesserna är jätteviktiga och då 

handlar det inte om ämnet musik eller ämnet bild i sig, utan en kunskap som alla, alla lärare 

måste äga.  

 

Här kopplar B2 omedelbart ihop begreppet estetik med estetiska lärprocesser och undviker 

därigenom delvis en definition av begreppet estetik. En uppenbar slutsats att dra av 

informanternas sätt att svara på frågan är att begreppet har många bottnar och kan ha olika 

innebörder i olika kontexter. Informanterna uppvisar därmed en medvetenhet om 

komplexiteten men man kan också möjligtvis ana och argumentera att begreppet saknar 

tillgång till lärarutbildningens diskurs genom informanternas osäkerhet och skilda svar.  

 

Däremot framträder en annan bild av säkerhet då estetiska lärprocesser kommer på tal under 

intervjuerna. Informanterna ger alla rika exempel på vad estetiska lärprocesser kan inbegripa 

och visar på både fördelar och nackdelar. Intervjun med B2 fortsätter där den avbrutits ovan.    

 
A: Hur tänker du då, att dom måste äga den? 

 

B2: Ja alltså, för att nå alla elever, och det ska ju vara en skola för alla, så dom teoretiska 

ämnena hamnar i den där fållan att ”jamen här räcker det med läsa och skriva”. Man kan 

använda olika uttryckssätt även i dom mest teoretiska ämnena om man som lärare har ett sånt 

förhållningssätt. Och det tror jag behövs idag, när världen fladdrar förbi så snabbt. Vi måste… 

Har man en stor grupp på trettio i årskurs nio som, som vanligtvis betraktas som väldigt 

traditionellt så når man inte alla trettio om man inte varierar sig. Och du har ju ansvar för allas 
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lärande inte bara dom som kan uttrycka sig i skrift, det är ju den vanligaste uttrycksformen vi 

har. 

 

Här drar B2 en parallell mellan estetiska lärprocesser och metod att undervisa. Att beskriva 

estetiska lärprocesser som metod går igen hos övriga informanter då de beskriver de positiva 

aspekterna med estetiska lärprocesser. I B3:s reflektion om goda lärmiljöer kan det skönjas en 

inkludering av estetiska lärprocesser: 

 
B3: Jag menar att en god lärmiljö ger ju utrymme för olika uttrycksformer, där man lär sig på 

olika sätt och där man kan gestalta och ge uttryck för olika typer av kunskap och erfarenheter 

med olika uttrycksformer. 

 

 B4 ger ett exempel på en lärare som arbetar med estetiska lärprocesser och berättar följande: 

 

B4: …hon jobbar ju då också på halvtid som estetlärare och även då design på 

teknikprogrammet inom gymnasiet. Och hon har gått en sån utbildning som du går nu, hon var 

inte behörig lärare va. Under den utbildningen, och sen efter så har hon jobbat otroligt bra med 

det här med estetiska lärprocesser och då har hon, för att knyta det till en annan fråga om 

olikhet, alltså att människor är olika, att människor närmar sig lärande och kunskap på väldigt 

olika sätt. Dom lär på olika sätt. Hon har i sin gymnasieverksamhet faktiskt jobbat med estetiska 

lärprocesser för att fånga olikheter i en grupp. 

 

Här menar B4 att en styrka med estetiska lärprocesser är att man kan harmoniera lärandet 

efter elevers olikheter och därmed gynna lärandet. För B1 är det viktigt att läraren ska ha 

kunskap om hela den värld som omger eleverna. Informanten B1 för ett resonemang vilket 

kan tolkas som att elevernas kultur måste erkännas för att bygga ett lärande där elevens 

intresse väcks genom att släppa in elevens kultur i skolans lärmiljö.     

 
B1: …och så tycker jag att det ska vara i lärarjobbet också. Du måste lägga tid på hur du fångar 

dagens elever i den värld som dom finns i. Hur fångar du dom? Hur kan du fånga intresset?  

 

B1 utvecklar sina tankar under intervjun och ger exempel på en slags stark estetik då B1 

berättar att studenterna i lärarlyftskursen fått i uppgift att spela online-spel för att bättre förstå 

den värld som många elever är del av. I lärarlyftet eller lärarfortbildningen där B1 är 
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engagerad ter det sig som om just metoder att närma sig stoff eller kunskap på har en tydlig 

plats i agendan och ses som viktigt att lärare ska ha kunskap om.   

 

A: Vad är viktigt i den här kursen som du pratar om? Tycker du? Att förmedla till studenterna? 

 

B1: Nämen det som är viktigt är ju kursens innehåll alltså. Att lära sig använda, egentligen, lite 

förenklat kan jag säga, att dom lär sig använda dom verktyg som redan finns i deras datorer. Att 

använda dom på ett annorlunda sätt alltså. Speciellt i den här, lärarlyftet, ”Bilden, berättandet 

och dom digitala verktygen”. Och där upplever jag ju att många får en aha-upplevelse. ”Aha, 

går det att göra så här!?” Det är liksom, att man kan göra på annat sätt. Vilket jag tycker är 

jätteviktigt. Jag har alltid pratat i lärarutbildningen om det här att du måste bygga ut din 

verktygslåda som lärare. Du måste hitta olika sätt att kommunicera med. Och visst, för vissa 

ungar passar det på ett sätt, och då passar det här med att till sig kunskap på, att man läser. Men 

för andra passar andra sätt att lära sig på och då måste du som lärare i din yrkesprofession säga 

så att: ”Aha, då får jag göra så här”. 

 

I kursen som B1 talar om får lärare utanför lärarutbildningen bl.a. arbeta med bild-, ljud- och 

filmmedier för att som B1 säger ”bygga ut sin verktygslåda”. B1:s legitimering av att arbeta 

estetiskt genom att hänvisa till lärares metodkunskap går igen hos övriga informanter. 

Generellt under intervjuerna framträder uttryck för olika estetiska områden så som 

exempelvis dans, drama, film och bild men ett område beskrivs mer mediespecifikt. Det är i 

synnerhet när det kommer till B1:s och B3:s beskrivningar av att arbeta i en digital miljö som 

en mediespecifik kunskap ger sig till känna. Vad gäller de andra nämnda estetiska praktikerna 

ses en mer medieneutral hållning i informanternas beskrivningar som möjligtvis kan bottna i 

okunskap kring respektive estetiskt fält. Denna, av mig tolkade, okunskap får stöd i 

informanternas egna utsagor då de berättar på varierande sätt om sitt förhållande till estetiska 

lärprocesser. Övergripande ter det sig som att det föreligger svårigheter vid bedömning av 

estetiska uttryck, det saknas kunskap inom lärarutbildningen om exempelvis hur datorn kan 

användas i syfte att arbeta med t.ex. ljud, musik, bild och film samt att om estetiska praktiker 

ska iscensättas erfordras extern kompetens.   

 
B3: Man gör ju ingen mer avancerad [estetisk verksamhet], utan att ha nån sån lärare med 

dessutom. /…/ jag känner mig inte kapabel att hålla i nån… mer avancerade saker, utan då är ju 

det, så att säga… vara… dom som kan det. 
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… 

 

B4: när vi har diskuterat till exempel att någon har sagt så här att varför kan vi inte låta våra 

studenter redovisa sitt examensarbete som en dans? Där går gränsen för mig alltså. För att jag 

kan inte bedöma en dans. Det är liksom så. Om jag ska vara bedömare så… jag har ju varit den 

som varit ytterst ansvarig till för två år sen. Alltså, alla kan bedöma skriven text… men jag har 

själv faktiskt sett dans där man skulle åskådliggöra nåt vetenskapligt och ärligt talat inte fattat 

ett barr, så att man måste vara tränad på det området för att kunna göra det 

 

En duallitet framstår i materialet som kan beskrivas i att begreppet estetik saknar visst tillträde 

till lärarutbildningsdiskursen då det inte verkar vara definierat inom lärarutbildningsdiskursen 

för informanterna, annat än på ett personligt plan, samtidigt som begreppet estetiska 

lärprocesser tycks besitta en klar position i diskursen och legitimeras utifrån en uttalad 

förmåga att harmoniera med olikheter i elevunderlaget och gynna ett rikt lärande.  

 

B2: Jag ser inte på lärande på nåt annat sätt för jag jobbar med vuxna studenter eller när jag 

jobbade i grupp med tolvåringar. /…/ Samma ingredienser ingår för mig för att det optimala 

lärandet ska ske. 

 

Denna harmoni med olikheter och förmåga att omsätta ett varierat och följaktligen rikt 

lärande i ämnen, som även inkluderar ”icke estetiska”, kan sägas vara den essens som 

framkommer i en estetisk (utbildnings-) ideologi hos informanterna. Informanterna ger 

därigenom estetiska lärprocesser en tydlig legitimitet i lärarutbildningsdiskursen och kopplar 

samman den estetiska ideologin med lärares metodkunskaper. Men informanterna uppvisar 

samtidigt en bild av en lärarutbildning som saknar metoder och kompetens att anlägga 

estetiska lärmiljöer.  

 

 

4.3 Estetisk okunskap på grund av status och akademisering? 

 

Det framträder en motsatt bild i beskrivningen av estetiska inslag i datormiljö i 

lärarutbildningen i relation till den bild som presenteras av B1 inom 

lärarlyftet/lärarfortbildningen. B2 resonerar kring IT när A leder in intervjun till området 

kring lärmedier. 
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A: Vilka lärmedier använder lärarutbildningen? Som du har sett eller till exempel använder dig 

utav? 

 

B2: Alltså jag är himla traditionell. Jag använder inte mycket mer än datorn och… i 

klassrummet. 

 

A: Hur använder du datorn då? 

 

B2: I första hand till att, ha, om det är en föreläsning så är det föreläsning det handlar om… 

Nåt… film… alltså, rörlig bild. Nej. Jag inte är inte nåt kreativ där, det kan jag inte säga. 

 

A: Hur kommer det sig tror du? 

 

B2: Jaa… Jag kan till exempel inte vara i den där salen där det finns en smart board, eller vad 

det nu är, för det kan jag inte. Alltså, jag tror jag är för intresserad av det som händer mellan 

människor i lärandet. Men jag är inte mot, utan det är snarare att jag inte är där än, själv. Och 

man vill ju vara en förebild för studenterna så det tycker jag är ett klart minus. För när jag var 

ute på skola här, på besök, så hade dom såna interaktiva tavlor i varenda klassrum… Och då är 

det klart att det krävs av studenterna som var där, att dom ska kunna använda sig av det. Och… 

ja… Här har vi ett klassrum, men ändå, alla vi lärare borde ju kunna det, det tycker jag 

verkligen.  

 

Samma informant berättar om vad denne anser om sina begränsade kunskaper i alternativa 

strategier att använda datorn som redskap och fortsätter kring exemplet med smart board. 

 

B2: Modern teknik är ju… Alltså, man ska ju inte svälja det oreflekterat men man ska heller inte 

välja bort oreflekterat. Så där hoppas jag att studenterna kan mer än oss vuxna.  

 

En förutsättning där studenten ska kunna mer än sin utbildare inom att använda olika redskap 

att nå ut med kunskap till elever kan i sammanhanget framstå som något märklig. Men B2 är 

inte ensam om sitt förhållande till alternativa metoder i undervisningen av blivande lärare. Det 

finns svårigheter med att implicera estetiska lärprocesser i lärarutbildningen vilka har flera 

bottnar och diskuteras mer nedan. 
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Ett ickeanvändande av estetiska lärprocesser legitimeras utifrån föreställningar av hur 

samhället med media eller sina olika politiska företrädare ser på estetiska lärprocesser. B4 för 

nedan ett resonemang där informanten kopplar ihop estetiska lärprocesser med status: 

 
B4: jag tror vi är så väldigt formade i utbildningssystemet utav pengar och status. Var finns 

pengar och status inom utbildningssystemet? Jo dom finns inom teknik, medicin och viss 

naturvetenskap. Speciellt naturvetenskapliga tillämpningar. Och hur jobbar dom? Ja, dom 

kanske inte jobbar så mycket med estetiska lärprocesser, i alla fall inte så som man föreställer 

sig inom lärarutbildningen, utan dom jobbar på mycket mer traditionella sätt. Dom räknar 

väldigt mycket liksom… siffror på allt man gör och… Det är därför jag tror man upplever andra 

sätt att göra saker som flummiga. Ja, man känner liksom att man är lite på ett gungfly med det 

man sysslar med. Man vet inte, är detta rätt eller fel eller… och så va. Jag har egentligen inga 

problem med det men kan tänka mig liksom att kritiken av lärarutbildningen, den baseras rätt 

mycket på sånt. 

 

Att hävda estetikens plats i lärandet och i lärarutbildningen är alltså förknippat med en risk att 

ådra sig kritik som baseras på en statusargumentation som i sin tur härstammar från 

traditioner inom ”teknik, medicin och viss naturvetenskap” vilka är upphöjda över andra 

traditioner genom att vara kopplade till pengar. Trots att utbildningsvetenskap inte direkt 

ingår i samma discipliner som de ovan nämnda påverkar dessa discipliner lärarutbildningens 

status och färgar den med sina strategier att förhålla sig till utbildningsmiljöer med innehåll 

och metod. Hårddraget kan man således hävda att discipliner, från varandra vitt skilda ändå 

”buntas ihop” i ett slags holistiskt försök att se på högre utbildning från ett samhälleligt 

perspektiv. Och detta sker på en bekostnad av lärarutbildningens förmåga att organisera sin 

egen disciplin efter utbildningsvetenskapens egna premisser och forskningsgrunder. För att 

illustrera maktförhållandet kan en hierarkisk bild belysa förhållandet. Politiska ideologier 

finns också positionerad efter tidigare identifikation som maktfaktor i förhållande till 

lärarutbildningen.  
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Även B3 identifierar naturvetenskapliga discipliner när det talas om motstånd till estetiska 

lärprocesser.  

 

B3: jag tror /…/ att det av tradition har varit svårast att, att argumentera för den kursen 

[estetiska lärprocesser] mot dom äldre åldrarna. ”Varför ska jag kunna det här? Jag ska ju bli 

matte- NO-lärare på högstadiet, gymnasiet.” Men, men det ingår i uppdraget. 

 

B3:s val av exempel på ämneskombination för lärare kan te sig som slumpartat men belyst i 

sammanhanget och tillsammans med B4:s utsaga stärker det en bild av en närvaro av andra 

bildningstraditioner i lärarutbildningen. Lärarutbildningen genomsyras således enligt B4 och 

B3 av politiska och andra discipliners lärideologier och existerar i ett slags ”klass-” 

förhållande till andra utbildningsdiscipliner. För att kunna hävda sin egen status eller tradera 

egna lärkulturer/ideologier kan ett sätt vara att urskiljas från de, i det här fallet, 

naturvetenskapliga lärkulturerna/ideologierna och ingå en klasslös (ut-) bildningsdisciplin. 

Alternativet enligt modellen är att försöka påverka nerifrån vilket enligt informanternas 

utsagor vittnar om att vara av, minst sagt, svår karaktär. En motbild till en hierarkisk 

maktstatus mellan olika bildningsdiskurser torde vara en form av klasslöst förhållande till 

varandra där varje disciplins egen forskningsbas ligger till grund för överbyggnaden av själva 

fältets sätt att organisera sig. En idealbild kan se ut enligt nedan. 

 

 

 

 

     Lärarutbildningen 

 Politiska      
 ideologier 

Naturvetenskapliga 
discipliner/ideologier 

Naturvetenskapliga 
discipliner 

     Lärarutbildningen  Politisk      
 ideologi 

Andra 
utbildningsdiscipliner 
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En jämbördig relation sinsemellan positionerna skulle möjligtvis gagna utvecklandet av varje 

bildningsfält för sig men också kunna skapa en mer fruktbar dialog dem emellan som bygger 

på respekt för varandra istället för att statusen får betydelse och spelar den avgörande rollen 

ifråga om att bli tagen på allvar och hörd. Men så länge en statusrelation och en hierarkisk 

ordning föreligger och råder är det troligt att hegemonin reproduceras och befäster 

positionerna.     

 

De tidigare åberopade statusargumenten som B4 slog an framhålls även av B2. 

 

B2: det finns en mentalitet i samhället som är liksom lite lärarfientlig. 

 

A: Hur menar du då? 

 

B2: Ja, men, på lärarutbildningen… det är väl ändå bara… vad ska jag säga… att det har varit 

låg status på lärarutbildningen också, att man har liksom inte sett den som en akademisk 

utbildning /…/ 

 

A: Kan du se några nackdelar [med att lärarutbildningen ingår i en akademisk familj]? 

 

B2: Inte om man ska höja statusen på yrket.  

 

Här lyfter B2 fram begreppet akademisk utbildning kopplat till status. Vad som kan ingå i 

begreppet akademisk utbildning ämnas, inom ramen för denna uppsats, inte definieras på 

djupet, utan snarare att, för ett ögonblick stanna upp och begrunda det i förhållande till andra 

informanters utsagor där begreppet kommer till uttryck. B3 reflekterar nedan över akademisk 

utbildning.  

 
B3: jag tycker det är viktigt att man är en del av den akademiska traditionen och där finns dom 

akademiska kriterierna. Det som jag kan tycka är lite negativt ibland det är då att jag, ibland, 

anser att, alltså, dom akademiska kraven, ibland, tar bort möjligheten till en viss kreativitet. 

 

Här kan man ana dikotomin och motsatsförhållandet akademisk utbildning – estetiska 

lärprocesser i likhet med B4:s utsaga med skillnaden att B4 preciserade specifika akademiska 

utbildningar medan B3 tidigare har artikulerat ämneskombinationer med förgreningar i 

naturvetenskaplig akademisk tradition. Vi har nu två begrepp att medvetandegöra och 
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reflektera över, dels akademisk tradition/ideologi och dels naturvetenskaplig akademisk 

tradition/ideologi. Var det ena begreppet börjar och slutar i förhållande till det andra 

begreppet kan vara intressant att undersöka vidare men det kommer inte att ske inom ramen 

för denna studie. Däremot är det viktigt att poängtera att det, enligt B3 och B4, synes falla sig 

på så vis att den naturvetenskapliga akademiska ideologin har en maktposition och ett tydligt 

inflytande i en övergripande generell akademisk ideologi. Vad en akademisk tradition eller 

ideologi kan tänkas förvalta i fråga om lärmedier diskuteras vidare nedan. 

 

 

4.4 Estetiska lärmedier vs akademisk text  

 

I intervjumaterialet utkristalliseras ett motsatsförhållande mellan text och estetiska 

lärprocesser. Dikotomin befinner sig inte bara på en vågrät skala utan även på en lodrät där 

den akademiska texten värderas högre och befinner sig i en större maktposition gentemot 

estetiska lärmedier. Enligt informanterna är det alltså inte fråga om ett jämbördigt förhållande 

beträffande lärmedier där varje medium ses i sin egna unika särart med sina egna kvaliteter 

utan i en hierarkisk relation.      

 
B3: Jag tror ju alltså att en god lärmiljö bör ge utrymme för olika sätt, både att lära sig på och 

kunna visa vad man kan på. Sen ges det ganska lite utrymme för det, det är jag medveten om. 

 

A: Hur tänker du då? 

 

B3: Jamen att, på samma sätt som jag också var inne på från början att lärarutbildningen är mer 

och mer akademiserad och med den här akademiseringen så följer också det här att… den 

akademiska traditionen av… det skrivna ordet… alltså den skriftspråkliga akademiska 

traditionen får ett större inflytande.  

 

Här tar B3 för givet att en akademisk tradition per automatik exkluderar estetiska lärprocesser 

eller andra lärmedier än skrift/text. Frågan kan resas om vems akademiska tradition det är 

som traderas av B3. Informanten B3 och de övriga informanterna har enhälligt slutit upp vid 

att estetiska lärprocesser kan vara en viktig komponent i en lärandeprocess. Trots att 

begreppet estetiska lärprocesser tydligt finns uttalat inom diskursen för lärarutbildningen och 

dess akademiska tradition så verkar det fortfarande sakna legitimitet i en större akademisk 
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tradition eller ideologi. En tolkning är att B3 menar att det finns en övergripande akademisk 

tradition som inbegriper skrift och/eller text som ett hierarkiskt medium att förhålla sig till 

kunskap och bildning genom. Råder det en hierarki mellan lär- eller kunskapsmedier är det 

också troligt att det finns en dikotomi och motsatsförhållande där det ena utesluter det andra. 

En möjlig uppställd dikotomi är då den som Saar (2005) ställer upp: skrift/text som lärmedier 

– estetiska, alternativa lärmedier. En väg bort från ett hierarkiskt system av lärmedier och 

därigenom till viss del även lärmiljöer är kanske att erkänna att lärarutbildningen kan ha en 

egen akademisk tradition som grundas på fältets egen forskning vilket därigenom legitimerar 

fler lärmedier där text/skrift är ett av många medier. Denna möjliga väg är dock inget som 

informanternas reflektioner ger näring åt eller gör gällande i sammanhanget. Snarare 

cementeras synen på text/skrift som lämpligt akademiskt medium i lärarutbildningen.       

 
B4: jag ser vår verksamhet som textburen. Det är liksom vårt medium. Och ska vi ha nåt annat 

medium där, vilket vi mycket väl kan ha, jag skulle säg att det är inte den frågan jag prioriterar 

allra högst som beslutsfattare i verksamheten, det är det faktiskt inte, utan jag tror vi kan vara 

textburna rätt så länge till utan att vi behöver skämmas.  

 

Informanten B3 diskuterar om examinationsformen för förskollärare och lärare mot högre 

åldrar kan examineras under liknande former. B3 menar att det finns ett tydligt problem när 

de akademiska standarderna, främst i examinationsformer, kommer för långt ifrån den 

verklighet som väntar blivande förskollärare. Informanten framhåller vikten av att kunna ta 

till sig och kritiskt förhålla sig till vetenskapliga texter men menar att examinationsformen 

nog kunde öppnas upp mot fler former som exempelvis teater. Dock påtalas vikten att 

examinationsformen för blivande lärare mot högre åldrar bör vara under akademiska 

premisser. 
 

B3: jag är mer benägen att tycka att man, så att säga, ju högre upp man kommer i åldrarna, lever 

i ett merberoende av att själv kunna uttrycka sig i skrift. 

 

B3 för här lite av en retorisk argumentering för skrift. Vem skulle på detta påstående svara 

nej? Intressant blir att byta ut kunna uttrycka sig i skrift mot t.ex. ha livskunskap, 

sexualkunskap, kännedom om demokratiska processer och så vidare. Plockar man bort 

retoriken går det diskutera om B3 för ett cirkelresonemang där informanten säger att man 

behöver kunna uttrycka sig i skrift för att skrift har en avgörande roll i exempelvis utbildning 
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och därför måste vi utbilda människor i skrift. Riktigt så enkelt, att hävda att det hela är fråga 

om ett cirkelresonemang, är det förstås inte. Ett cirkelresonemang kan vara en del i 

förklaringen till varför skrift genomsyrar vårt utbildningssystem och åtnjuter en särskild status 

som medium. En slutsats att dra är att man rimligen blir merberoende av många saker genom 

att växa upp i samhället. Dock kvarstår essensen att text som lärmedium inom 

lärarutbildningen är dominerande. 

 
B1: Och sen är det då så att lärare, inklusive lärare här och lärare i grundskolan, att dom förstår 

mycket bättre det skrivna ordet på ett papper och det är på det viset dom har lärt sig. 

 

… 

 

B4: Alltså, alla kan bedöma skriven text [till skillnad mot att bedöma estetiska uttryck]. 

 

Även B1 och i viss mån B4 reflekterar här ovan i någon form av cirkelresonemang som 

legitimerar text som lärmedium på grund av lärares tidigare kunskap i mediet och/eller 

okunskap om andra alternativa medier. Klart står således att text som lärmedium dominerar 

över alternativa estetiska lärmedier i en lärarutbildning som orienterar sig i en akademisk 

ideologi och att estetiska lärmedier ligger relativt långt ner i en akademisk hierarki.  

 

 

4.5 Dubbla och dolda ideologier 

 

Rubriken ovan syftar till de dubbla och eventuellt dolda eller omedvetna idéföreställningar 

som omhuldar informanternas förhållanden till estetiska lärprocesser. Å ena sidan legitimeras 

estetiska lärprocesser på bred front i informantunderlaget och kan därmed sägas äga tillträde i 

lärarutbildningens akademiska tradition och ideologi men å andra sidan syns en annan, 

motsatt bild där estetiken får stå tillbaka till förmån för bl.a. hierarkiska förhållanden bland 

lärmedier, utbildningens status och genomsyrning från andra akademiska lärtraditioner och 

ideologier.  

 

Ett utdrag från intervjun med B3 kan påvisa en eventuell omedveten relation till estetiska 

lärprocesser och kan, genom att jämföras med akademiska traditioner, synliggöra en dold, 

omedveten ideologi eller idéföreställning.  
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A: [Kan du se några svårigheter med estetiska lärprocesser?] 

 

B3: …det är många delar i det där, tycker jag, som inte är alldeles enkelt men det beror på vad 

man menar och vad man lägger in i det… Men, man kan ju inte tvinga studenter att göra 

nånting, eller som kostar nånting, jag kan ju inte tvinga mina studenter att gå på en viss teater, 

viss biograf eller…  

 

B3 nämner här att man inte kan tvinga studenter att göra någonting i samband med att 

estetiska lärprocesser diskuteras men senare under intervjun menar B3 att krav bör ställas 

eftersom en utbildning på högskolenivå förutsätter att studenter själva ansvarar för 

införskaffandet av bl.a. kurslitteratur. Under nedanstående del av intervjun har ämnet bytt 

fokus från estetiska lärprocesser till vad B3 förväntar sig av en högskolestudent.  

 

B3: …att man faktiskt talar om vilka förväntningar vi har på dig som blivande student. Jag 

förväntar mig att du kan… jag förväntar mig att du kommer väl förberedd till 

undervisningstillfällena, jag förväntar mig att du håller deadlines, jag förväntar mig att om du 

undrar över nånting att du först kollar med dina studiekamrater, i sista hand kontaktar man 

läraren för, typ, vilken sida ska jag läsa i boken eller när börjar vi i morgon, eller… att vara ute i 

god tid, att köpa böcker, att ta för givet att böcker som finns i kurslitteraturen ska läsas. 

 

Vad säger detta om estetiska lärprocessers status? B3 har tidigare hävdat vikten av estetiska 

lärprocesser genom att peka på att man därigenom kan lära genom flera medier vilket gynnar 

lärandet men samtidigt säger B3 här att man inte kan tvinga någon att se en teater, trots att 

studenten förväntas köpa kurslitteratur och förkovra sig i den. B3 rättfärdigar därigenom ett 

”tvingande” när det gäller kurslitteratur och text som lärmedium men uttrycker ett 

”otvingande” i frågan om att lära via alternativa eller estetiska medier. Genom B3:s 

resonemang synliggörs dels en föreställning där en akademisk ideologi befästs och dels en 

föreställning som påskiner en dold akademisk ideologi vilken cementerar estetikens låga 

status och maktposition eller inflytande i lärarutbildningen.   

 

I ett tidigare citerat intervjuavsnitt påskiner också B4 en dubbelhet med avseende på estetiska 

lärprocessers vara eller inte vara i lärarutbildningen. Vi ska titta på intervjuutdraget igen. 
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B4: jag ser vår verksamhet som textburen. Det är liksom vårt medium. Och ska vi ha nåt annat 

medium där, vilket vi mycket väl kan ha, jag skulle säg att det är inte den frågan jag prioriterar 

allra högst som beslutsfattare i verksamheten, det är det faktiskt inte, utan jag tror vi kan vara 

textburna rätt så länge till utan att vi behöver skämmas. 

 

Här kan man tolka ”textburenhet” som ett uttryck för akademisk ideologi eftersom tidigare 

analyser visat en dikotomi (text/skrift – estetiska lärprocesser) som realiserats och 

synliggjorts i en akademisk ideologi. B4:s dubbla ideologier kan bottna i att informanten till 

viss del legitimerar alternativa estetiska lärmedier genom att hävda att lärarutbildningen 

mycket väl kan ha det men säger samtidigt att verksamheten har ett eget, givet medium – text. 

B4 gör också något intressant när ordet ”skämmas” lyfts för att ge legitimitet åt textmediet. 

Vare sig skambegreppet är medvetet eller omedvetet artikulerat när B4 säger ”jag tror vi kan 

vara textburna rätt så länge till utan att vi behöver skämmas” så kan det vara av vikt att 

fundera över vad motsatsen gör gällande. Det vill säga; är det förknippat med skam att 

legitimera andra, estetiska lärmedier? Skulle lärarutbildningen ha anledning att skämmas om 

så skedde?  

 

B4:s uttalande kan också vara ett uttryck för en medvetenhet om att andra redovisningsformer 

och examinationsformer mer och mer kommer att göra sig gällande i framtiden, men att detta 

är så avlägset att lärarutbildningen ännu så länge inte behöver skämmas för att inte ha det. Det 

påtalar i så fall en syn där lärarutbildningen står tillbaka och inväntar andra utbildningars 

framåtrörelse i fråga om utvecklandet av alternativa lärmedier. Om man ska tolka B4:s 

uttalande som en dikotomi kan förklaringen gälla att ett införande av estetik i 

lärarutbildningen hänger samman med en ”skam” eller lågstatus gentemot den härskande 

dominerande akademiska ideologin. Detta uttalande kan också vara ett uttryck för hur den 

regerande ideologin hegemoniskt reproducerar sig själv då den ligger dold och osynlig men 

helt påtagligt påverkar lärarutbildningen genom att även B4 rör sig inom den och påverkas av 

den.  

 

Dolda ideologier och föreställningar om hur högre utbildning bör verkställas och gestaltas ges 

också uttryck för genom informanternas bilder av lärarutbildningens fysiska förutsättningar 

genom design av och tillgång till olika lokaler. Flera informanter berättar om rummets 

betydelse i samband med frågor om lärmiljöer men hävdar att lokalaspekten är av 

underordnad betydelse i högskolans lärmiljöer och flera av de intervjuade tar åtskilliga gånger 
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upp exemplet med föreläsningssalen Malcussalen som en kontrast mot det de tidigare talat om 

i samband med lärmiljöer, när informanterna betonat variation och rikligt med sinnliga 

intryck i samband med lärande. 

 
B2: Ja, en lärmiljö som kanske är den traditionella på högskolan, det är ju en föreläsningsform, 

där det kan vara från en till tvåhundra studenter som lyssnar på… mestadels lyssnar. Då är det 

fysiska rummet underordnat. Är det Malcussalen så är det Malcussalen. 

 

… 

 
A: Kan du se andra svårigheter [med estetiska lärprocesser]? 

 

B3: Lokaler och så, också naturligtvis… /…/ om jag som vanlig lärare, utan att vara en estetisk 

lärare, ska integrera det [estetiska lärprocesser] i min undervisning, så är det väldigt svårt att 

göra det i Malcussalen va… Och vad finns det då? Jo, det finns en gympahall som finns att 

tillgå och den är oftast upptagen och så finns det en danssal som inte är sådär väldigt praktisk att 

vara i, så det finns inte så många enkla lösningar. 

 

Man kan ana att redan vid skisserandet och under själva planeringen av hur lärarutbildningens 

fysiska kontext skulle materialiseras så skedde det under stark påverkan av en dold akademisk 

ideologi som i sig själv bar föreställningar om hur en akademisk högskoleutbildning bör 

iscensättas vad gäller lokaler. Denna dolda akademiska ”lokal-” ideologi tycks sedan ha fått 

leva vidare under lärarutbildningens pågående verksamhetstid vilket bidragit till att motverka 

estetikens inslag i utbildningen. 

   

 

4.6 Lärarutbildningsakademiska metodideologier 

 

Detta avsnitt skulle delvis kunna vara disponerat under föregående rubrik då det även här 

belyses en dubbelhet kring ideologier. Skillnaden är att detta avsnitt gör avstamp i ideologier 

eller idéföreställningar som främst handlar om metod i lärarutbildningen. Eftersom estetiska 

lärprocesser, av informanterna, ofta knyts an till lärares kännedom och erfarenhet om metoder 

är det viktigt att också se hur metod som övergripande tema manifesteras i lärarutbildningen. 

Estetiska lärprocesser sammankopplas av både informanterna och forskning/litteratur med 

mediespecifik kunskap som ses inneha en stor portion praktisk och metodologisk kunskap 
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(Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). Ur analysmaterialet har det framkommit en diskrepans 

mellan informanternas olika uppfattningar om hur metodkunskaper materialiseras i 

lärarutbildningen.  

 
B4: man kan säg att lärarutbildningen under lång tid, har varit förbjudet att ta upp praktiska 

saker. Det man kallar metod och metodik och sånt. Men, när vi byggde om lärarutbildningen här 

i Halmstad för en tre-fyra år sen så var det ett av dom prioriterade områdena, att man ska kunna, 

så att säga, få en praktisk kunskap om hur man leder en grupp eller hur man gör ett samtal 

eller… hur man undervisar. Så vi har försökt driva det åt det hållet 

 

Informant B4, som beskriver sig själv sittande i en beslutsfattande position, menar att 

lärarutbildningen nu satsar på metod till skillnad från tidigare och att metodkunskaper ska 

utgöra ett tydligt inslag i utbildningen. En annan syn presenteras av B3 som diskuterar 

lärarstudenternas VFU (verksamhetsförlagda utbildning). 

 

B3: Det är ju alltid tufft att komma ut första gången, framförallt för dom som inte har jobbat 

som lärare förut, så ska dom ut på sin första VFU. Då kanske dom inte ens har stått inför sin 

egen basgrupp, eller klass eller nånting och det är ett jättesteg att ställa sig framför en grupp. 

Egentligen förbereder vi dom inte så jättemycket på det. 

 

B4:s uttalade satsning på metod verkar således inte vara förankrad i den praktiska 

verksamheten enligt B3, men B3 är inte ensam om att beskriva en motsatt bild till vad som 

beskrivs av B4. B1 har tidigare varit knuten till lärarutbildningen med kursen ”Media, 

kommunikation och IT som verktyg i pedagogisk verksamhet” vilken numera ligger under 

lärarlyftet och i lärarfortbildningen för examinerade lärare. Liksom tidigare informanter 

påvisar B1 en diskrepans mellan forskning och estetik i bemärkelsen att metod och praxis 

tycks få stå tillbaka för en mer akademisk ideologi.  

 

A: Hur tänker du då att den här kursen som du pratar om inte ingår i lärarutbildningen utan som 

fortbildning? Vad är skillnaden? 

 

B1: Ja, alltså, skillnaden… Jag tycker att den borde ingå i lärarutbildningen. Jag tycker alltså att 

den borde ligga precis som den gjorde tidigare. Då låg den i fem veckor eller fem poäng som det 

hette på den tiden, sju och en halv nu, i all lärarutbildning och det var liksom oberoende vilken 
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inriktning man hade. Allt från, dom skulle bli mot tidigare lärare, eller förskollärare eller 

gymnasielärare, så jobbade alla med dom här verktygen också, och fick grepp om det alltså.  

 

A: Vad tror du det beror på, att den inte ligger kvar idag då? 

 

B1: Nej, alltså jag tror det beror på att man tyckte att… När jag är riktigt elak brukar jag säg att 

man tyckte att man skulle läsa nån forskningsrapport istället.  

 

B1 illustrerar att motsättningen eller dikotomin akademisk ideologi – estetiska lärprocesser 

(estetisk ideologi) gör sig gällande även i en uttalad utbildningssatsning på metod. Vad det 

beror på kan belysas i det avseendet att lärarutbildningen kan ses vara i sådant underläge att 

en offerroll kan bli aktuell att artikulera i förhållande till den rådande akademiska ideologin. 

Den härskande ideologin kan enligt kritisk teori reproduceras både synligt och osynligt samt 

både medvetet och omedvetet (Alvesson & Sköldberg 2008, Berger 1999, Gripsrud 2002). På 

samma gång som B4 uttalar en klar satsning på metod beskriver samma informant sig som 

något av en motvikt till den strömning som går mot alternativa metoder i lärarutbildningen.  

 
B4: Det finns ju dom som jobbar med alla möjliga metoder. Min granne här, [X] här, som 

jobbar mycket med loggböcker och man ska liksom hålla på, massa såna där saker. Det är 

ingenting som jag… Jag tycker det räcker med, det är tillräckligt med den form som jag har 

använt på dom kurser som jag har haft men det finns massor av olika metoder för detta, va, och 

jag har själv arbetat med många olika metoder förr också va. Men i nuläget är det så att jag har 

kommit att representera en ganska hård typ som liksom skall markera att: ”nu jäklar gäller det 

minsann att göra nåt vettigt här”. Men sen får ju jag bra utvärderingar också för att jag ger en 

bra undervisning. 

 

B4 legitimerar här ett icke-användande av alternativa metoder i undervisningen med att bra 

utvärderingar i sin tur legitimerar ett statiskt förhållningssätt till utveckling av alternativa 

metoder. B4 motiverar också sitt påstående med att understryka att informanten tidigare 

prövat alternativa metoder i undervisningen vilket kan ge sken av en trovärdighet i att 

beprövad erfarenhet funnit rätt väg att gå. B4:s ordval av ”vettigt” i sammanhanget är 

intressant att uppehålla sig vid. ”Vettigt” används i sammanhanget tillsammans med en 

legitimering av en monoton syn på metoder. Frågan kan resas om flera alternativa metoder 

rimligen är att betrakta som ”ovettiga” i B4:s resonemang. Kanske kopplar B4 ihop denna 

”ovettighet” med alternativa estetiska metoder där ordvalet återigen och direkt avspeglar den 
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härskande akademiska ideologin som i sig urholkar estetikens position, status och legitimitet. 

En befogad fråga att ställa till B4 och lärarutbildningen i stort är vilka metoder som avses i 

lärarutbildningens satsning på metoder.        

 

För att återgå till B4:s inledande uttalande om att lärarutbildningen sedan några år tillbaka 

prioriterar metodkunskaper för lärarstudenter och koppla det till resonemanget om dikotomin 

akademisk ideologi – alternativa estetiska lärideologier kan följande intervjuutdrag 

understryka diskrepansen mellan både uppställd dikotomi, och mellan informanternas 

skiftande syn på utbildningens metodsatsning. 

 
B3: jag tror liksom att, som utvecklingen har blivit, med resursfördelning och dylikt, så har vi 

hamnat väldigt mycket i att vi föreläser va. Väldigt mycket föreläsningar. 

Envägskommunikation, skriftliga uppgifter som bedöms skriftligt, inte muntligt. Alltså den 

skriftspråkliga, vetenskapliga traditionen har ju fått en väldigt stark ställning. För stark kan jag 

tycka med tanke på att det är en lärarutbildning. Där jag tycker… betonar alldeles för lite, 

lärarens kommunikativa funktion, rent verbalt, muntligt… Framförallt när man har en stor 

grupp så har man inte mycket presentationsövningar eller att studenter får ha nån form av 

lektionspass eller… det funkar ju bara så länge man har små grupper och jag tycker ju det är för 

lite av det, för jag tycker ju inte det är bara den verksamhetsförlagda utbildningen som ska ta 

hand om den delen därför i så fall kan man ju inte heller jobba på att nånting ska förbättras eller 

sätta ögonen på nånting som inte ska… utan nu tycker jag alltför mycket av det som handlar om 

den muntliga delen av lärarjobbet hamnar på VFU:n och där har vi ju ingen kontroll över den, 

på nåt sätt. 

 
A: Varför inte det? 
  
B3: Nämen, det har vi ju inte i och med att, även om man gör besök ute så är det ju liksom 

nedslag i verkligheten va… Och det är oftast samma lärare som gör dom flesta VFU-besöken. 

Det gör ju också i nån bemärkelse att man traderar ämnestradition också, som jag kan tycka är 

lite tokigt. Jag är ju i och för sig gammal ämneslärare själv så att det är inte så jag menar utan att 

det finns ju traditioner i alla ämnen att ”här använder vi oss av dom här metoderna och det här 

är godtagbart att göra och si och så” men jag ser en stor potential i att lärare som håller på med 

nåt annat ämne ser en lärarstudent i nåt helt annat sammanhang för att kunna ge feedback eller 

kunna ge uppmuntran till eller tona ner vissa saker i förhållande till nån annan, om du förstår 

vad jag menar. 
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Trots att diskrepansen mellan ”hög” (B4) och ”låg” (B3) gällande uppfattningen om 

utbildningens metodsatsning visar ändå B4 en medvetenhet om att så kan vara fallet, att det 

föreligger en diskrepans. B4 resonerar nedan om en uppenbart svår balansakt som 

lärarutbildningen måste hitta jämvikt i. 
 

B4: …det finns säkert brister fortfarande [i lärarutbildningens fokus på metod], det är jag 

medveten om naturligtvis. Jag tittar ju på utvärderingar. Det är inte alla som är i topp. 

 

A: Kan du ge några exempel på brister som du tänker på? 

 

B4: Ja, alltså en brist är ju att vi antingen är alldeles för teoretiska eller för praktiska. Alltså 

det… Lärarutbildningen ska representera ett möte mellan vetenskaplig kunskap om, inte bara 

om lärande utan om människor, om barn, skolan som institution eller vad man nu vill kalla det 

för. Men lärarutbildningen ska också vara praktisk. Om det slår över åt det ena eller andra hållet 

då blir lärarutbildningen sämre tycker jag. 

 

Detta balansnummer som målas upp av B4 ter sig som ett relativt svårt nummer att genomföra 

om dikotomierna akademisk utbildning – praktisk utbildning enbart existerar och betraktas 

som motsatspar och inte som två uttryck för samma sak eller med någon gemensam nämnare. 

I tidigare analyser har det framkommit att den akademiska ideologin tätt sammanflätas med 

status och kan skänka glans åt lärarutbildningen i en allmänhets ögon. Samtidigt har 

analyserna som redogjorts tidigare påvisat just ett starkt motsatsförhållande mellan 

dikotomierna akademisk ideologi – praktisk/estetisk ideologi som många gånger verkar 

existera i ett ”antingen-eller” istället för ett ”både-och”. Mot den bakgrunden är det en 

synnerligen svår balansakt som B4 vittnar om.    

 

Något som också tycks försvåra lärarutbildningens prioritering på metod i undervisningen 

framgår av B2 som resonerar kring en övergripande lärarutbildningsstrategi vad gäller 

skolutvecklingsfrågor om exempelvis lärmiljöer och lärmedier.  

 
A: Förs det en dialog om föreläsningar och seminarier på lärarutbildningen? Alltså att man till 

exempel definierar vad som är viktigt [ifråga om lärmiljöer eller lärmedier]? 

 

B2: I det arbetslag som jag jobbar gör det det, väldigt mycket. Men det sker väldigt lite mellan 

arbetslagen.  
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A: Kan du beskriva dom tankar som förs fram? 

 

B2: Jaa… Nej… Jag kan inte säga hur det förs i dom andra arbetslagen, faktiskt. /…/ 

 

A: Men inte, om jag förstod dig rätt, inte mellan arbetslagen [lyfts det utvecklingsfrågor med 

avseende på lärmiljöer]? 

 

B2: Nej. Vi har inte riktigt såna forum. Vi har mer… alltså, när alla flockas, liksom många, då 

handlar det inte om att samtala om saker så mycket, om arbetssätt och så… 

 

A: Vad kan det handla om då? 

 

B2: Jaa… Kvalitet i utbildningen, eller om det är nån ny reform, eller om det är en… alltså… 

jaa… mycket information som vi måste ta del av… inte så mycket arbetande… 

 

A: Kvalitet i lärarutbildningen, vad skulle det kunna vara? 

 

B2: Mmh… Jaa… Det är allt från dom absolut största frågorna, hur vi är organiserade, och 

ramfaktorer runt det, att vi har en lärarutbildningsnämnd och vad ska dom göra och, och hur ska 

vi organisera oss här, ska, ska man tillhöra en… LUT eller ska man tillhöra inriktningarna. 

Alltså såna där som, som jag som lärare inte… Det är inte mina frågor. 

 

Hur lärarutbildningen organiserar en prioritering på metod då det, enligt B2, saknas forum att 

formulera frågor och föra pedagogiska diskussioner annat i den närmsta kretsen, eller i 

arbetslaget, är fortfarande outrett. En bild ges, att eventuella skolutvecklingsfrågor med 

pedagogiska ansatser kanske enbart sker inom arbetslagsgränser och kanske också på helt 

frivillig basis. Lärarutbildningen skulle i denna bild kunna illustreras av metaforen om 

lärarutbildningen som utspridda öar med knapp kommunikation. Denna liknelse, om en 

avsaknad av ett helhetsgrepp ifråga om en övergripande pedagogisk diskussionsplattform, 

förstärks av B3:s kommentarer.  

 

B3: Det är ju väldigt lite som man diskuterar… ja, ibland som jag brukar skämta om, att vi 

pratar väldigt mycket om vad man ska göra på vägen och pratar väldigt lite om, hur ser den 

lärare ut som vi vill, liksom, lämna, och hur får vi då han eller hon att bli på det sättet som vi 

vill att den ska vara eller med dom kompetenser… Man pratar mer om delarna än på den, hela 
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läraren som ska gå ut och den hela utbildning som ska forma den, eller forma är fel ord, ge 

förutsättningar för att växa till att bli den som går ut där, nånstans, om fem och ett halvt år… Vi 

pratar väldigt lite egentligen om ”vad måste man kunna?”… Det blir ju väldigt låst med dom 

examensmål som är och dom kursplanemål som är, så blir det ibland som att… det blir 

egentligen viktigare än vad man behöver kunna när man går ut. För att dom målen måste 

uppfyllas va. Och dom måste kunna uppnås på nån sorts mätbar nivå. Men hur dom 

proportionerna ser ut mellan dom olika mätbara målen i förhållande till om hon eller han blir en 

bra lärare, det tror jag inte finns så mycket… Det diskuterar man inte lika mycket… 

 

B3:s utsaga understryker återigen bilden av lärarutbildningen som ett fritt flytande örike, där 

öarna visserligen lyder under samma flagga men där öarna själva ansvarar för sina respektive 

infrastrukturer och att bygga broar till andra öar. Detta kan anas bidra till en stagnation av 

utvecklandet av adekvata lärmiljöer och metoder sett ur ett utbildningsvetenskapligt 

forskningsperspektiv. Kvar står dock de lärstrategier som manifesteras på golvet av de 

lärarutbildare som verkar inom lärarutbildningen. Och det finns en risk knuten till de faktiska 

lärstrategier eller metoder som kommer till uttryck i lärarutbildningen. Den risken formuleras 

av B4. 

 
B4: om dom [studenterna] verkligen har lärt sig, det är en helt annan sak. Så är det för mig 

alltså. Jag tror att många lär sig när man har… På ett plan är ju tentan otroligt dum, va, för den 

är lätt. Den är lätt att hantera. Man läser in nånting, sen glömmer man det. Det är ett typiskt fall 

av ytinlärning som vi på nåt vis säger till våra studenter: ”det är okej, det okej att ytinlära”. 

Egentligen borde man på högskolan syssla med djupinlärning istället. 

 

B4 problematiserar det faktum att de metoder och lärandestrategier som lärarutbildningen 

manifesterar kan komma att reproduceras av de blivande lärarna trots att lärarutbildningens 

rådande metoder/lärstrategier inte kanske är optimala. Informanten erkänner en problematik 

med reproduktion men adresserar den enbart till tentor och frågor kring bedömning av 

kunskap. B1 går något längre i sina tankar om reproduktion av lärmiljöer och lärmetoder. 

 
B1: du är ju den lärare, egentligen, som du har hämtat som förebild från din egen skoltid och här 

på utbildningen. 
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Saar (2005) beskriver att skolans rådande träningslogik står i en motpol till estetiska 

lärprocesser och träningslogikens reproduktion av färdiga frågor och svar kommer till uttryck 

även av informant fyra som beskriver lärarutbildningen enligt följande: 

 
B4: hela vårt maskineri här bygger på att jag och andra lärare formulerar frågor som studenterna 

får svara på. I grunden är det väldigt ineffektivt, tror jag, lärandemässigt, men hela skolan är ju 

så. Hela skolan utmärks ju av att eleverna, och likadant här, studenterna, svarar på andras 

frågor. Dom får sällan formulera egna frågor. 

 

Som motvikt till problematiken framhåller B4 begreppet frågeseminarier vilka ska vara 

tillfällen för studenter att ställa egna frågor utifrån kurslitteraturen men B4 säger också att 

även om ambitionen har varit att erbjuda en vetenskaplig fördjupning visar en efterhandstitt 

att nästan femtio procent av frågorna studenterna ställt, istället för att utgå från kurslitteratur, 

handlat om frågor direkt kopplade till läraryrket. Den vetenskapliga eller akademiska 

ambitionen, menar B4, har fått stå tillbaka för den mer praktiskt orienterade ambitionen hos 

studenterna.  

 

Sammanfattningsvis har det ifråga om lärarutbildningens syn på metod framkommit 

ideologier som å ena sidan avspeglar en akademisk tradition och å andra sidan en önskan om 

en mer praxisorienterad lärideologi. Det syns en diskrepans mellan hög och låg då B4 uttalar 

att prioritet på metod finns och där B2 och B3 ger sken av det inte finns. B1, som är 

positionerad utanför lärarutbildningen, visar en bild av att lärarlyftet/lärarfortbildningen 

förvaltar en praktisk och estetisk ideologi som dock inte längre äger tillträde till 

lärarutbildningen som i sin tur saknar en övergripande dialog om utvecklandet av 

lärstrategier. Och alltmedan detta fortgår ser informanter risker i att de lärideologier som 

manifesteras av lärarutbildningen är troliga att reproduceras av lärarstudenterna i deras senare 

yrkesgärning.    
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5 Sammanfattande diskussion  
 

I detta kapitel följer en sammanfattande diskussion under teman som kopplas till de estetiska 

teorier vilka presenterats i kapitel två samt under rubriker som är inspirerade av ett kritiskt 

perspektiv. Inledningsvis diskuteras hur en akademisk ideologi kan definieras, följt av en 

diskussion kring estetisk ideologi, därefter belyses estetikens position i lärarutbildningen, och 

sedan riktas större fokus på lärarutbildningens förhållande till sig själv, både inifrån och sett 

utifrån.   

 

 

5.1 Akademisk ideologi? 

 

Vad innebär egentligen den akademiska ideologi som kommit till uttryck genom 

informanternas utsagor och tolkningarna av dem? Å ena sidan påvisas en akademisk 

lärarutbildningsideologi där estetiska lärprocesser ges legitimitet och å andra sidan målas en 

bild upp av en lärarutbildning som ingår i en större akademisk ideologi där estetiken inte 

åtnjuter samma legitimitet. Det som förenar informanternas berättelser och de tidigare 

analyserna är att en estetisk ideologi tycks stå i ett motsatsförhållande till en uttalad 

akademisk ideologi. Och i denna artikulerade akademiska ideologi verkar det således som om 

lärarutbildningens akademiska ideologi hamnar i en offerposition då dess legitimering av 

estetiska lärprocesser får stå tillbaka för den dominerande akademiska ideologin.    

 

Informanterna B4 och B3 har i olika grad berört naturvetenskapliga discipliner eller 

ideologier och framhållit dem som akademiska föredömen eller akademiska tongivare i en 

större akademisk kontext och menar att dessa discipliner färgar av sig och genomsyrar en 

”akademisk ideologi”. B4 kopplar ihop naturvetenskap, teknik och medicin med status genom 

att hävda en ekonomisk faktor som innebär att nämnda är förknippade med större ekonomiska 

intressen och medel. B4 hävdar också att fälten för naturvetenskap, teknik och medicin inte 

iscensätter estetiska lärprocesser och därför saknar begreppet legitimitet i en akademisk 

ideologi.  

 

Estetiska lärprocesser kan innebära att man använder andra medier, vid sidan av text, till att 

närma sig, förstå och gestalta kunskap (Saar 2005, Marner & Örtegren 2003). Det kan handla 
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om att exempelvis omsätta ett förhållande eller en företeelse som utgår från textmedier och 

göra en illustration av en historisk händelse eller spela upp ett drama som gestaltar ett utdrag 

ur en novell. Jag vill tro att förmågan att kunna översätta en företeelse till flera medier, vare 

sig ursprunget är text, bild, ljud eller något annat, hänger samman med en 

abstraktionsförmåga och förmåga att göra vidsynta och komplexa reflektioner kring ett 

fenomen för att kunna ge fenomenet en relativt rättvis framställning i ett nytt perspektiv och 

alternativt medium. För mig, som lekman, ter det sig därför som om estetiken borde ha en 

tydlig plats även inom fälten för naturvetenskap, teknik och medicin för att på ett rikt sätt 

kunna förstå och tolka företeelser.  

 

Jag tänker mig att en universitetsstudent som läser ”teknik” mycket väl i ett examensarbete 

kan tänkas konstruera prototyper av olika slag för att illustrera sina kunskaper. Och i detta 

praktiska arbete arbetar studenten oundvikligen med formspråk eller design kopplat till 

materialkunskaper som alltihop kan bedömas efter särskilda kriterier som t.ex. designens 

funktionalitet, användbarhet o.s.v. Jag skulle därvid vilja understryka att en estetisk 

dimension finns närvarande även inom teknikområdet. Men också inom det 

naturvetenskapliga fältet tror jag att denna dimension är högst påtaglig. I föregående stycke 

gjorde jag en koppling mellan estetik och dess förmåga att abstrahera kunskaper till förmån 

för en rikare förståelse eller upplevelse av ett fenomen eller företeelse. Att inom exempelvis 

kvantmekanik försöka sig på att enbart beskriva och förstå företeelser med text tycks det mig 

vara ett väl undermåligt val av medium i fråga om att hitta förfaringssätt med breda kvaliteter 

att beskriva, illustrera och påvisa forskningsresultat eller forskningsrön. Om jag skulle be 

någon att förklara hur en atom är uppbyggd tror jag att jag, i de flesta fall, skulle få en bild 

skisserad framför mig med en protonkärna och ett skal av elektroner som placerats i en bana 

runt kärnan. En förmåga att omsätta kunskaper till bilder för att kunna förklara eller 

åskådliggöra abstrakta kunskaper tror jag är en viktig aspekt inom naturvetenskapen. Ett annat 

exempel är också den nobelprisbelönade modellen eller prototypen av DNA-strängen som 

genom bildmedier kan förmedla en abstrakt kunskap på ett sätt som kanske inte text på 

samma vis kan uppnå.  

 

Så vad syftar B4 på när informanten pekar på att discipliner inom naturvetenskap, teknik och 

medicin inte har en estetisk dimension? B4 kopplar ihop estetik med ”flum” genom att hävda 

att estetiken inte har tillträde till ovan nämnda discipliner vilket därigenom får konsekvensen 

att, ur en allmänhets ögon, betraktas estetik inom lärarutbildningen som flum. Men om estetik 
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är legitim i naturvetenskapliga sammanhang i den bemärkelsen att kunna närma sig och 

omsätta abstrakt kunskap till mer begripliga kontexter så kan frågan ställas om det föreligger 

fördomar eller idéföreställningar, hos B4, om hur de naturvetenskapliga ideologierna gestaltas 

som inte är korrekta. Och om det är fråga om fördomar – vilka är, och varifrån kommer då de 

tongivande verkliga ideologier som fördolt härskar och kontrollerar den akademiska 

ideologin?  

 

Svaret på den frågan lämnas ouppklarat. En akademisk ideologi är ändå tydligt artikulerad av 

både informanterna och av analyserna vilken beskrivs som en motsättning till estetikens 

inslag i lärarutbildningen. Denna dikotomi, och hur den gestaltas i lärarutbildningen, 

diskuteras mer under rubriken som följer efter kommande avsnitt. Här näst diskuteras vad en 

estetisk ideologi kan tänkas hysa för föreställningar.                      

 

 

5.2 Estetisk ideologi? 

 

Kan en estetisk ideologi formuleras som beskriver och överensstämmer med informanternas 

utsagor? Kan man samla allt i en och samma ideologi eller är det de facto fråga om flera?  

 

I analysen antyddes ett cirkelresonemang där bl.a. en informant menade att ju äldre man blir, 

desto mer merberoende blir man av/till text och förmågan att kunna förhålla sig till 

textmediet. Jag menade tidigare att man rimligen, genom att växa och utvecklas, blir 

merberoende av att utveckla en mängd förmågor och kvaliteter för att kunna orientera sig i 

livet och i samhället, och inte enbart förmågor att hantera text.  

 

Förmåga att hantera abstraktion och abstrakta företeelser och omständigheter, vill jag tro, ökar 

exceptionellt när människans intellekt mognar och vi utvecklar förmodligen ett merberoende 

av att ha kvaliteter att orientera oss i en värld som ständigt förändras. Vårt känsloliv och våra 

känslor kan ibland te sig som svårgripbara och outgrundliga och begrepp som kärlek, död, 

sorg, krig, mobbing, lycka, föräldraskap, åldrande, lärande o.s.v. är ofta uttryck för abstrakta 

företeelser som ändå är fullt verkliga, även för en rationell människa. Men även begrepp som 

kvantfysik eller tid kan vara svårbemästrade, både för en amatör eller en fackman. Att kunna 

förhålla sig till de begrepp som radats upp kräver en abstraktionsförmåga att kunna omsätta 

omständigheter på flera vis, och se saker från flera perspektiv, för att kunna förhålla sig på ett 
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intellektuellt och kunskapande plan. Där, vill jag tro, spelar estetiken en viktig roll för 

människans förmåga att kunna förhålla sig till sin ”pågående” omvärld, och sitt pågående liv.  

 

Är det kanske denna abstraktionsförmåga som informanterna tillskriver estetiska lärprocesser 

när de påpekar att begreppet syftar till att harmoniera med olikheter och inte bara de elever 

som behärskar textmediet? Att kunna främmandegöra företeelser och se väl kända saker med 

nya glasögon innebär ett rikare lärande, men förutsätter också både receptions- och 

reflektionsförmåga. Marner och Örtegren (2003) menar att estetiska lärprocesser innebär just 

det. Är det då optimalt, ur ett lärandeperspektiv, att kanske enbart motivera estetiska 

lärprocesser med att estetiska lärprocesser lämpar sig bra i heterogena undervisningsgrupper, 

för att möta olikheter, eller kan även elever med kvaliteter i textmedier vinna ett rikare 

lärande om de fick tillfälle att skärskåda kunskaper från olika infallsvinklar, genom flera 

sinnesintryck?  

 

Studiens informanter legitimerar estetiska lärprocesser med dess inneboende förmåga att 

harmoniera med olikheter. Man kan i sammanhanget då resa frågan om begreppet, 

underförstått av informanterna, mister, eller har mindre legitimitet i homogena 

undervisningsgrupper där elevnormen fungerar väl med den rådande träningslogikens 

fokusering på textmedier. Är estetik mindre viktigt för en elevgrupp som når höga betyg i en 

traditionell lärmiljö uppbyggd av träningslogiska strukturer? Den frågan får vi dessvärre inget 

svar på, men om det föreligger ett legitimerande av estetiska lärprocesser baserat på dess 

förmåga att harmoniera med olikheter är det en viktig fråga att ställa. Skolan och dess elever 

är ju både olika och lika i olika avseenden. Den potential estetiska lärprocesser har i fråga om 

att omsätta både enkla och abstrakta företeelser i nya sammanhang för att erbjuda ett rikt 

lärande skulle kunna komma att reduceras i ett sådant eventuellt icke-legitimerande. Estetiska 

lärprocesser skulle möjligen riskera att betraktas som ett pedagogiskt verktyg för att 

underlätta lärandet för elever i behov av särskilt stöd eller för elever som genom sina olikheter 

skiljer sig från den träningslogiska normen. Och därmed skulle kanske många elever gå miste 

om de vinster med estetiska lärprocesser som påtalas av fältets förespråkare.    

 

Min konklusion är att det främst är en estetisk ideologi som framträder och understryks i 

informanternas uttalanden och i analyserna. Den ideologin låter sig beskrivas i föreställningen 

om att ett rikt varierat lärande, där flera alternativa sätt att manifestera lärmiljöer och 

lärmedier, gynnar olikheter, och får därigenom också legitimitet i lärarutbildningens diskurs.    
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5.3 Estetikens position i lärarutbildningen 

 

I föregående kapitel redovisades informanternas definition av estetik och estetiska 

lärprocesser. Vad som framkom var bl.a. att en osäkerhet hos samtliga informanter att 

beskriva begreppet estetik samtidigt som en viss säkerhet kunde iakttas när de intervjuade 

personerna själva fick utreda begreppet estetiska lärprocesser. Vad innebär det då att det 

ligger ett motsatsförhållande i att beskriva estetik mot att beskriva estetiska lärprocesser. I 

analysen diskuterades det om begreppet estetik saknar en tydlig plats i 

lärarutbildningsdiskursen och vice versa med estetiska lärprocesser. Vari ligger tyngden eller 

fokus i begreppet estetiska lärprocesser? Är det i estetiska eller i lärprocesser? Sätter man 

informanternas svar mot varandra kan det vara på sin plats att resa frågan att om begreppet 

estetik inte är definierat inom lärarutbildningens diskurs – med vad fyller då informanterna 

det estetiska i begreppet estetiska lärprocesser? Blir det frågan om högst personliga 

tolkningar? Enligt de intervjuades utsagor verkar så vara fallet med just estetik. Kan man då 

hävda att hela begreppet estetiska lärprocesser, trots att det är artikulerat, ändå saknar 

substans? Informanterna B2, B3, och B4 beskriver alla att de saknar de estetiska verktyg som 

erfordras för att arbeta med estetik i undervisningen. Om estetiska verktyg är det samma som 

estetisk kunskap, d.v.s. kunskap om flera estetiska fält och kännedom om teoribildningarnas 

egna diskurser och förutsättningar ur vilka man agerar, kan man argumentera för att 

lärarutbildningen, genom sina företrädare i informantunderlaget, saknar estetisk kunskap, eller 

kanske främst mediespecifik kunskap. Då kan man återigen ställa frågan – med vad fyller 

lärarutbildningen det estetiska i begreppet estetiska lärprocesser? Ett medieneutralt perspektiv 

framträder där informanterna sätter ett värde på estetik men det framkommer också en 

avsaknad av ett mediespecifikt förhållningssätt. Även det faktum, att beskrivningar av 

utbildningens lokaler som inte erbjuder möjligheter till estetisk verksamhet, låter påskina ett 

medieneutralt ställningstagande.  

 

Ser man då till Marner och Örtegrens (2003) farhågor, att estetiska lärprocesser enbart blir till 

teoretisk slöjd om det saknas reella verkstäder och utrustning för multi- och intermodal 

estetisk verksamhet, så verkar deras farhågor med stor sannolikhet besannas i 

lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Dock bör det påpekas att det inom samma 

lärosäte finns både lokaler och kompetens att materialisera åtminstone viss mediespecifik 
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estetisk verksamhet i form av digitala estetiska lärmiljöer med ljud, musik, bild, film och 

multimedia. Men detta hindras av en avsaknad av dialog både inom lärarutbildningen och 

mellan lärarutbildningen och lärarfortbildningen/lärarlyftet.          

 

Informanternas utsagor ger en vink om att estetikens position och närvaro i lärarutbildningen 

får stå tillbaka för den, enligt Saar (2005), rådande träningslogiken. Förhållandet belystes 

också i föregående kapitel där en akademisk ideologi sammankopplades med träningslogikens 

fokus på skriftliga inlämningar, färdiga frågor och svar och procedurer istället för ett rikt 

estetiskt och meningsskapande lärande. Den akademiska ideologin identifierades som 

härskande i lärarutbildningen. Eftersom förhållandet ger sken av att vara en dikotomi där det 

ena utesluter det andra ter det sig svårt att, även om det inom lärarutbildningsdiskursen 

argumenteras för och ges legitimitet åt estetiska lärprocesser, införliva både en akademisk och 

en estetisk tradition på ett jämbördigt sätt. Den akademiska ideologin tycks genomsyra 

lärarutbildningen så till den grad att lärarutbildningens egen diskurs och forskning får ta ett 

steg tillbaka då den argumenterar för en tydlig plats för estetiska lärprocesser. Detta sker trots 

en enhällig uppslutning bland informanterna kring estetikens kvaliteter.   

 

Den akademiska ideologin eller träningslogiken ger litet eller inget utrymme åt Saars (2005) 

och Ericsson och Lindgrens (2007) definierade begrepp som svag och stark estetik eller 

modest och radikal estetik i lärarutbildningen. En svag, modest och utsmyckande estetik 

kommer till uttryck när en informant kort nämner film som medium i lärmiljön men utöver 

det lyser estetiken med sin frånvaro i lärarutbildningen genom informanterna. Däremot i 

lärarfortbildningen/lärarlyftet kan en stark eller radikal estetik skönjas där lärare ska sätta sig 

in i den kulturella värld som omger unga av idag då studenterna (lärarna under fortbildning) 

får ta del av onlinespel för att öka sina kunskaper om sina elever och kunna förhålla sig till det 

i undervisningssammanhang.     

 

Arbete med estetiska lärprocesser ges legitimitet i informanternas utsagor, i skolans 

styrdokument och i andra skrifter med relation till skolverksamhet där det framhålls att 

estetiken inte enbart ska synas i estetiska ämnen utan att estetiska lärprocesser bör utgöra en 

del i hela skolans kunskapsuppdrag (Lpo 94, Myndigheten för skolutveckling 2004, Lindgren 

2006). Trots det, tycks det saknas en förankring av estetik i lärarutbildningen vid Högskolan i 

Halmstad annat än vad Marner och Örtegren (2003) skulle benämna som torra aktiviteter eller 

teoretisk slöjd. Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) tar fasta på vikten av att lärarstudenter 
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ska erhålla mediespecifik kunskap under sin utbildning för att kunna iscensätta estetiska 

praktiker som håller samman alla elevers olika lärprocesser i skolans alla ämnen. Men trots 

det tenderar lärarutbildningens medieneutrala hållning att riskera samma kritik som ådrogs i 

tidigare estetiska projekt där deltagande lärare, under fortbildning, uttryckt en alltför teoretisk 

och medieneutral hållning till estetiska lärprocesser (Ericsson & Lindgren, 2007). 

 

Bedömning är en svårighet i arbetet med estetiska lärprocesser, vilket beskrivs av bl.a. Saar 

(2005), och är en svårighet som också framträder under intervjuerna. I samband med 

problematiken kring bedömning märks ett framhävande av text som lämpligt 

bedömningsmedium. Det påvisar således en brist på estetisk kompetens och i synnerhet en 

brist på mediespecifik kunskap hos lärarutbildningens informanter. I samband med att 

bedömning diskuterats under intervjuerna poängterar bl.a. B4 att denne inte besitter de 

kvalifikationer som är nödvändiga för att bedöma exempelvis dans. B4:s val av estetisk 

praktik för att exemplifiera svårigheter med bedömning är intressant då dans, enligt min 

tolkning, är den estetiska praktik som ligger längst ifrån textmediet, med minst likheter. Om 

man istället väljer att jämföra textmedier med teater, film, ljud- eller multimediaproduktioner 

finner man att språket kan vara en gemensam nämnare och är därigenom kanske lika 

bedömningsbara i avseendet att granska den kunskap som förpackats och problematiserats. 

Varför väljer då B4 dans som exempel? Studien och analysen har tidigare visat att motpolerna 

eller dikotomierna estetiska lärprocesser – akademisk ideologi och träningslogik har ett 

förhållande som ofta innebär ett uteslutande av varandra istället för en jämbördig relation. 

Mot den bakgrunden är det kanske inte konstigt att B4 exemplifierar bedömningssvårigheten 

med dans eftersom dans befinner sig längst ifrån och ytterst på en estetisk skala i förhållande 

till akademisk text.  

 

Det ter sig som om den akademiska ideologin genomsyrar lärarutbildningen och 

informanternas utsagor vilket märks och kommer till uttryck i att dikotomierna cementeras 

och förstärks av både stora och små detaljer i tankarna och språket som informanterna 

uppvisar. Med det i åtanke kan det vara viktigt, i ett kritiskt perspektiv, att medvetandegöra de 

ideologier som hegemoniskt reproduceras för att kunna förhålla sig självständig och kritiskt 

reflekterande i en verksamhet som till stor del förvaltar utveckling av utbildning.  
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5.4 Lärarutbildningen – offer eller autonom och kritiskt reflekterande 

 

Att argumentera att lärarutbildningen befinner sig i en offerroll är inte svårt då empirin 

återkommande gånger har identifierat en politisk ideologi som med kraft både påverkar och 

direkt styr lärarutbildningen. Likaså kan estetiken utmålas som offer i sammanhanget då den 

tvingas tillbaka till förmån för en akademisk ideologi som hänger samman med 

utbildningsstatus. Eftersom estetiska lärprocesser har legitimitet i lärarutbildningsdiskursen 

och är en del i lärarutbildningen så påverkas således hela lärarutbildningen när andra 

ideologier genomsyrar diskursen och utarmar utbildningsvetenskapens egen auktoritet och 

dess legitimerade ideologier. Frågan kan resas om inte detta har en större betydelse i att 

urholka lärarutbildningens status. Vad skulle hända om lärarutbildningen hävdade sin egen 

autonomi och auktoritet inom utbildningsvetenskap? Vad skulle ske om lärarutbildningen 

medvetandegjorde den hierarkiska maktstruktur som råder beträffande lärmedier/lärmiljöer 

och erkände andra alternativa och estetiska sätt att förpacka, distribuera och bedöma kunskap? 

Skulle det leda till ännu mer kritik som förknippade estetik med flum? Förmodligen skulle 

sådana eller dylika påståenden höras, och om inte lärarutbildningen står redo att bemöta 

okunskap med kunskap skulle kritiken vara befogad.  

 

Emellertid påvisar informanterna, och främst B2 och B3, en förmåga att faktiskt kunna 

påverka lärarutbildningen inifrån, då de diskuterar gruppstorlekar och menar att, genom att de 

grupperar sig, har de möjlighet att utöva inflytande på lärarutbildningen. Informanterna 

uppvisar också en medvetenhet om att utbildningen inte är statisk utan ständigt i rörelse och 

de identifierar en pendlingsrörelse som svänger mellan akademisk ideologi, politisk ideologi, 

praktisk ideologi, estetisk ideologi o.s.v. Och mitt i alltihop ska en lärarutbildning realiseras 

som ska stå på en legitim forskningsgrund.  

 

I en skola och lärarutbildning bör det kontinuerligt förekomma en kritisk reflektion och en 

dialog om utvecklingsarbete för att leva upp till och/eller svara på de krav och förväntningar 

som ställs av både omvärlden och ”innervärlden”, i form av lagar, förordningar, reformer, 

styrdokument, politiska utspel, media, lärare, studenter o.s.v. Och med tanke på att det just är 

en lärarutbildning kanske lärarutbildningen även borde gå i bräschen för att utveckla optimala 

lärandeförhållanden för att ge validitet åt begreppet lärarhögskola, vilket konnoterar till att 

vara den ”högsta” av lärarutbildningsformer.         
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Kritiska studier kan sägas, av tradition, ha ett underliggande uppsåt att vilja avslöja både 

synliga och osynliga ideologier och maktförhållanden för att kunna möjliggöra en 

medvetenhet till ett insiktsfullt förhållningssätt till de ideologier eller idéströmningar som 

råder (Alvesson & Sköldberg 2008, Berger 1999, Ericsson 2006, Gripsrud 2002). Uppsåtet 

skulle i en förlängning också kunna nära en ambition och uppmaning till förändring. Av den 

anledningen ansåg jag att det var av intresse att positionera ut företeelser i en makthierarki, i 

kapitel fyra, för att diskutera hur en eventuell vilja till att skapa dialog och kanske också 

förändring kan se ut.  

 

Trots att B1 uttryckt en ambition om att lärarlyfts-/lärarfortbildningskursen, som slår an ett 

estetiskt perspektiv och tidigare ingick i lärarutbildningen, borde ingå även nu i 

lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad så ser verkligheten ut på motsatt sätt. En 

förklaring kan vara att B1 är positionerad utanför lärarutbildningen ifråga om makt och 

inflytande och att den akademiska ideologin så hårt cementerat ett utanförskap när det gäller 

lärideologier som utmanar den ideologiska normen. Studien har också visat att ingen dialog 

förekommer mellan lärarutbildningen och den del av lärarlyftet/lärarfortbildning som B1 

representerar vilket påskiner svårigheter för B1 att uppnå sin ambition.  

 

Eftersom även A, eller författaren, positionerades utanför makten i bemärkelsen att kunna 

påverka lärarutbildningen så ter det sig svårt för att få till stånd ett eventuellt samtal om 

utveckling av lärarutbildningens lärmiljöer. Det finns dock en öppning i det faktum att denna 

studie ska genomgå en akademisk granskning inom lärarutbildningen där den akademiska 

kvaliteten ska granskas i förhållande till den rådande akademiska normen. Kanske fångar då 

de positioner, som befinner sig ovanför A, upp de frågeställningar och den essens som detta 

examensarbete bär med sig. Och kanske, om intresse föreligger, grupperar sig dessa 

positioner för att i sin tur adressera problematiken vidare uppåt i makthierarkin och en 

grogrund för en utvecklande dialog blir möjlig. Vad är annars poängen med att författa ett 

akademiskt examensarbete? Om det inte är meningsskapande? Då riskerar även denna text att 

bli till en metodträning i akademisk tradition och bidra till att cementera och reproducera den 

akademiska ideologin genom träningslogikens dominans.    

 

Sammanfattningsvis härskar således, inom lärarutbildningen, en metod över andra att 

förpacka, distribuera, erhålla och bedöma kunskap. Det är framför allt textmediet och den 

akademiska metoden som tillsammans med den förra reproducerar lärkulturer och 
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lärstrategier vilka är troliga att ge återverkan på hur blivande lärare iscensätter sin praktik. 

Detta sker trots en uttalad argumentation hos lärarutbildare som slår fast vikten av att kunna 

erbjuda ett rikt lärande som harmonierar med olikheter vilket dessutom får stöd av skolans 

uppdrag som är att erbjuda en skola för alla där alla ska erbjudas likvärdig utbildning efter 

sina egna förutsättningar, förmågor och kvaliteter. Så även om estetiska lärprocesser 

eventuellt lyser med sin frånvaro i kommande styrdokument är det befogat att hävda att 

estetiska lärprocesser har en tydlig plats i lärarens professionella objekt och att en 

lärarutbildning givetvis bör innesluta det i en gedigen lärarutbildning utan att för den skull 

åtnjuta kritik från ”obehörigt” håll, eller rättare sagt, från ideologier och föreställningar om 

utbildning som många gånger bottnar i andra utbildningstraditioner med varierande relevans 

för lärarutbildningsdiskursen.  

 

Men att vända på steken är ingen lätt uppgift eftersom den akademiska ideologin har 

lärarutbildningen i ett fast grepp vilket innebär ett hegemoniskt genomsyrande av 

lärstrategier. I samband med detta står och kanske även faller lärarnas och lärarutbildningens 

status som är i relation till och beroende av den akademiska glansen, åtminstone i delar av 

samhällets ögon. Dock kan man resa frågan om hur statusen skulle påverkas om 

lärarutbildningen i högre grad traderade en egen akademisk tradition som i större utsträckning 

vilade på diskursens egna utbildningsvetenskapliga forskningsgrund där bl.a. estetiska 

lärprocesser har legitimitet. Kanske skulle rentav statusen i ett längre lopp gynnas av att 

lärarutbildningen hävdar sin egen autonomi och auktoritet inom utbildningsområdet och 

slippa den låga status och utsatthet som blir resultatet av en ständig kritik och påverkan från 

yttre ideologier.  

 

Lärarutbildningen i Halmstad har också potential att överkomma problemet med bl.a. 

ekonomiska kostnader i samband med att iscensätta estetiska praktiker genom att, till att börja 

med, se över och koppla samman alla enheter som arbetar med utbildning av lärare. Då syftas 

det här på i synnerhet lärarutbildningen och lärarlyftet/lärarfortbildningen. Eftersom studien 

har visat att det finns en avsaknad av dialog, både inom lärarutbildningen och mellan övriga 

instanser som utbildar lärare synes det som om det finns en vinst i att samordna kunskaper, 

kompetenser, erfarenheter och även lokaler och utrustning som kan gynna ett rikt och varierat 

lärande för lärarstudenter och lärarutbildare.    
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Slutligen vill jag citera B3 när denne säger sig vilja se en konstruktiv kritik vilket jag hoppas 

denna uppsats kan erbjuda. 

 

B3: Och då kan jag bli väldigt irriterad som jag ser affischer som sitter uppe från studentkåren 

nu; ”vi vill att du ska gnälla. Gnäll mer”, står det ju. ”Vi bjuder dig på middag om du gnäller”. 

Hade man pratat om ”ni som kan ge konstruktiv kritik” eller ”ni som kan komma med bra 

förslag hur det här kan bli bättre” eller nånting, då hade jag köpt det. 
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6 Avslutning 
 

Jag vill avslutningsvis understryka att min ambition i denna uppsats inte är att enkom kritisera 

lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Ett visst mått av befogad kritik måste ständigt 

finnas i ett kontinuerligt utvecklingsarbete som jag anser hör skolans värld till. Det är av 

största vikt att ständigt reflektera över och kritiskt granska sin verksamhet för att utveckla ett 

lärande som harmonierar med olika tider, kulturer, samhällsströmningar, elever, studenter 

o.s.v. Min förhoppning är inte att denna text ska tolkas som och ingå i en kritisk kanon mot 

lärarutbildningen där kritiken i sig är uttryck för en lärarfientlig ideologi, och kanske därmed 

sakna trovärdighet men ändå åtnjuta en makt och ett reellt inflytande över en utbildning som 

befinner sig i underläge sett till andra utbildningsdiscipliner. Just att lärarutbildningen är 

föremål för och ständigt utsätts för kritik, vilket leder till återkommande förändringsreformer, 

som kan tyckas sakna legitim grund sett till utbildningsvetenskapens egen forskningsbas, ter 

det sig relativt lätt att utmåla lärarutbildningen i en offerroll. Då kan man i sammanhanget 

säga att det är lätt att sparka på den som ligger, även om det påståendet i sammanhanget blir 

väl magstarkt och överdrivet. Men det ligger ändå en viss form av essens i påståendet som bör 

artikuleras och synliggöras. Det är lätt att ta poäng på (eller från) någon/något med låg status. 

Den föregående formuleringen kanske mer fångar det jag vill komma åt. Så återigen önskar 

jag poängtera ambitionen att främst, inom lärarutbildningsdiskursen, skapa en dialog, eller 

bidra till ett befintligt samtal om utvecklandet av lärstrategier. Detta examensarbete har 

skänkt mig stor ödmjukhet inför komplexiteten att materialisera en lärarutbildning som 

ständigt översköljs av ideologier som inte alltid gynnar lärarutbildningsidealet. (Vad nu ett 

sådant ideal skulle vara… )      
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