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Abstract !
I denna uppsats görs ansatsen att, med hjälp av en kritisk diskursanalys och Norman Fair-

cloughs tredimensionella modell, belysa eventuella skillnader och likheter mellan två olika 

typer av lärarutbildningar: Regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbild-

ning och Regeringens proposition 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. Utifrån 

denna modell analyseras de passager från texterna, vars innehåll bär relevans till de skäl som 

står till grund för förändring av utbildningen, ur ett grammatisk och lingvistiskt perspektiv. I 

nästa steg belyses den diskursiva praktik som är framträdande i båda propositionerna. Det 

tredje och sista steget behandlar den sociala praktiken som analyseras utifrån ett fokusgrupps-

samtal som hölls mellan tre pedagoger som är verksamma på Högskolan i Halmstad. Det hu-

vudsakliga resultatet av undersökningen visar att synen på pedagogik skiljer sig de två propo-

sitionerna emellan, samt att de förändringar som föreslås har en ideologisk utgångspunkt. En 

av de slutsatser som dras är att det är problematiskt med förändring på ett så stort plan som en 

ny lärarutbildning innebär. 
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Nyckelord: diskurs, fokusgruppssamtal, kritisk diskursanalys, Norman Fairclough, socialkon-
struktionism.  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Förord 

Vi har skrivit huvuddelen av detta arbete tillsammans. Inläsning av litteratur, tidigare forsk-

ning samt transkriptionen av fokusgruppssamtalet delades upp emellan oss. Vi deltog båda i 

fokusgruppssamtalet. 

Vi vill rikta tacksamhet mot våra handledare Jonnie Eriksson och Jan-Olof Olsson för de-

ras vägledning. Slutligen vill vi också tacka de pedagoger vid Högskolan i Halmstad som 

ställde upp i undersökningen. 

!
Emil Asschier och Mia Brkic 

!
!
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1 Inledning 

Lärarutbildningen är i konstant förändring. Senast den förändrades var hösten 2011, tio år se-

dan senaste bytet. Lärares utbildning är grundläggande för vad som händer och inte händer i 

skolans värld, åtminstone sett ur ett klassrumsperspektiv. Som det ser ut i skolan idag så finns 

det lärare från flera olika typer av lärarutbildningar, vilket innebär till viss del att det finns 

olika utgångspunkter för hur verksamheten bedrivs. Det är dock mer komplicerat än så då alla 

verksamma lärare måste förhålla sig till de läroplaner som finns, oavsett vilken lärarutbild-

ning de gått. Redan från första terminen på lärarutbildningen blev det paradoxala, med att gå 

en utbildning där vi förväntas lära oss hur man lär ut, väldigt tydligt. Vi insåg omgående att 

det inte fanns en ultimat mall, varken för lärare eller för oss lärarstudenteter, för hur man lär 

ut och på vilket sätt man bäst lär sig någonting. Under vår tid som studenter på högskolan har 

lärarutbildningen hunnit förändras och kommit att kallas den ”nya lärarutbildningen”. Vi ser 

nu, i och med detta examensarbete, att vi får tillfälle och möjlighet att undersöka och jämföra 

den utbildning som vi påbörjade HT-09 med den som trädde i kraft HT-11. Vi vill gå in på 

djupet och analysera de förändringar, om de nu finns några prominenta, och vad dessa i så fall 

beror på. Då det skedde ett maktskifte mellan de två utbildningarna så ligger det troligen poli-

tiska och/eller ideologiska anledningar till grund för dessa förändringar. Vi har här valt att 

utgå ifrån de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, som har regerat till-

sammans med andra partier men ändå varit majoritetspartier i Riksdagen och Regeringen un-

der respektive mandatperioder.  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!
1. Problemformulering 

Vårt problemområde rör de didaktiska utmaningar som finns för verksamma pedagoger vid en 

lärarutbildning, och vad dessa utmaningar beror på, särskilt när två olika typer av lärarutbild-

ningar drivs parallellt.      

1.2 Syfte 

Vårt huvudsyfte är att med hjälp av kritisk diskursanalys, och Norman Faircloughs tredimen-

sionella modell, analysera och granska de delar som berör skälen till förändring av lärarut-

bildning ur två olika regeringars respektive propositioner. Delsyftet blir sedan att undersöka 

om, och i så fall hur, undervisande pedagoger eventuellt utvecklat, alternativt, anpassat sin 

undervisning till denna ”nya” lärarutbildning.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur har synen på pedagogik förändrats i regeringens förslag för lärarutbildningen 

2001 gentemot 2011? 

• Vilka skäl finns det till förändringarna?  

• Hur resonerar pedagoger på högskolan i Halmstad kring dessa förändringar?  

1.4 Tidigare forskning 

I denna sektion kommer tidigare forskning kring lärarutbildningar och deras eventuella för-

ändringar att tas upp. Vi belyser framför allt forskning utförd av Brante (2011), men vi näm-

ner också Berntsson (2001) och Fisch (2009). 

Brante (2011:239) påpekar att forskare anser att det sedan 1980-talet funnits en trend att 

sammankoppla utbildning, ekonomi och politik. Detta har visat sig genom att tankegångar 

inom New Public Management gjort intåg i skolans värld, vilket innebär att skolans organisa-

tion och resultat, på så sätt, alltmer blir en fråga för den politiska agendan där det också finns 

skolor som konkurrerar om elever med nya metoder. Skolan uppfattas, med andra ord, mer 

som en marknad. Slutsatsen som dras av denna hopkoppling av utbildning, ekonomi och poli-

tik är för politikerna att lärarna är viktiga för skolverksamheten, och samhällets utveckling, 

samt att nya, bättre, lärare kan rädda välfärden genom utbildning av elever till nya producen-

ter. Lärarutbildningen ses som en grundsten i detta arbete och det är därför förändringar görs 

kontinuerligt. Brante (2011:239) hänvisar till Cochran-Smith (2008) som föreslagit att den 
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nya lärarutbildningsdiskursen ses bygga på tre berättiganden: politiska krav, evidens och re-

sultat. Man vill på så sätt, med hjälp av politiska förändringar, kontrollera lärarkvaliteten, ex-

empelvis genom ökade krav på ämneskunskaper och prövning av lärare. Den bakomliggande 

teorin till dessa tankegångar menar att ”[t]he implementation of research-based linear policies 

regarding teacher education will solve the teacher supply problem and enhance teacher quali-

ty, thus leading to increased pupil achievement” (Cochran-Smith, 2008:273). Detta resone-

mang bygger dock på en förenklad syn av vad lärarkvalitet innebär, samt en rent marknadsba-

serad syn. Enligt Brante (2011:240) innebär det, för det första, att lärarkvalitet mäts i betyg, 

och att de betyg eleverna får säger något om lärarens skicklighet. Författaren påpekar dock att 

det då i sammanhanget glöms bort att det inte säger något om vad skickliga lärare gör, kan 

eller vad de har för syn på pedagogik, d.v.s. kunskap och lärande, liksom de faktorer som rör 

elevers sociala, ekonomiska eller kulturella bakgrund. För det andra är det få som ifrågasätter 

det positiva i att bygga lärarutbildningen på forskning och evidens kring verksamheten. Det 

problematiska i sammanhanget blir, enligt Brante (2011:240 ), att den evidensdiskurs som 

finns tycks bortse från den kritik som stod till grund för minskandet av den positivistiskt 

grundade vetenskapssynen som tidigare rådde inom lärarutbildningen. En återinföring av or-

sak och verkan som utgångspunkt är nu ett önskemål, detta leder dock till att det glöms bort 

att många skolfrågor ”are not matters of evidence, but of values, priorites and trade-

offs” (Cochran-Smith, 2008:275). Slutligen, en lärarutbildning som är uppbyggd kring resul-

tat, där resultatet är grundat i elevprestationer, kan få problem då det är i princip omöjligt för 

lärare att motverka de samhälleliga strukturer som är rådande. I en undersökning gjord av 

Skolverket (2009) rapporteras det att skolors elevsammansättning blivit alltmer homogen; att 

ökade skillnader i gruppers betyg har föräldrars utbildningsnivå som orsak; att förväntan hos 

kamrater och lärare påverkar elevernas prestationer och resultat; samt att lärare med lång erfa-

renhet och goda vitsord främst går att finna i skolor med ”hög” socio-ekonomisk kontext.  

Berntsson (2001:210) skriver om den vid tillfället nya lärarutbildningen som fick en annan 

struktur och en stärkt forskningsanknytning där hon hävdar att det krävs både kunskaper som 

är vetenskapliga och abstrakta men också kunskaper som kräver färdigheter och förtrogenhe-

ter i det praktiska arbetet. Denna stärkta forskningsanknytning innebär dels att lärarutbild-

ningen baseras på en egen avgränsad vetenskap; utbildningsvetenskap, dels bättre möjligheter 

för lärare att forska. Detta är, enligt Berntsson, positivt för lärarnas professionalisering. Kritik 
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har dock riktats mot att den ökade akademiseringen av lärarutbildningen ytterligare ökar klyf-

tan mellan teori och praktik. 

!
!
!
!
I Fisch (2009:143) förs resonemanget att många faktorer: 

!
”…including current political policies and the larger economics of education, have made it difficult for our 
students to become the high-quality teachers they need to be. They have suffered the myriad inequalities of 
education and class: moving too often, dealing with language issues, raising children or caring for parents, 
and having to work to support their families while in high school or college.” 	
	

	
 	
 	
 	
 	
 	

	
 	


Det ska ju dock påpekas att detta är ett resonemang som förs och har förts i USA men vi kan 

trots det se likheter med vårt svenska system, exempelvis när det kommer till politik och fi-

nansiering av utbildning.  

2 Teoretisk bakgrund 

I det nästkommande stycket av uppsatsen kommer den teoretiska bakgrund, som berör vårt 

forskningsområde, att behandlas. 

2.1 Socialkonstruktionism  

För att adekvat kunna beskriva den kritiska diskursanalysen, den analysprocess som valts till 

denna uppsats, är det nödvändigt att först beskriva den teori som ligger till grund för denna 

process, nämligen socialkonstruktionism. Det är en vetenskaplig teori där man menar att vår 

kunskap och värderingar skapas i våra möten och interaktioner med andra. Ur en socialkon-

struktionistisk synvinkel finns det inte någon djupare mening i varken människor eller ting, på 

det sätt de definieras, utan det är i samspel med andra människor som normer och värderingar 

konstrueras (Burr, 2003:3-6).  Vidare redogör Burr (1995) att de socialkonstruktionistiska an-

greppssätten är många och skiftande, vilket medför viss svårighet när det kommer till att ge en 

gemensam karaktär som täcker dem alla. Fyra premisser som binder ihop fältet tas upp.  

Den första premissen behandlar en kritisk inställning till självklar kunskap där man pratar 

om att den kunskap vi har om världen inte omedelbart kan betraktas som objektiv sanning. 
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Verkligheten är tillgänglig för oss genom våra kategorier, och våra världsbilder är inte spegel-

bilder av verkligheten utan är istället en produkt av våra sätt att kategorisera världen. Histo-

risk och kulturell specificitet tas upp som premiss nummer två där man beskriver att vi männi-

skor är historiska och kulturella varelser vars syn på världen och kunskap alltid är kulturellt 

och historiskt präglade. De sätt vi uppfattar och representerar världen historiskt och kulturellt 

är på så sätt specifika och kontingenta, d.v.s. våra världsbilder och identiteter kunde sett an-

norlunda ut och de kan förändras över tid. I den tredje premissen pratar man om samband 

mellan kunskap och sociala processer där det hävdas att vårt sätt att uppfatta världen skapas 

och upprätthålls i sociala processer. Denna sociala interaktion frambringar kunskap där man 

gemensamt bygger upp sanningar och samtidigt strävar efter vad som är sant och vad som är 

falskt. I den sista premissen talar man om samband mellan kunskap och social handling där 

det påpekas att i en viss världsbild blir en del handlingar naturliga och andra otänkbara. Dessa 

olika världsbilder, som ofta är sociala, kan således leda till olika sociala handlingar, därmed 

får den sociala konstruktionen av kunskap och sanning konkreta sociala konsekvenser (Burr, 

1995).  

2.2 Kritisk diskursanalys 

Det har gjorts många ansatser till att redogöra för vad begreppet diskurs innebär:  

!
”[…]en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Winther Jør-
gensen & Phillips (2000:7)  
”Diskurser säger således något om vad som kan sägas, vem som får säga det och varifrån, dvs. från vilka 
olika positioner något sägs och hur något sägs.” (Bergström & Boréus, 2005:312) !

Diskursbegreppet handlar alltså om vad som är möjligt att säga och göra i ett visst samman-

hang. Det finns också ett fokus på språkets betydelse, det blir viktigt hur något sägs. En ut-

gångspunkt är att försöka synliggöra självklarheter och att ställa frågor till sitt material (Wint-

her Jørgensen & Phillips, 2000:30). 

När begreppet diskurs diskuteras bör filosofen Michael Foucault nämnas, då han var en av 

diskursanalysens förgrundsfigurer. Den sammanlagda mängden yttranden (tal och text) som 

ett ämne producerat under en viss tid kallade Foucault för en diskurs, där varje diskurs styrs 

av regler och strukturer för vad som kan sägas. Förslagsvis, att deltaga i en diskussion rörande 

skolfrågor skulle innebära att man deltog i en så kallad skoldiskurs, där särskilda förhållnings-
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regler är rådande. Han betraktade diskursen som en slags reglering av makt, kunskap och auk-

toritet i samhället och uppmärksammar på så sätt diskursens möjlighet till förändring över tid 

(Foucault, 1993).  

Vidare kommer den kritiska diskursanalysen, som är en vidareutveckling utav Foucaults 

teorier angående diskurser där man utgår ifrån att verkligheten skapas av människan i en kon-

tinuerlig process där språket spelar en central roll, att diskuteras. Diskursen blir då det centra-

la i analysen då verkligheten aldrig kan nås utanför diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Den kritiska diskursanalysen förutsätter en granskande inställning till kunskap som i 

normala fall ses som sanning, då det vi vet om världen inte automatiskt är en objektiv verk-

lighet. Medvetenhet om hur vi ser på världen kan inte bortses från det historiska och kulturella 

sammanhang vi befinner oss i. Att kritiskt granska diskurser innebär därför att man belyser 

den påverkan som språket och den sociala verkligheten har på varandra, med utgångspunkt i 

det som verkligen skrivits eller sagts (Fairclough, 1995; Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Inom denna kritiska diskursanalys är lingvisten Norman Fairclough en förgrundsfigur och 

det är hans tredimensionella modell som vi kommer använda som underlag för analysen av de 

två texterna. Fairclough konstruerade denna tredimensionella modell för att kunna uppnå en 

djupare förståelse av texters innebörd och hur texter påverkar verkligheten, i vårt fall hur for-

muleringen och utformningen av lärarutbildningen påverkar utbildningens innehåll. Enligt 

den tredimensionella modellen består en kommunikativ händelse av tre olika dimensioner 

som ska analyseras. Den första dimensionen är texten, det vill säga vilka ord, metaforer och 

liknande man har använt sig av för att analysera texten utifrån dess grammatiska och lingvis-

tiska egenskaper. Den andra dimensionen visar att händelsen har en diskursiv praktik vilket 

innebär en analys av vem som har skapat texten, till vem, och i vilket syfte, samt vilka konse-

kvenser texten kan komma att få. I detta steg ingår även interdiskursivitet, vilket innebär att 

man lyfter de diskurser och ideologier som skapar textens uppbyggnad, och intertextualitet 

som visar hur flera olika texttyper används och kombineras i en text.  

Den tredje dimensionen definieras som social praktik och genom den ser vi hur texten åter-

skapar eller motsätter sig verkligheten (Fairclough, 1995; Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). I analysen tas då relationen mellan text och verklighet upp, och här visas konsekven-

serna av textens budskap samt vilka diskurser som har påverkat texten.  
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3 Metod och genomförande  

I denna sektion beskrivs metoden som användes vid genomförandet av vår undersökning. I 

det här avsnittet kommer vi också gå igenom hur genomförandet av metoden gick till. Vi har 

här valt att utgå från Wibeck (2000:49-148) då vi anser att hon har en tydlig struktur på hur ett 

fokusgruppsamtal kan utformas som en kvalitativ intervjumetod. 

3.1 Bakgrund 

Vi valde fokusgrupp som metod för att samla in material till vår kritiska diskursanalys. Då vi 

ville undersöka regeringens texter som rör skälen till förändringarna av “En förnyad lärarut-

bildning” (Reg. Prop. 1999/2000135) och “Bäst i klassen - en ny lärarutbildning” (Reg. Prop. 

2009/2010:89), ansåg vi det vara ett bra komplement med en fokusgrupp där deltagarna fick 

diskutera vissa teman, som vi bestämt i förväg.  

Historiskt sett har, menar Justesen & Mik-Meyer (2012:65-66), fokusgruppsmetoden 

främst använts för marknadsundersökningar, i kommersiella syften och av reklambyråer. I och 

med detta finns det flera manualer för hur arbetet med fokusgrupper kan se ut, dessa manualer 

innehåller tips och råd för allt ifrån hur grupper kan sättas samman till hur lokalen som man 

ska vistas i under tiden ska se ut. Dessa manualer var dock inte aktuella för oss då vår under-

sökning inte syftade till att göra någon marknadsundersökning eller liknande utan istället fo-

kusera på forskningsbaserad tillämpning som bygger på metodologiska reflektioner.  

Wibeck (2000:9) tar upp att användning av fokusgrupper innebär att man samlar en grupp 

människor som under en begränsad tidsram får möjlighet att diskutera ett eller flera ämnen 

med varandra. Gruppen ska inte vara självgående utan ledas att av en samtalsledare, en så kal-

lad moderator, en person som leder diskussionen framåt genom att introducera nya aspekter 

av ämnet i den mån det behövs. Moderatorn ses dock i detta sammanhang inte som en tradi-

tionell intervjuare, då målet med fokusgrupper är att de deltagande ska få diskutera fritt med 

varandra.  

Fokusgruppsmetoden kan påminna lite om den kvalitativa intervjun, som Kvale och 

Brinkmann (2009) talar om, då deltagarna i gruppen ombeds att förhålla sig till olika frågor 

eller ämnen som forskarna tar upp. Ytterligare något som påminner om intervjuformen är syf-

tet med fokusgrupperna som är att få deltagarnas respons på en rad frågor vars svar leder fram 

till det kvalitativa material som sedan utgör kärnan för valen i den efterföljande analysen. Det 

viktiga i analysen blir då inte endast vad deltagarna säger utan även hur de förhåller sig till 
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varandra och varandras uttalanden. Justesen och Mik-Meyer (2012:65-67) menar dock att syf-

tet med fokusgruppen skiljer sig från den kvalitativa intervjun då gruppsamtalet inte går på 

djupet när det gäller de individuella svaren. Det väsentliga blir istället interaktionerna och dia-

logen mellan deltagarna och responsen på de andras uttalanden. Under dessa interaktioner, 

menar Wibeck, (2000:24-40) finns ett mindre innehåll av spontanitet, till skillnad från andra 

datainsamlingsmetoder.  

En annan skillnad som utmärker fokusgruppen, som Wibeck (2000:39-40) tar upp, är att 

intervjutillfället innebär en diskussion, och det material man får fram av denna diskussion blir 

mer en summa av utsagor än en rad enskilda. Deltagarna får även sina åsikter och idéer prö-

vade under diskussionens gång vilket gör att åsikter och idéer omformuleras, formas och ut-

trycks på nytt.  

Metoden var inte självklar för oss från början, då vi valde mellan individuella intervjuer 

eller fokusgruppssamtal. Precis som Justesen och Mik-Meyer (2012:67) så ansåg vi att ett 

samtal i grupp skulle ge deltagarna chansen att lägga sig i och ställa frågor till varandra, vilket 

skulle medföra att de synliggjorde antaganden och normer som annars kunde förblivit under-

förstådda eller inte kommit fram alls i en enskild intervju. Även om förhållandevis öppna frå-

gor används inom båda metoderna och ger intervjupersonen/-personerna en möjlighet att prata 

öppet om olika ämnen med egna ord, blir det en markant skillnad på om en person talar om ett 

ämne eller om en grupp människor diskuterar ämnet. Fokusgrupperna för inte bara med sig de 

gruppdynamiska aspekterna utan de ger även en bredare skala av idéer då deltagarna får chan-

sen att utveckla sina tankar och perspektiv tillsammans. 

3.2 Strukturen på samtalet	


Vi valde att använda oss av Wibecks (2000:45) form av en semistrukturerad fokusgrupp då vi 

ville att gruppen i så stor utsträckning som möjligt skulle tala med varandra och inte med mo-

deratorn, samtidigt ville vi inte att deltagarna skulle diskutera fritt utan utgångspunkten var 

vår frågeguide, (se bilaga 1). Denna frågeguide var dock inte så pass strukturerad att respon-

denterna inte fick möjlighet att framföra egna tankar och åsikter. Morgan (1998:46-49) påpe-

kar att i den här typen av struktur ska frågeguiden inte begränsa, utan istället ska den vara ett 

hjälpmedel med riktlinjer för samtalet. Vår frågeguide innehöll inte många specifika frågor, 

istället var frågorna utformade på så vis att de skulle behandla olika teman. Frågorna konstru-

erades på ett sätt som skulle möjliggöra för deltagarna att diskutera kring frågorna och dess 
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teman. Samtidigt producerade de svar som vi senare kunde använda oss av i vår kritiska dis-

kursanalys av de två propositionerna, då deltagarnas svar också bidrog till det som skulle ana-

lyseras.  

När det gällde vårt huvudsakliga fokus, utgick vi också här från Wibeck (2000:45-49) som 

menar att det inte bör ligga på gruppdynamiken eller hur ofta någon uttalar sig, även om 

gruppdynamiken automatiskt kommer att påverka validiteten samt reliabiliteten av vår under-

sökning. Vårt främsta fokus låg istället på hur deltagarna uttryckte sig och vilken typ av be-

grepp de använde sig av. Vi var medvetna om att det fanns både för- och nackdelar med vårt 

val av struktur. Målet var dock att få en så öppen diskussion som möjligt, men samtidigt att 

hålla den innanför uppsatsens ramar. Vi valde därför att ge moderatorn ett lite större utrymme 

i fokusgruppen för att kunna hålla deltagarna på rätt spår, och för att på så sätt få en fruktbar 

diskussion utan att moderatorn planterar sina föreställningar eller förförståelse hos gruppmed-

lemmarna. Vi ville att så många som möjligt av de önskvärda ämnesaspekterna skulle täckas 

in, utan att deltagarna kände att de inte fick komma med egna synpunkter.  

Trots att vi tidigare nämnt att gruppdynamiken inte skulle vara i fokus, och inte heller hur 

mycket respektive deltagare uttalade sig, var det viktigt att alla fick komma till tals då vi ville 

ha en gruppdiskussion med aktiva deltagare för att så många diskurser som möjligt skulle gö-

ras synbara.  

Eftersom fokusgruppen inte var vår enda utgångspunkt för analysen i uppsatsen utan även 

två texter, så var vår tanke att komplettera och bredda undersökningen med ett fokusgrupps-

samtal. Vi valde att hålla oss till en grupp med tanke på tidsaspekten och målet med vår un-

dersökning. Vårt intresse låg främst i att ta reda på hur deltagarna resonerade och argumente-

rade i gruppen rörande de två propositionerna och inte deras åsikter om dem. 

3.3 Dokumentation	


För dokumentation av fokusgruppssamtalet använde vi oss av en mobiltelefon med tillkopp-

lad extern mikrofon samt ytterligare en mobiltelefon för att försäkra oss om att allting spela-

des in och inte raderades av misstag. Vi valde dessa hjälpmedel för att de är diskreta och för 

att våra gruppmedlemmar förhoppningsvis lättare skulle kunna tänka bort dem och tala som 

om de inte fanns där. En svårighet med detta förfarande skulle kunna vara att hålla isär röster-

na när samtalet sedan skulle transkriberas, då vår grupp består av tre medlemmar av samma 

kön. Då vi var två stycken som gjorde denna undersökning, varav den ena agerade moderator, 
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så fanns det möjlighet för den andra att samtidigt observera och föra anteckningar. Valet att 

inte filma samtalet berodde på vår önskan om att samtalet skulle flyta på så naturligt som möj-

ligt. Wibeck (2000:79) menar att en kamera i rummet skulle kunna påverka deltagarnas bete-

ende och uttryck. Eftersom vårt fokus inte låg på deltagarnas minspel eller personliga åsikter, 

utan på hur de uttryckte sig och vilka begrepp de använde sig av, var det därför tillräckligt 

med en mikrofon och mobiltelefoner som hjälpmedel för att dokumentera samtalet. För att 

kunna analysera fokusgruppssamtalet gjorde vi en transkription av samtalet efteråt. Vi valde 

att göra en ofullständig transkription som innebar att vi valde ut och transkriberade det vi an-

såg vara av värde för vår analys och undersökning, medan samtidigt tal, uppbackningar som 

“mm” och “hmm” liksom pauser utelämnas, då det inte påverkade analysen av samtalet (Wi-

beck, 2000:81). 

3.4 Den kritiska diskursanalysen 

Vi valde att använda oss av den kritiska diskursanalysen och den trestegsmodell som är ut-

vecklad av Norman Fairclough som analysförfarande av, både de väsentliga delarna ur rege-

ringspropositionerna, och fokusgruppssamtalet. Vi ansåg att denna modell var väl lämpad för 

båda ändamål då vårt syfte var att analysera de diskurser som synliggjordes i regeringens två 

propositioner och i det textmaterial som utgjorde det transkriberade fokusgruppssamtalet. 

Själva analysförfarandet indelades i tre delar, där fokuset låg på att analysera texterna, proces-

serna kring textproduktionen och slutligen den sociala praktiken (Fairclough, 1995:23). I det 

första steget av textanalysen belystes de två regeringspropositionernas respektive lingvistiska 

diskurs som vi delade upp i två språkliga kategorier. Den första kategori var transitivitet, 

m.a.o., där händelser och processer binds samman med subjekt och objekt genom att exem-

pelvis titta på hur givande och fråntagande av ansvar kan se ut. Den andra kategorin, modali-

tet, fokuserar på textens skapare och dennes grad av affinitet, d.v.s. instämmande i en sats. I 

denna kategori beskrivs sanning som en typ av modalitet där talarens affinitet anses vara an-

tingen hög eller låg. Ett exempel på hög affinitet kan vara om en talare säger “det är varmt” 

medan låg affinitet kan vara om en annan talares svar då kan bli “ja, det är lite varmt”. 

I det andra steget fokuserade vi på den diskursiva praktik och de processer som finns kring 

produktionen och konsumtionen av texten, d.v.s. de ideologier som påverkar texternas inter-

diskursivitet. Det spelar alltså roll vem som skrivit vad och vem det är som läser, vilket i sin 

tur påverkas av hur texten är uppbyggd. När vi analyserade den diskursiva praktiken åtskildes 

!  12



själva texten och dess egenskaper från det förstnämnda. Inom denna praktik analyserade vi 

också hur författarna av texterna förstärker rådande diskurser, samt hur dessa texter skulle 

kunna tolkas av mottagaren. 

 I det sista analyssteget knöts säcken ihop med hjälp av den sociala praktiken, då vi kopp-

lade samman texternas uppbyggnad och den diskursiva praktiken med den sociala praktiken, 

alltså transkriptionen från fokusgruppssamtalet. Med hjälpt av det sista analyssteget hjälptes 

förståelsen för hur diskurser upprätthålls och konstrueras i det sociala samspelet, som i vår 

undersökning innebar det fokusgruppssamtal som de tre pedagogerna deltog i. Den kritiska 

diskursanalysen har som uppgift att synliggöra hur texters utformning bidrar till konstruktio-

nen av diskurser samt hur dessa i sin tur påverkar människors sociala praktiker i form av vär-

deringar och normer (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:72-76). 

3.5 Urval av respondenter  

Det finns många olika teorier om hur stor en fokusgrupp ska vara, där mycket talar för att den 

inte ska vara för stor. Vår fokusgrupp bestod av tre deltagare, där två av deltagarna arbetar 

som undervisande pedagoger som även är med och utvecklar den nya lärarutbildningen samt 

kursplaner på Högskolan i Halmstad. Den tredje deltagaren i samtalet har arbetat som under-

visande pedagog på högskolan tidigare, men har nu en annan post där en del av hens uppgifter 

också är att vara med och utveckla den nya lärarutbildningen samt kursplanerna. 

En av fördelarna med en liten grupp är att det blir lättare för personerna som är med att få en 

känsla av inflytande och samhörighet, det kan samtidigt ge varje medlem en större möjlighet 

att ta för sig av utrymmet och deltagarna känner sig mer involverade i diskussionen. En större 

grupp kan innebära att det fysiska avståndet mellan medlemmarna ökar. Kommunikationen 

blir då mer opersonlig, ögonkontakten förloras och det blir svårare för deltagarna att urskilja 

varandras minspel. I större grupper kan det hända att moderatorn tar mer plats än vad som var 

menat från början eftersom det kan innebära att ordet måste fördelas jämnare i gruppen när 

vissa medlemmar pratar mer och andra mindre. En av nackdelarna med en liten grupp är att 

den skulle kunna bli mer relationsorienterad än vad som krävs för att göra undersökningen, 

medan en större grupp skulle ha lättare för att fokusera mer på uppgiften de har framför sig än 

relationerna till varandra. Vår förhoppning var att vi skulle klara av att balansera relationerna 

med uppgiften så att gruppklimatet inte blev för intimt men inte heller för anonymt. En annan 

nackdel med att endast ha tre gruppmedlemmar är att en av personerna i triaden hade kunnat 
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fungera som en medlare mellan de andra två. Den tredje parten hade alltså kunnat välja att 

hålla sig utanför och vara oberoende av de andra två eller kanske till och med välja att spela ut 

de andra två mot varandra. 

3.6 Etiska frågor 

I all forskning återkommer frågan om metoden forskaren/na väljer att använda sig av är etiskt 

riktig eller inte. Det är viktigt att försäkra sig om att de som deltar i fokusgruppssamtalet inte 

känner att de själva eller deras privatliv kränks av forskarteamet. Vetenskapsrådet (2002:7-14) 

tar upp fyra grundläggande individskyddskrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav ska följas för att ett arbete ska kunna ses 

som etiskt försvarbart. Informationskravet innebär att forskaren/na ska ha informerat under-

sökningsdeltagarna om deras roll i projektet och villkoren som gäller för deras deltagande. De 

deltagande ska vara medvetna om att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbry-

ta densamma utan att det medför negativa följder för dem. För att samtyckeskravet ska följas 

ska forskaren/na få undersökningsdeltagarnas samtycke, samt göra deltagarna medvetna om 

att de har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta. I konfidentialitetskra-

vet tas anonymiteten upp, och användning av etiskt känsliga uppgifter om deltagarna som 

skulle kunna identifiera dem. För att följa detta krav kommer de medverkande i fokusgrupp-

samtalet bli tilldelade varsin bokstav, A, B och C. Vi är medvetna om att vi inte kan garantera 

fullständig anonymitet, dock anser vi att konfidentialitet kan uppnås. Information om delta-

garna som rör deras identitet kommer skyddas noggrant. Vi anser att fokusgruppssamtalet är 

mer etiskt tilltalande än andra intervjuformer då deltagarna får komma till tals på villkor som i 

högre grad är deras egna. Samtal i grupp gör att deltagarna kan välja att avstå från att uttala 

sig om något ämne som tas upp skulle visa sig vara mer känsligt. Det största etiska problemet 

som vi kan se är att konfidentialitet inte kan garanteras från de övriga deltagarna i gruppen. Vi 

kan endast garantera att det från vår sida inte kommer släppas ut uppgifter som rör deltagar-

nas identitet eller uttalande i gruppen. Det vi kan göra är att lyfta problematiken i början av 

samtalet för att alla medlemmar ska få säga vad de tycker och även kunna känna sig tryggare i 

sina roller som deltagare i en undersökning. Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att 

uppgifter som samlas in för forskningsändamålet inte får användas i kommersiella eller andra 

icke-vetenskapliga syften. 
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3.7 Generaliserbarhet 

Syftet med vår undersökning var inte att dra generella slutsatser om hela grupper eller popula-

tioner. För att göra en sådan undersökning skulle vi behöva genomföra en fokusgruppsstudie 

för att kunna uttala oss om utbredningen av t.ex., vissa åsikter eller attityder inom specifika 

grupper eller populationer och det är inte möjligt för oss att göra. För den typen av generali-

serbarhet finns det kvantitativa datainsamlingsmetoder som t.ex., enkäter, opinionsundersök-

ningar som bearbetas statistiskt. Vi valde att fokusera på tre pedagoger för att få en djupare 

förståelse av deras tolkningar av vårt problemområde. Fokusgruppssamtalet användes för att 

säga något om de implicita antaganden eller de underliggande värderingarna som deltagarnas 

argumentation utgår ifrån. Värderingar som en individ har är ofta specifika för en viss kultur 

eller grupp i samhället, i och med detta går det att visa på hur argumentation i flera grupper 

utgår från samma premiss oavsett från vilken ståndpunkt deltagarna sedan väljer att argumen-

tera från. Det är här som vi har förhoppningar om att diskursen från just den högskola som vi 

har valt att fokusera på ska visa sig, och hur den tar sig uttryck i pedagogernas argumentation 

På så sätt kan lärdomarna från vår undersökning användas för att studera en specifik fråga i ett 

större sammanhang. 

3.8 Reliabilitet och validitet 

I alla undersökningar som görs spelar den mänskliga faktorn en stor roll. Människan har en 

tendens att höra och tolka information så att det bekräftar hennes egna ståndpunkter och förbi-

se sådant som inte passar in i det mönster som hon sett tidigare. Därför är det viktigt att en 

undersökning och analys kan verifieras, och det är här reliabiliteten kommer in. Olika forska-

re ska, oberoende av varandra och vid olika tidpunkter, kunna komma fram till samma resultat 

när de studerar ett material. För att det här ska kunna hända är det viktigt att den data som 

man får in är tillräcklig och att den redovisas ordentligt. När det sedan är dags att analysera 

och tolka datan som har samlats in kommer validiteten in i bilden. Det är viktigt att kalla sa-

ker för deras rätta namn och att verkligen studera det som man har valt att studera. Vi kan inte 

garantera att deltagarna inte överdriver för att göra intryck på oss som forskare eller de övriga 

deltagarna, eller om de försöker övertyga om en viss åsikt. Även här spelar den mänskliga 

faktorn in då deltagarna ibland säger det som anses vara socialt accepterat eller det som de 

tror att forskaren vill höra. Det finns många faktorer som skulle kunna påverka validiteten, 

däribland moderatorns kön, ålder eller misstro om konfidentialitet. Albrecht (i Morgan, 1993) 
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talar om ekologisk validitet, alltså validitet i det levande livet, t.ex., begrepp som används i en 

diskurs som i andra sammanhang inte hade haft någon större relevans, då säger man att be-

greppet saknar ekologisk validitet. I fokusgruppssammanhang uppvisas dock en hög grad av 

ekologisk validitet då grunden är den mänskliga tendensen att diskutera olika ämnen i grupp. 

Vidare talar Albrecht (i Morgan, 1993) om att personliga åsikter härrör från sociala processer 

snarare än personliga. Fokusgruppen blir alltså en social händelse där deltagarna interagerar 

med varandra. Deltagarnas idéer och tankar bryts ner mot varandra och modifieras, vilket in-

nebär att de data som genereras under ett samtal är mer ekologiskt valida än data som har 

samlats in genom individuella intervjuer där individerna ensamma har fått ge uttryck för åsik-

ter. 

4 Analys och resultat 

I detta stycke kommer vi, med hjälp av Faircloughs trestegsmodell, analysera de skäl som 

finns till förändring av lärarutbildningen i de två regeringspropositionerna. Vi har valt att 

sammankoppla de två första stegen av analysen, d.v.s. texten och den diskursiva praktiken då 

vi anser dem lämpade för textanalys. I det tredje och sista steget fördjupas de två föregående 

stegen då den sociala praktiken hamnar i fokus i och med fokusgruppssamtalet. 

4.1 Textanalysen  

Ett av de mest frekventa begreppen som används, sett ur en lingvistisk synpunkt, framför allt 

använt i Reg. Prop. 2009/10:89 (2010), är verbet böra. Detta verb har normalt sett två olika 

definitioner, 1: lämpligen eller med rätta eller nödvändighet skola, d.v.s. utföra en viss hand-

ling; i uttryck för uppmaning: man bör göra sin plikt, 2: måste sannolikt (efter allt att döma) 

vara på ett visst sätt: han bör vara ganska trött vid det här laget (Axelsson, 2003). Den första 

definitionen är av intresse för denna analys då den är ett exempel på både transitivitet och 

modalitet (diskuteras i 3.1.4). Transitiviteten är synlig i fraser som bör kunna rymmas inom 

och bör kunna integreras i där ett fråntagande av ansvar hos författaren/författarna blir synligt 

eftersom verbet bör i dessa fall endast ses som en rekommendation. Jämförs det med fraser 

som innehåller verbet ska/skall, såsom inslaget skall öka studenternas förståelse och minst 15 

högskolepoäng av de 90 högskolepoängen ska vara verksamhetsförlagda handlar det snarare 

om en uppmaning eller ett tvingande. Begreppet bör innehar också ett visst mått av modalitet 

då det fokuserar på textens skapare och dennes grad av instämmande i en sats. Detta kan ex-
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emplifieras med fraser som bör vara de anordnande lärosätenas ansvar och generella kun-

skaper för lärare och förskollärare bör utgöra en utbildningsvetenskaplig kärna där författar-

nas affinitet blir synlig i samband med att bör, återigen, kan tolkas mer som en rekommenda-

tion än en ren uppmaning. 

Det finns ytterligare exempel på fraser som är svårtolkade då de nyckelord som används i 

fraserna per definition inte har självklara tolkningar. Tre exempel på sådana fraser kommer 

från Reg. Prop. 1999/2000135 (2000): förvärva kunskaper om, tillägna sig kunskap och sam-

tidigt bidra till studenternas ämneskunskap. För det första är begreppet kunskap, i sig, ett stort 

begrepp samt omstritt i sin innebörd då kunskapsteori är ett brett fält med olika inriktningar. 

På grund av dessa skäl kommer inte detta begrepp diskuteras alltför ingående här, då det är ett 

ämne för ett separat forskningsområde. Det ska dock sägas att det är möjligt att diskutera detta 

begrepp utifrån filosofiska eller pedagogiska utgångspunkter, där det ena inte behöver utesluta 

det andra. Idéhistoriken Sven Liedman beskriver att: 

!
[k]unskapen är inte, som man idag kan få intryck av, något ytligt, något som en människa ena dagen tar till 
sig och nästa kastar ifrån sig, utan kunskapen är införlivad med hela hennes sätt att leva och förstå världen. 
Varje epok, varje samhälle, varje individ har sin egen kunskapsprofil och därmed sin unika bildningsväg. 
Kunskapen är en väsentlig del av vår identitet.   (Liedman, 2001:6) 

 

Liedman (2001:6) hävdar på så sätt att kunskaper är något vi måste tillägna oss själva. Det 

blir av intresse att jämföra detta påstående med det andra ovan nämnda exemplet tillägna sig 

kunskap från Reg. Prop. 1999/2000:135 (2000:19) där till och med samma verb tillägna an-

vänds. En definition av verbet tillägna skulle kunna liknas vid att någon tar till sig något, eller 

lär sig något. Det är ett verb av reflexiv karaktär då det kombineras med ett objektspronomen 

(sig) som i föregående exempel. Verbet förvärva, som kommer från exemplet förvärva kun-

skaper om skulle kunna beskrivas som en synonym till ovan diskuterade tillägna sig då det i 

grund och botten betyder att ta till sig något, eller anskaffa sig något, i detta fall kunskap. Vi-

dare hävdar samma författare att information inte enbart kan kopieras in i en människas hjärna 

utan hon måste själv förvärva, tillägna och lära sig för att kunskapen ska bli bestående. Kun-

skap är dock, enligt Liedman, en färskvara där han talar om rotkunskaper, d.v.s. kunskaper 

som är bestående när de väl tillägnats, och detaljkunskaper som är föränderliga. I exemplet 

samtidigt bidra till studenternas ämneskunskap ser vi också kopplingen till ett förvärvande av 
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kunskap i och med att användandet av verbkonstruktionen bidra till kan ses som ytterligare en 

synonym till hur kunskap tillägnas någon. Slutligen, Liedman (2001:5-7) påpekar också att 

kunskap först blir kunskap när den kan sätta in i en meningsfull kontext där den kan värderas 

kritiskt. Rotkunskaperna bör på sätt, enligt författaren, vara vid det som skolan lägger vikt för 

att kunna ge elever förberedelse inför framtiden där de fakta vi känner till kan komma att för-

ändras. Kunskap ses, på så sätt, som relativ och oändlig då den alltid kommer att förändras. 

4.2 Den diskursiva praktiken 

När vi diskuterar begreppet ideologi utgår vi från Faircloughs definition där ideologier är be-

tydelsekonstruktioner som skapar, reproducerar och transformerar dominansrelationer (Fair-

clough, 1992:87). Diskurser kan vara mer eller mindre ideologiska, där de ideologiska bidrar 

till upprätthållande eller transformation av maktrelationer där: 

!
de ofta ogenomskinliga orsaks- och determinansförhållandena mellan (a) diskursiva praktiker, händelser och 
texter och (b) bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och processer … hur sådana praktiker, hän-
delser och texter frambringas och formas ideologiskt av maktrelationer och kampen om makt … hur genom-
skinligheten i dessa relationer mellan diskurs och samhälle själv är en faktor som säkrar makt och hegemo-
ni     (Fairclough 1993:135) !

Det som kan ifrågasättas med denna definition är om det finns någon diskurs som skulle kun-

na sakna konsekvenser får makt- eller dominansrelationer i ett samhälle, eftersom det är svårt 

att dra en gräns mellan det som ses som en ideologi och det som inte gör det enligt Winther 

Jörgensen & Phillips (2000:79). Då vår kritiska diskursanalys har två regeringspropositioner 

och dess skäl till förändringar som utgångspunkt, samt att det har varit två olika regeringar 

som har utformat varsin lärarutbildning, går det inte att bortse från att ideologier spelar roll i 

dessa förändringar.  

I de båda propositionerna spelar begreppet demokrati en stor roll, precis som det gör i 

Skolverkets (Skolverket, 2013) alla läroplaner. Det som här går att ifrågasätta är vad för typ 

av demokrati de två majoritetspartierna talar om. Det är lätt att utgå från att alla talar om 

samma demokrati, vi har dock upptäckt att så inte är fallet.  

Genom att titta på Socialdemokraternas (2013) perspektiv på demokrati kan man se att vik-

ten läggs på att det ska finnas ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, dagligen, i 

exempelvis skolor, på arbetsplatser och i bostadsområden. Grunden för Socialdemokraternas 

syn på demokrati ligger i alla människors lika värde och värdighet. Demokratin ses som 
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någonting alla i samhället har ett ansvar för, där olika problem hanteras genom att hitta ge-

mensamma lösningar. De talar om gemensam välfärd som skapar villkor för alla människor 

att delta likvärdigt i demokratin.  

Moderaterna (2012), å andra sidan, har ett annat perspektiv på demokrati. De talar istället 

om tolerans, öppenhet och rättvisa för människors olika livsstilar. Vikten läggs på individen 

och dennes valfrihet att styra över sitt liv och sin egen vardag. De värnar även om det öppna 

samhället där människor tillåts insyn i den statliga verksamheten för att försäkras och garante-

ras rättssäkerhet och effektivitet. De ser också den enskilda individens integritet som en del av 

värdegrunden i en demokrati. 

Båda partier värnar om människors lika värde, dock på olika sätt. Socialdemokraterna gör 

demokratin till ett ansvar som alla tillsammans bär med sig, medan Moderaterna för ner det 

till individnivå där varje människa bär ansvaret av att, först och främst, sköta sig själv för att 

det i sin tur ska gynna resten av samhället. Denna syn på demokrati för oss vidare till fler 

nyckelord i de två propositionerna. I de Socialdemokratiska skälen till förändring hittar vi ord 

som samhörighet och solidaritet (Socialdemokraterna, 2008) som kan kopplas samman med 

synen på demokrati och deras ideologi som grundar sig på just samhörighet i samhället där 

alla ska vara delaktiga och jobba för att tillsammans skapa gemenskap. I Moderaternas skäl 

till förändring hittar vi andra nyckelord som, t.ex., ledarskap och kompetens (Moderaterna, 

2012) som vi kan koppla samman med den individanpassade samhällsideologin. För att ett 

samhälle eller diverse organisationer ska kunna fungera väl så behövs kompetenta ledare. De 

behövs för att dessa organisationer ska kunna drivas framåt samt för att ge vägledning åt de 

engagerade.  

Fortsättningsvis dyker det i Reg. Prop. 1999/2000:135 (2000) upp andra begrepp som vi 

återigen kan koppla till den ideologi Socialdemokraterna grundar sig på. Exempelvis talar de 

mycket om människors olika livsvillkor och vikten av förståelse för desamma. I och med det-

ta blir även olika kulturfrågor viktiga. Ytterligare en koppling till gemenskap och samhörighet 

hittar vi i tvärvetenskapligheten som förespråkades i den tidigare lärarutbildningen där olikhe-

ter skulle mötas för att kunna hitta lösningar på gemensamma problem i de olika årskurserna 

som lärarstudenterna skulle verka inom. 

Denna tvärvetenskaplighet är någonting vi inte ser spår av i den nya lärarutbildningen som, 

precis som tidigare nämnts, blivit mer individanpassad där fokus istället ligger på bedömning 
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av individen samt dennes framsteg och resultat. Större ansvar läggs även på de olika anord-

nande lärosätena och utbildningen blir mer kategoriskt indelad än den tidigare tvärvetenskap-

liga. 

Ett första intryck av propositionerna kan vara att de ter sig ganska lika. Skillnaderna blir 

dock tydliga när vi ser till de olika regeringarnas ideologier. Var de lägger sitt fokus påverkar 

samhället, vilket också innebär att synen på skolan och hur denna ska skötas förändras med 

tiden. Nyckelorden som blivande lärare ska sträva efter att skapa förståelse om i skolan är, 

exempelvis, människors lika värde och jämlikhet vilket nämns i båda propositionerna. Vad 

som i slutändan skiljer dem åt är ideologierna, eller d.v.s. vägen, som vi använder oss av för 

att nå dessa. 

4.3 Den sociala praktiken 

Detta stycke behandlar det sista steget i Faircloughs tredimensionella modell där uppgiften är 

att synliggöra hur de två propositionernas utformning bidrar till konstruktionen av diskurser 

samt hur dessa i sin tur påverkar människors sociala praktiker i form av värderingar och nor-

mer. De tre deltagande vid fokusgruppssamtalet benämns med ”A”, ”B” respektive ”C”. 

Ett begrepp som tidigare diskuterats är demokrati, där synen på dess innebörd skiljer sig 

betydligt mellan de två regeringarna. Med de två nedanstående citaten belyses den problema-

tik som då kan uppstå när två parter förväntas ha samma uppfattning om ett begrepp, i detta 

fall demokrati: 

!
Man har mindre möjlighet att välja innehållet i sin utbildning, det står hur mycket som ska finnas i UVK, och 
vilka ämnen som ska vara med […] lärosätet har inte heller så mycket valfrihet […] väldigt styrda då rege-
ringen säger till vad vi ska göra. Vi som ämbetsmän har i uppgift att utföra det som regeringen har sagt till 
oss att göra. [---] Svenska lärarutbildningen är en av de mest kontrollerade [---] regeringen och riksdag har 
stort kontrollbehov [---] de styr oss väldigt mycket [---] inte så jättestor akademisk frihet. Som ett litet lärosä-
te ligger vi ganska nära regeringens proposition […] vi är så små, vi kan inte sticka ut hur mycket som helst 
utan vi måste vara bäst i klassen på att ligga ganska mainstream [---] Är vi tillräckligt kompetenta? Dispute-
rade lärare […] det måste vara många disputerade lärare […] (A) !
Vi har gått över från en målstyrning till en mera regelstyrning, målstyrningen finns ju kvar men regelstyr-
ningen är starkare framträdande […] och det gör man utifrån tanken om likvärdighet, både för studenter och 
för skolans elever så småningom, och barnen vi möter någonstans, en likvärdig utbildning (B) !
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Studerar man den nuvarande regeringens syn på demokrati, som nämnts tidigare, så står indi-

videns valfrihet och ansvar att styra över sitt eget liv i fokus, vilket gör att det kan uppfattas 

som att det uppstår en diskrepans i och med att det blir mer och mer regelstyrt. I det första ci-

tatet nämner respondenten även att den akademiska friheten blir begränsad vilket återigen inte 

harmonierar med den nuvarande regeringens syn på varje individs självständighet. Kopplar vi 

samtidigt detta regelstyre till den textuella analys som gjordes i det första steget ser vi ytterli-

gare spår av motsägelser då ordvalen som används inte är tillräckligt tydliga. Denna transitivi-

tet blir synlig i fraser där ordet bör, t.ex., innebär ett fråntagande av ansvar hos författaren/för-

fattarna då det kan tolkas som en rekommendation. I och med den, av respondenternas svar att 

döma, ökade regelstyrning blir budskapet i sådana fall mer tvetydigt än om ord som skall eller 

ska, som i sin natur innehåller en tydlig uppmaning, hade använts.  

I det andra steget av analysen behandlades begrepp med skolanknytning som på så vis kan 

hävdas ingå i en skoldiskurs. Ett av de begrepp som diskuterades var tvärvetenskaplighet, nå-

got som framför allt förekom i Reg. Prop. (2000:18-19). Kring detta resonerar respondenten i 

citatet nedan: 

!
Men det är en viktig poäng tycker jag, att man möts. Problemet är att man har mötts hela tiden och för myc-
ket. Men, att man möts och att man får diskutera, hur ser det ut? Som 7-9-lärare, till exempel, barnen som 
kommer dit har ju gått igenom resten av skolsystemet innan, hur, eller vad hände under den delen? Jag ska ha 
en förståelse för det, och det kan man missa lite här med den nya utbildningen. (C) !

Det är tydligt att respondent C uttrycker en delad mening kring tvärvetenskaplighet i lärarut-

bildningen. Hen uttrycker, å ena sidan att det är av vikt för blivande pedagoger att ha kunskap 

om vad som sker för elever i de olika årskurserna, samtidigt som det är lika viktigt att inneha 

relevant kunskap för att verka inom den egna profileringen. Vad som är möjligt att urskilja i 

och med detta är en dikotomi där det antingen finns för mycket eller så finns det för lite av 

tvärvetenskaplighet i utbildningen. Att hitta en gyllene medelväg, enligt respondent C, verkar 

vara en svår utmaning.  

I fokusgruppssamtalet förekom också diskussioner kring målen för de utbildningsveten-

skapliga kurserna. Respondent A förde då detta resonemang: 

!
Men sen finns det ju andra kurser där det ju inte är lika uppenbart, och sen så finns det ju också vissa sådana 
här […] “honnörsord” […] som vi också behöver, interkulturalitet, genus, hållbar utveckling, som också 
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finns med i några av de här målen men ihop med en massa annat då, det står liksom, där står hållbar utveck-
ling, och så står det en massa annat i resten av målet. (A) !

Av dessa ”honnörsord” som respondent A nämner förekommer endast begreppet hållbar ut-

veckling i båda propositionerna medan genus och interkulturalitet inte nämns som nyckelbe-

grepp i skälen för förändring av lärarutbildningen. Detta blir intressant eftersom det visar att 

tolkningsmöjligheterna hos varje lärosäte, eller enskild pedagog i detta fall, är stora då nyc-

kelord omformas för att passa in i den egna synen på vad som är relevant. Vad som synliggörs 

här är att när begrepp har vid betydelse skapas utrymme för egna tolkningar, vilket medför att 

ursprungstanken hos, exempelvis den som skrivit en text, inte garanterat överförs till mottaga-

ren då texten först måste passera dennes filter. En koppling kan här göras till socialkonstruk-

tionismen eftersom människors filter är beroende av var man befinner sig, i vilket miljö man 

opererar, samt de människor man samspelar med och har omkring sig. Genom detta filter, som 

kan bestå av normer, värderingar, traditioner och åsikter, bearbetar varje enskild individ ett 

budskap, i detta fall en text, olika.   

Det avslutande stycket av analysen fokuserar på respondenternas resonemang kring för-

ändringarna i undervisningen där vi ser prov var vikten läggs genom att vissa kurser tas bort 

medan andra kurser utökas:   

!
Estetiska lärprocesser finns inte längre till exempel, i nya lärarutbildningen […] I förskollärarutbildningen 
finns det det. I F-3, 4-6 får man inte ha estetik, man får inte ha en kurs som heter så, apropå nya prepositio-
nen, det här med estetik och så. Och det är ju jättemånga som är kritiska mot det just därför att inkluderande, 
alla barn lär sig inte bäst genom att sitta och läsa och räkna och att man exkluderar många när inte lärarstu-
denter ens får möta det […] Å andra sidan finns det ju andra som säger “bort med här flummiga, nu ska vi 
läsa och räkna” […] Där gjorde vi en avvägning att, utifrån regeringens riktlinjer så är det inte tillåtet att kal-
la en kurs “estetiska någonting”, så vi har en kurs som heter “svenska som estetiska uttryckssätt”, men det är 
en svenskkurs, och i den kursen så kopplar vi det till bild, till musik, till drama utifrån hur man då kan se på 
svenska, läsinlärning och så […] Det är ju då F-3, 4-6, men 7-9 och gymnasiet, ingenting. Så det är ju en stor 
skillnad. (A) !
Det är nog mer att eftersom man då har varit med och lagt de nya kurserna […] I kurser som specialpedago-
giken till exempel, det har ju blivit fler poäng, i grundkursen till exempel. Av den anledningen ändrar man ju 
då innehållet i kursen och kan få med flera viktiga delar, och kanske också examinera något mer mål som har 
lagts på kursen. Det är väl den förändringen, för jag tänker ju någonstans att innehållet i kursen harmonierar 
väldigt mycket med, till exempel, vad läroplanen, nya läroplanerna kom ju samtidigt 2011 liksom, någon-
stans tänker jag att det är det innehållet som kommuniceras väldigt mycket, utifrån det nya läroplanssystemet, 
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den nya skollagen […] Då är det ju utbildningsvetenskapen, som specialpedagogiken då ligger inom, och det 
här med inkluderande perspektiv och de här sakerna, hur ser man på det i de nya styrdokumenten? (B) !

I det första citatet belyser respondent A det faktum att kursen estetiska lärprocesser har tagits 

bort. I och med detta hävdar A att inkluderingsaspekten försvinner eftersom det är omöjligt att 

anta att alla tilldelar sig kunskap på samma sätt. Vid ett annat tillfälle i samtalet påpekade A 

att det inte går att ”trycka in kunskap i människor” utan att var och en måste ges förutsätt-

ningar att tillägna sig kunskap, något som också förstärktes av respondent B. I nästkommande 

citat ser man att specialpedagogiken och dess grundkurs tilldelats mer poäng, något som i sig 

kan tyckas motsägelsefullt då det inkluderande synsättet speglas i båda kurserna. Det kan upp-

fattas som ett försök till att försöka tvätta bort den ”flummstämpel” som A pratar om i och 

med att begreppet estetik tas bort som praktiskt moment och istället adderas ytterligare teori 

för de blivande pedagogerna. 

!
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!
5 Slutdiskussion 

I den tidigare forskningen såg vi prov på att lärarutbildningsdiskursen skulle bygga på tre be-

rättiganden: politiska krav, evidens och resultat (Brante, 2011; Cochran Smith, 2008). Man 

ville på så sätt, med hjälp av politiska förändringar, kontrollera lärarkvaliteten, exempelvis 

genom ökade krav på ämneskunskaper och prövning av lärare. Vad detta resonemang dock 

bygger på är en förenklad syn av vad lärarkvalitet innebär, samt en rent marknadsbaserad syn 

på denna kvalitet. Vi såg exempel på hur pass politiskt styrd en lärarutbildning faktiskt är när 

vi analyserade de skäl för förändringar som fanns i de båda propositionerna.     

I resultatet av vår undersökning är det observerbart att synen på pedagogik skiljer sig, rent 

innehållsmässigt, de två propositionerna emellan. Anledningen till det här beror på skillnader i 

ideologi och människosyn mellan det socialdemokratiska styret och det moderata. Detta kan 

vi hävda då vi funnit dessa skillnader i respektive partiprogram, som också har visat sig i de 

två propositionerna. Det är också dessa skillnader som gett upphov till de förändringar som 

gjorts. I inledningen av denna uppsats talar vi om att lärarutbildningen är en utbildning i kon-

stant förändring, samt det faktum att det, i skolan idag, finns lärare från flera olika lärarutbild-

ningar. Då en lärares utbildning, sett ur ett klassrumsperspektiv, är grundläggande för vad som 

sker och inte sker i skolans värld kan denna variation av utbildningar ses som en bidragande 

faktor till ytterligare en delning av den lärarkår vi lärarstudenter är på väg att tillhöra. Det är 

därmed inte otänkbart att lärare som är utbildade på ett sätt kan ha vissa problem med att möta 

de lärare som delvis har andra utgångspunkter för att förstå och hantera skola, lärande och un-

dervisning, just på grund av en annan typ av utbildning. Här kan man se didaktiska implika-

tioner då ett av lärarutbildningens syfte är att utbilda studenterna till att kunna använda sig av 

en variationsrik undervisning, och att samtidigt komma till insikt om att det finns en uppsjö av 

sätt som elever tillägnar sig kunskap. I dessa implikationer kan vi se kopplingar till socialkon-

struktionismen där man menar att vår kunskap och värderingar skapas i våra möten och inter-

aktioner med andra (Burr, 1995; Burr, 2003). I och med att utbildningen är i konstant föränd-

ring så förändras ju dessa värderingar och synen på hur man tillförskaffar sig kunskap vilket 

medför att lärarutbildningen måste hållas uppdaterad och framför allt att den håller dess stu-

denter uppdaterade om de förändringar som sker inom utbildningsväsendet.   
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De pedagoger från högskolan vi talade med uttryckte att det både finns för- och nackdelar 

med de båda lärarutbildningarna. I Reg. Prop 1999/2000:135 (2000) gjordes exempelvis för-

söket att implementera tvärvetenskaplighet i utbildningen, något pedagogerna påpekade som 

problematiskt. Problematiken ligger i det faktum att lärarstudenter med olika årskursinrikt-

ningar slås samman, vilket minskar möjligheten för fördjupning av kunskap inom det egen-

valda området. Samtidigt som finns det fördelar med denna tvärvetenskaplighet, då man trots 

allt får en möjlighet att mötas och att eventuellt vidga sina perspektiv, finns det numera en 

mer kategorisk uppdelning av inriktningarna vilket förhindrar detta möte och utbytande av 

dessa perspektiv. Denna kategoriska indelning skapar dock en bredare fördjupning inom den 

inriktning man valt då detta, enligt pedagogerna, var något som saknades i den tidigare ut-

bildningen.  

Under samtalet med pedagogerna blev det också synligt att den tidigare lärarutbildningen 

och dess nyckelord fortfarande var levande i och med att exempel på sådana nyckelord nämn-

des vid diskussion kring den nya lärarutbildningen. Det skulle då vara möjligt att dra en slut-

sats som hävdar att det är problematiskt med förändring på ett så pass stort plan som en ny 

lärarutbildning innebär. Försök görs då till att anpassa det som bedrivits tidigare till den struk-

tur som nu är rådande. Detta ser vi exempel på när en pedagog uttrycker begrepp som kan 

uppfattas tillhöra den gamla utbildningen men som utelämnas i den nya. Vi ser återigen prov 

på att det är oerhört svårt att se de två lärarutbildningarna som två vitt skilda enheter då det 

hela tiden förekommer överbryggningar, speciellt då de båda bedrivs parallellt. Att hitta en 

gyllene medelväg är en stor utmaning, men det är troligen denna utmaning som gör lärarut-

bildningen till en utbildning som är i ständig förändring. 

Vår förhoppning var att synliggöra diskurserna från den högskola som vi valde att fokusera 

på och hur de tar sig uttryck i pedagogernas resonemang. De lärdomar som framkommit i och 

med denna kritiska diskursanalys skulle på så vis kunna användas i en större undersökning 

som kunde involverat flera olika lärosäten och dess respektive pedagoger. Resultatet skulle 

då, tack vare en ökad population, kunna ha bidragit till ett mer kvantitativt resultat som kunde 

ökat generaliserbarheten. Denna ökade population, med fler lärosäten, skulle direkt bidra till 

fler observerbara diskurser som skulle kunna vara av intresse för en kritisk diskursanalys då 

de olika lärosätena, med säkerhet, har olika stort inflytande på de rådande utbildningarna.       
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Vi, alla lärarstudenter, har den väldiga erfarenheten att ha varit elever. Denna erfarenhet 

delar vi ju alla någonstans, vi har en bild av hur skolan ska vara. Sedan kan man fundera på 

vad denna bild gör med oss, är det så att vi försöker återskapa vår egen skolgång? Blir det i så 

fall ett hinder för att ta in nya perspektiv, bryta nya vägar, eller hitta nya lösningar på pro-

blem? Oavsett vilket så delar vi ju den erfarenheten, alla har ju varit elever i den här skolan vi 

nu ska bli satta att undervisa i.  
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!
Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide  

1. Inledande frågor som berör respondenterna: 

• Vem är du? Vilken utbildning har du? 

• Vilken roll har du på högskolan och vad innebär den? Hur länge har du arbetat här? 

Forskning? 

2.  Förändringar i lärarutbildningen. 

• Resonemang kring centrala kunskapsområden 

• Hur resonerar du kring tvärvetenskaplighet i utbildningen? Exempelvis då studenter 

med olika inriktningar och specialiseringar möts. 

• Demokratiska processer, resonera kring studenternas inflytande. 

• Resonemang kring riktlinjer, högskolan i Halmstads process. 

3. Förändringar i lärarutbildningen, på ett personligt plan.  

• Hur resonerar Du kring din undervisning i förhållande till dessa förändringar? 

• Resonemang kring att vara en lärare som utbildar lärare.  

4. Har du något mer att tillägga? 

!
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!
Bilaga 2 Textanalys-tabeller  

!
Lingvistisk diskurs 2001 Lingvistisk diskurs 2011

lärarstudenterna måste 
analysera

ett antal områden bör ingå i

förvärva kunskaper om dessa aspekter i dag sannolikt ofta saknas

ämnesstudierna skall 
uppmärksamma

Högskoleverket menade att

tillägna sig kunskap Regeringen instämmer med utredarens förslag

samtidigt bidra till studenternas 
ämneskunskap

vad som bör ingå i

Inslaget skall öka studenternas 
förståelse

Regeringen bedömer således

Målet är att förbereda generella kunskaper för lärare och förskollärare bör 
utgöra

Det allmänna 
utbildningsområdet bör 
organiseras

Regeringen håller i princip med

det bör fördelas över en längre 
period

inte bör ske en detaljreglering

  ska utvecklas inom ramen för

  Regeringen bedömer att

  bör kunna rymmas inom 

  bör kunna integreras i

  som bör ingå i

  bör vara de anordnande lärosätenas ansvar

  bör behandlas och ges tillämpningar

  bör exempelvis beaktas
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!
Bilaga 2 Textanalys-tabeller	
!!!!

vad som normalt är fallet

därför bör centrala och generella kunskaper anges för 
samtliga lärarexamina.

och minst 15 högskolepoäng av de 90 högskolepoängen 
ska vara verksamhetsförlagda.

Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan bör 
omfatta 60 högskolepoäng.

de remissinstanser som menar att det inte bör ske en 
detaljreglering.

bör ses som obligatoriska moment i utbildningen.

Detta bör leda till att utbildningsinnehållet i den 
utbildningsvetenskapliga kärnan får en större relevans	


Ideologisk skoldiskurs 2001 Ideologisk skoldiskurs 2011

kunskapsområdena lärande

lärande läroplansteori

undervisning allmändidaktik

specialpedagogik sociala relationer

kulturfrågor konflikthantering

samhälle tvärvetenskapliga

demokrati ledarskap

samhörighet kunskaper

solidaritet forskarutbildning

socialisation kunskaper

demokrati färdigheter

värdegrund förhållningssätt

demokrati jämställdhet

etik tillgänglighet
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moral rättigheter

jämställdhet funktionsnedsättning

jämlikhet hållbar utveckling

livssituation sex- och samlevnad

uppväxtvillkor värdegrund

livsvillkor läroplanerna

tvärvetenskapliga principer

förståelse värderingar

samarbeta metoder för hållbar utveckling

möta integreras

erfarenheter de anordnande lärosätenas ansvar

frågor kompetens

problem bedömning

naturligt samarbete	

 

betygsättning

olika kompetens	

 

lärande

  utveckling
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Emil, lärare i engelska och spanska -
högstadiet/gymnasiet.

Mia, lärare i engelska och religion -
högstadiet/gymnasiet.


