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Sammanfattning 

Studien avser att göra en jämförande analys mellan två lärarutbildningars kurslitteratur i syfte 

att undersöka vilka perspektiv som framhålls vid de olika introduktionskurserna och vad man 

värderar som viktiga kompetenser för framtidens lärare. Resultatet visar att det finns vissa 

perspektivskillnader gällande vad som fokuseras, men att det även finns gemensamma 

beröringspunkter som kurslitteraturen framhåller vid båda lärosäten. Analysen diskuterar 

bland annat kring hur skillnaderna kan bero på de skilda miljöer där läroanstalterna verkar och 

på skillnader som kan ha sin grund i vilka behov som fanns i området då läroanstalterna 

uppkom.  

 

Nyckelord 

Kurslitteratur, lärarutbildning, värdegrund, profilering, lärarkvaliteter, skola  

 

Abstract 

This study intends to analyze and compare the core literature outlined in two specially 

selected teacher training establishments. The purpose of the investigation is to examine what 

specific perspectives they focus upon and the competences they require for teachers of 

tomorrow. 

The result shows that there are certain differences in perspective when varying the point of 

focus, but there are also common elements in the core literature between the two 

establishments. This analysis will provide a base for discussion on how the differences may 

be a result of the environment where the colleges of higher learning are situated and also on 

the individual needs in the surrounding area when they were first established. 
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Inledning 

Efter att ha inlett mina lärarstudier vid Umeå Universitet flyttade jag till Stockholm och 

fortsatte där mina studier i Flemingsberg vid Södertörns Högskola. Här har man en tydligt 

uttalad profil, så kallad ”Interkulturell lärarutbildning” något som inte fanns på samma sätt i 

Umeå. Detta har väckt en mängd tankar hos mig kring vilket kunskapskapital och perspektiv 

lärarutbildningarna satsar på att förmedla till morgondagens lärare. Vad ser man som viktiga 

kvaliteter hos lärare i det allt mer globaliserade svenska samhället? 

 Förutom rena ämneskunskaper finns en mängd kvaliteter som på ett eller annat sätt kan vara 

värdefulla. Didaktiska kunskaper krävs för att kunna förmedla ämneskunskaperna. Lärare 

behöver ha en kommunikativ kompetens, så även en metodisk. Styrdokument vittnar om ett 

ansvar i uppfostran av demokratiska medborgare.  Som för de flesta andra yrken krävs också 

en social kompetens. Vi bör även ha en vision om vårt yrkeskunnande, en lust att utveckla och 

utvecklas. Listan kan göras lång. Jag vill göra stickprov på två lärarkursutbildningar i Sverige, 

för att komma närmare svaret på vad dagens lärarutbildningar anser vara viktiga 

lärarkompetenser.  

 

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad man värdesätter hos framtidens lärare på de olika 

lärarutbildningarna vid Umeå universitet och Södertörns högskola och varför man värdesätter 

just detta. 

 

Frågeställningar 

Vilka perspektiv vill man framhålla i kurslitteraturen vid de olika introduktionskurserna? 

Vad värderar man som viktigt för framtidens lärare i kurslitteraturen som de jämförda 

lärarutbildningarna använder sig av i sin introduktionskurs? 

 

Material & Metod 

Som metod avser jag göra en kvalitativ undersökning, en komparativ kurslitteraturanalys 

mellan lärarutbildningen vid Umeå Universitet och Södertörns Högskola. Mitt material blir 

således kurslitteraturen på de båda lärarutbildningarnas grund/introduktionskurser. Där ämnar 

jag läsa och analysera litteraturen för att komma fram till vad man anser viktigt att tillägna sig 

som nybliven lärarstudent och dess betydelse för vilka lärarekvaliteter man efterfrågar. 
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Eftersom böckerna som analyserats har samma syfte, att förmedla viktiga kunskaper till 

blivande lärare är de jämförbara.  

 

Definitioner 

Mångkulturalitet:  ”Föreligger i den situation i vilken ett antal människor och grupper med 

olika kulturella referenser lever/eller och arbetar bredvid varandra. Skillnaderna kan vara 

sociala, etniska, ideologiska eller genusbetingade”1 

 

Interkulturalitet: ”Finns i ett visst slag av interaktion i en mångkulturell kontext. /…/betecknar 

de företeelser som uppkommer i syfte att bygga broar, öka ömsesidig förståelse och utveckla 

färdigheter som gynnar utbyte över sociala, etniska, språkliga, könsmässiga och andra 

signifikanta gränser.”2 

 

Profession: Paula Berntsson definierar i sin forskning ”Förskolans läroplan och 

förskollärarens professionalisering” en profession enligt följande. Den har kunskapsmonopol 

och är vetenskapligt grundad. Andra har tilltro till lärdomarna och de är sökta och anses 

viktiga. En profession har också yrkesmonopol.3 

 

 

Urval & Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till en fempoängskurs vid vardera lärosäte. Där har jag valt bland 

de kurser som inte är ämnesinriktade utan allmänna för lärarutbildningens inriktning mot 

senare år. Jag skall analysera den första allmänna kursen som lärarstudenterna läser på de 

båda utbildningarna. Vid Umeå universitet analyserar jag kurslitteratur och kursplan för 

kursen; ”Lärarprofessionens centrala kunskapsområden – Det didaktiska uppdraget”, 

moment 1, Grunderna i det pedagogiska arbetet, 5 poäng.  

Vid Södertörns högskola analyserar jag samma material för kursen; ”Utbildningsvetenskap 

grundkurs: inriktning mot äldre barn och ungdomar”, Introduktion till lärarutbildning, 5 

poäng.  

                                                 
1 Sjögren, Annick & Ramberg, Ingrid, Kvalitet och mångfald i högskoleutbildning, Erfarenheter från 

interkulturell utbildning, Tumba, Elanders, 2005, s.14 
2 Sjögren, Ramberg, (2005), s.14 
3 Berntsson, Paula, Förskolans läroplan och förskollärarens professionalisering, (1999), årgång 4, nr.2, s.198 
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Anledningen till att jag valt att analysera just den första kursen är att jag misstänker att den 

betyder extra mycket för socialiseringsprocessen till lärare.  

Valet av just dessa två skolor för min undersökning är att de verkar i skilda omgivningar, dels 

finns en geografisk skillnad, dels en skillnad i befolkningsmängd. Ytterligare en faktor till 

valet är att jag studerat på båda skolornas lärarutbildningar.  

 

 

Forskningsläge 

Walter Doyle:  Themes in teacher education research. Handbook of research on teacher 

education
4 : I denna studie skiljer man mellan fem olika typer av lärare som utbildningen 

inriktat sig på att utbilda vid olika lärarutbildningsreformer. En kategorisering är 

Tjänstemannen som har tekniska förmågor kombinerat med praktiska erfarenheter. En annan 

kategori är den så kallade Professorn har både akademiska ämneskunskaper och 

lärarutbildning. En lärartyp benämns Personen och utmärks av personlig mognad och 

kunskaper i psykologi. Innovatören  har pedagogisk forskning som grund i sitt yrkesutövande 

och laboratorieträning mer än praktiskt erfarenhet. Slutligen har vi den reflekterande 

professionella typen av lärare med kunskap grundad såväl i praktiken som vetenskapen med 

ett undersökande förhållningssätt. 5 

 

Evelyn Säll har skrivit Läraren som estradör, regissör eller illuminatör - en studie av 

lärarstuderandes värderingar .6 Den handlar om hur lärarstuderandes värderingar ändras 

under studietiden. Även hon delar upp i olika typer av lärare. 

Estradören är typen som ser sig själv som den själva klara mittpunkten i klassrummet. Han 

bemödar sig om att verkligen fånga in elevernas intresse och inspirera. Regissören låter 

istället eleverna vara mittpunkten och ägnar sig åt att leda gruppen rätt och skapa god 

stämning hos eleverna. Om man är en illuminatör är man noga med att se till att varje barns 

behov blir centralt. Man vill hjälpa till att lösa problem som kan röra både det 

inlärningsmässiga, sociala eller emotionella och för dialog med eleverna.7 

 

                                                 
4 Doyle, Walter, Handbook of research on teacher education, New York, Macmillan, (1996) 
5 Doyle(1996) Themes in teacher education research i Kernell, Att finna balanser,  (2002), s.160 
6 Säll, (1995) i Kernell, Att finna balanser, (2002), s.160 
7 Säll, (1995) i Kernell, Lars – Åke, Att finna balanser, Lund, Studentlitteratur, (2002) s.160 
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Silwa Claesson: Läraren i lärarkandidaten i Kroksmark
8
: Inriktar sig på lärarstuderandens 

olika uppfattningar om lärarutbildningens utformning och uppdrag 

En del lärarstuderande ansåg att man föds till lärare. Det är en gåva man har eller inte har.  

En del ansåg att en lärares viktigaste uppdrag är att fostra och skapa trygga individer. 

Ytterligare en del ansåg att lärarutbildningen skall byggas kring ämnesstudier och teoretiska 

resonemang.9 

 

 

 

Disposition 

Jag ämnar börja med att ge en kort bakgrund till de båda lärarutbildningarna, universitetet i 

Umeå och Södertörns högskola med sin interkulturella profilering. 

Efter detta kommer jag att introducera kurslitteraturen kortfattat för att man skall kunna göra 

sig en bild av den. I själva undersökningen har jag valt att endast ta upp de olika böckernas 

nyckelbegrepp och koncentrerar mig istället på analysen.  

Jag har valt att disponera texten så att analysen av kurslitteraturen från utbildningarna 

kommer för sig. Här börjar jag med Umeå Universitet och avslutar med Södertörns Högskola. 

Jag börjar med att kort analysera vad som står i varje kursbok för att sedan analysera de 

övergripande trender jag funnit för de olika lärarutbildningarna. 

Slutligen diskuterar jag kort mina egna tankegångar kring lärarutbildningen och synen på 

morgondagens lärarkvaliteter.  

 

 

Bakgrund 

Umeå universitet: 

Historik 

Grundades 1965. Universitetet inrättades efter ett behov att utbilda fler till högre studier då 

utbildningsnivån ansågs vara för låg i norra Sverige i början på 1900-talet. Det rådde brist på 

arbetskraft inom områden som läkare, lärare och jurister. I början på 1950-talet fick Umeå ett 

vetenskapligt bibliotek och man lade fram en förfrågan om att få ett universitet i staden. Efter 

att Umeå i mitten på 1950-talet blev tilldelade en odontologisk klinik samt en läkarutbildning 

                                                 
8 Claesson, Silwa, Läraren i lärarkandidaten i Kroksmark, Lund, Studentlitteratur, (1992) i Kernell (2002), s.161 
9 Kernell, Lars – Åke, Att finna balanser, Lund, Studentlitteratur, (2002) s.161 
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så utgjorde detta tillsammans med det vetenskapliga biblioteket att Umeå blev staden där det 

norrländska universitetet förlades.10  

 

Här vill jag ge en kort introduktion till kursmålen på de olika lärarutbildningskurserna.  

 

Umeå Universitet: Lärarutbildningen: Kursplan Lärarprofessionens centrala 

kunskapsområden – Det didaktiska uppdraget 

Mål och innehåll: 

 Kursen övergripande mål är att den studerande tillägnat sig en överblick över det 

utbildningsvetenskapliga kunskapsområdet och påbörjat en professionell utveckling till lärare. 

I detta ingår att den studerande utvecklat en förmåga att relatera sina egna uppfattningar och 

förhållningssätt till de perspektiv och teorier av olika slag som kursen behandlar. Kursen skall 

lägga en första grund för ett vetenskapligt förhållningssätt till studiet av den pedagogiska 

praktiken.  

 

Delkurs 1, Grunderna i det pedagogiska arbetet, 5 poäng 

Innehåll: 

Utvecklingen inom det utbildningsvetenskapliga kunskapsområdet undervisning och lärande 

tematiseras. Begrepp som undervisning och kunskap skall problematiseras liksom skolans 

demokratiska uppdrag och dess värdegrund. Skolan, förskolan, fritidshemmet som 

institutioner studeras i ett historiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Svenska och 

internationella dokument och lagar som rör barn och familj samt skolans, förskolans och 

fritidshemmets styrdokument skall granskas och diskuteras med utgångspunkt från olika 

etikteorier. Styrdokumenten skall även studeras med utgångspunkt i vad som är personalens 

uppdrag.  

 

 

Södertörns Högskola 

Historik 

Grundades 1995 och stationerades till Flemingsberg, Haninge och Södertälje efter att man 

analyserat förhållandena i södra Storstockholm och konstaterat att segregation och 

arbetslöshet var stor. Det fanns behov av tillgång till högre studier som var självständig och 

fristående från Stockholms universitet och Södertörns Högskola bildades. Högskolan har 

ansökt om att bli universitet och frågan utreds nu för andra gången.11  

                                                 
10 http://www.umu.se/umu/om_umu/historik.html 
11 http://webappl.web.sh.se/ 
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Interkulturella lärarutbildningen: Kursplan för utbildningsvetenskap, grundkurs: 

inriktning mot äldre barn och ungdomar, 20 poäng 

Kursen är fastställd 2006-04-05 av utbildnings - och forskningsnämnden för lärarutbildning 

och utbildningsvetenskap vid Södertörns högskola.  

Syfte: 

 att ge studenterna en introduktion till dagens mångkulturella skola och senmoderna samhälle. 

Delkursen ger också grundläggande kunskaper i interkulturella och mångvetenskapliga 

perspektiv. Det innebär att: studenterna ges basala insikter i läraryrkets uppdrag, utvecklar 

grundläggande akademiska färdigheter, orienteras i akademisk kunskapssyn (med inriktning 

mot lärande), samt introduceras i grunderna till vetenskapligt (sic!) begreppsbildning, kritiskt 

tänkande och självreflektion. 

Kursen utgör de 20 första av totalt 60 poäng inom det allmänna utbildningsområdet på 

lärarutbildningen.  

 

Delkurs, 1 Introduktion till lärarutbildningen, 5 poäng 

Syftet med denna delkurs är att introducera studenterna till: högskolestudier, kunskapsbegrepp 

och kunskapssyn inom olika akademiska discipliner, interkulturella förhållningssätt och 

arbetsformer samt ämnet pedagogik. Vidare betonas FN:s barnkonvention, vikten av att se 

skolan ur ett globalt perspektiv samt förskolans och skolans demokratiska värdegrund. Genom 

samtal och skrivande övas studenterna i ett reflekterande förhållningssätt.  

 

Källor 

Källkritisk granskning 

För att riktigt kunna bilda sig en uppfattning om vilka egenskaper man ser som viktiga hos 

framtidens lärare vid de två jämförda lärarutbildningarna skulle man behöva analysera 

samtliga allmändidaktiska kursers litteratur. Jag har valt att koncentrera mig på de båda 

introduktionskursernas litteratur då jag anser att dessa socialiserar in studenten till läraryrket i 

kraft av att vara det första de läser inom det allmändidaktiska området. Detta är inte en uttalad 

sanning utan endast min personliga uppfattning och det är viktigt att läsaren är medveten om 

detta. Jag har inte själv valt ut vilka böcker som skall vara med i min undersökning utan detta 

är styrt av de kurslitteraturlistor jag granskar. Då undersökningen bygger på den källkritiska 

principen, vem säger vad till vem och i vilket syfte, följer ett källkritiskt tänkande genom hela 

den analyserande delen av arbetet.  
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Presentation av källor 

Här följer en presentation av litteraturen på de båda kurserna. 

 

UMEÅ UNIVERSITET – Grunderna i det pedagogiska arbetet 

Bengtsson: Theory and practice: two fundamental categories in the philosophy of teacher 

education: 

Visar på att lärandet till lärare består av flera saker, där teori och praktik integreras för bästa 

resultat. Menar att man som lärare under utbildning måste distansera sig under 

praktikmomentet för att få teoretisk kunskap och tvärtom under teoretiska moment få bort 

distanseringen och närma sig det praktiska kunnandet genom relevant litteratur. Värderar 

studerande av forskning, kollegiala samtal och självkännedom som lika viktiga bitar under 

utbildningen. 

 

Englund: Deliberativa samtalet som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella 

förutsättningar: 

Tar upp historiska perspektiv och aktuella förutsättningar för ett demokratiskt samtal med 

pluralistisk hållning i skolan. Visar på hur samhällets sammansättning och normer påverkar 

styrdokumentens syn på demokratin som ideologi i skolan.  

 

Hartman: Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria: 

Behandlar hur folkskolesystemet och systemet för högre studier i Sverige utvecklats historiskt 

samt hur detta påverkat lärarrollen. 

 

Hedlin: Lilla genushäftet:  

Debatterar könsmaktsordningen och dess makt över ett samhälles jämställdhetstänkande.  

Diskuterar begreppen kön och genus och vikten av att lärare och andra är medvetna om de 

roller som vi tidigt socialiseras in i och riskerar att upprepa.  

 

Johansson, Holmbäck Rolander: Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem: 

I de första två kapitlen får vi följa hur förskolan och fritidshemmet ur ett historiskt perspektiv 

växt fram till de institutioner de är idag. Tredje kapitlet fokuserar på hur utbildningen av 

förskollärare och fritidspedagoger sett ut historiskt. Nästa kapitel behandlar pedagogens 
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ansvar för etiska spörsmål i förskola idag och i framtiden och det sista kapitlet specialiserar 

sig på fritidspedagogens roll i framtidens förskola och fritidshem.   

 

Kernell: Att finna balanser:  

Boken beskriver undervisningens komplexitet och vilka kompetenser en lärare behöver för att 

klara av sig undervisningsuppgift. Beskriver läraryrket som ett sätt att hantera dilemman inte 

att lösa problem.  

 

Liedman: Vad är kunskap och bildning: 

Resonerar kring sambandet mellan kunskap och bildning och då särskilt hur människans 

inställning till kunskap avgör om det bildar eller inte. Tar även upp hur man tidigare sett på 

bildning och hur man ser på den idag. Proklamerar för att kunskap måste få ta tid att utvecklas 

och för att den skall bli grundläggande måste den också underhållas, något man inte menar att 

skolan gör. Kunskapen skall vinnas genom individens intresse för att förskaffa den.  

 

 

Linde: Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori:  

Diskuterar varför viss kunskap väljs ut som adekvat att undervisa i, medan annan kunskap 

hamnar utanför. Behandlar läroplansteori med utgångspunkt i formulerandet, för att sedan se 

på hur den omformas i skolorna och slutligen förverkligas i klassrummet.  

 

Lindensjö: Från jämlikhet till likvärdighet: 

Problematiserar utifrån ett historiskt, utbildningspolitiskt resonemang begreppen jämlikhet 

och likvärdighet i skola och samhälle. Visar hur jämlikhetsbegreppet ersatts av 

likvärdighetsbegreppet allt utifrån hur det samhälleliga förändrats.  

 

Lindström, Pennlert: Undervisning i teori och praktik, en introduktion i didaktik: 

Boken vill förmedla till studenterna vad det innebär att vara lärare, vilka kompetenser man 

måste utveckla och vilka faktorer man måste ha i beaktning som lärare.  

 

Orlenius: Värdegrunden  -  finns den?: 

Diskuterar kring möjligheterna och svårigheterna med värdegrundsbegreppet i skolan. 

Resonerar kring den praktiska skolverksamheten och dess möjligheter att diskutera etik och 

moralfrågor med eleverna.  
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Persson: Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap:  

Beskriver specialpedagogikens plats i skolorna. Boken tar upp såväl svenska som 

internationella förhållanden och diskuterar även förändringar som skett över tid. Tar upp 

skillnader mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik och diskuterar vad som krävs av 

lärare för att skapa en miljö där alla kan lära sig.  

 

SOU 1992.94: Skola för bildning: 

Begreppet kunskap problematiseras, vilka former den tar sig, vad som är giltig kunskap i 

skolan, hur kunskapen används som ett redskap och hur man ser på individers 

kunskapsutveckling i olika teoretiska inlärningsteorier.  

 

 

 

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA – Introduktion till lärarutbildningen 

 

Dysthe: Skriva för att lära – skrivande i högre utbildning: 

Proklamerar vikten av att kunna skriva korrekt i studier och arbete och ger tips för studenten 

att tänka på vid skrivandet. Visar på sätt att skriva olika typer av arbeten. 

 

Giddens: Sociologi:  

Diskuterar kring olika teorier kring klasskillnader i samhället och vad som i olika tider och 

teorier gjort att vi får/fått en hierarkisk skillnad mellan olika människor i samhället.  

 

Invandrare och minoriteter (I&M)Lära i verkligheten – ett specialnummer om 

interkulturell undervisning: 

Forskningsartiklar från tidsskriften Invandrare och Minoriteter diskuterar olika perspektiv på 

interkulturell undervisning. 

 

Jonsson: Arbeta i grupp: 

Boken vill hjälpa läsaren att förstå vad det innebär att arbeta i grupp, grupprocesser och vad 

som gör skillnaden i ett framgångsrikt samarbete och ett misslyckat. Tar sin utgångspunkt i 
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mänskliga möten på arbetsplatser och vad som sker med individ, grupp och ledare i olika 

situationer.  

 

Kullberg:Etnografi i klassrummet: 

Boken visar på olika sätt för en lärare att använda sig av etnografi i undervisningen.  

 

Lahdenperä:Interkulturell pedagogik i teori och praktik: 

Ger en introducerande bild av den interkulturella pedagogiken ur olika perspektiv. Förklarar 

vad som krävs teoretiskt och praktiskt av lärare som lär med hjälp av interkulturell pedagogik. 

 

 

Stier: Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier: 

Introducerar den interkulturella pedagogiken utifrån möten mellan kulturer. Förklarar vad som 

uppstår och kan uppstå i dessa möten i form av utveckling och relationer likväl som fördomar 

och främlingsfientlighet. Författaren ser på kulturmöten utifrån olika perspektiv och nivåer 

 

Säljö: Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv(kap3): 

Tar upp olika teoretiska perspektiv på lärande såsom behaviorism, kognitivism och relaterar 

dessa till lärares syn på undervisning genom olika tider.  

 

 

Resultat 

 

UMEÅ UNIVERSITET – Grunderna i det pedagogiska arbetet  

Bengtsson, Jan: Theory and practice: two fundamental categories in the philosophy of 

teacher education 

Nyckelord: lärarutbildning, teori och praktik, syn på lärande 

 

Analys:  

En lärarstudent kan inte räkna med att behärska professionen till fullo genom att grundligt 

studera och kunna återge den teoretiska forskningen som ligger som grund i utbildningen. 

Studenten behöver även distansera sig under praktikperioderna för att kunna reflektera över 
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sina svagheter och styrkor. Utöver detta är samtal med mer erfarna kollegor om det praktiska 

kunnandet viktigt för att lära sig om yrket.12  

Artikeln används för att få lärarstudenterna att förstå svårigheterna med att teoretiskt läsa sig 

till ett praktiskt kunnande. Det handlar om att förstå att en praktisk kompetens kräver mycket 

reflekterande och därför har man lagt in litteraturen på introduktionskursen för att studenterna 

tidigt skall inta denna reflekterande hållning till sin utbildning och framtida yrke. 

 I andra texter har man framhållit komplexiteten i yrket och nu väljer man att lyfta fram 

komplexiteten i utbildningen. Jag anser att man gör detta för att visa att lärande är väldigt 

mångfacetterat. Man försöker göra sig en bild av verkligheten genom att sätta upp teorier, 

men det finns inga raka, enkla sanningar. Man blir aldrig färdig utan måste ständigt reflektera 

över både teori och praktik. Läraryrket kräver att man ständigt är nyfiken och intresserad och 

medveten om att synen på lärande är föränderlig.  

 

Englund, Tomas: Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella 

förutsättningar.  

Nyckelord: Demokratibegreppet i en föränderlig omvärld, samtal om värdegrund 

 

Analys: 

Englund tar upp ett historiskt resonemang om hur demokratifostran vuxit fram i 

styrdokumentens värdegrund sedan 1946 i efterkrigstidens Sverige.  

Vad som skiljer de aktuella värdegrundssträvandena från tidigare likartade strävanden är 

också att de samhälleliga betingelserna förändrats eller åtminstone förskjutits på vissa 

avgörande sätt. Det svenska samhället är mer mångkulturellt och pluralistiskt än 

tidigare/…/samhället är i alla avseenden mer komplext och kommunikativt baserat etc.13  

 

Lärare skall värna om att stärka demokratin för att vi i framtiden också skall ha medborgare 

som värdesätter allas rätt att ha en åsikt, men som också genom det verktyg som skolan ger i 

form av deliberativa samtal kan reflektera över budskapen i de olika ståndpunkterna och 

därigenom fatta beslut som passar i ett demokratiskt samhälle där allas lika värde och 

människolivets okränkbarhet är det övergripande värdet som inte får överskridas.  

                                                 
12 Bengtsson, Jan, Theory and practice; two fundamental categories in the philosophy of teacher education, 
Educational Review 45:3, 1991, s.3-4 
13 Englund, Tomas, Deliberativa samtalet som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar, 
Stockholm, Skolverket, (1999) s.10 
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Detta ger oss lärare en fostrande roll, något som man också kan läsa om i styrdokumentet, 

Lpf-94; ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på.”  

Vi skall inte enbart fostra eleverna till att följa den värdegrund som samhället bygger på utan 

även till att bli kritiskt granskande individer, Lpf-94; 

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna 

skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ. 14 

 

Englund refererar till det mångkulturella, pluralistiska samhälle som Sverige är idag som 

komplext och kommunikativt.15 Då blir det än mer viktigt att lärare lyckas skapa ett kritiskt 

tänkande hos våra elever så att de på egen hand kan fatta beslut som stöder den värdegrund 

som samhället vilar på. Om vi lärare inte lyckas med detta riskerar vi att få ett samhälle där 

ickedemokratiska värderingar får större spelrum att rekrytera nya individer och växa sig 

starkare. Englunds historiska perspektiv på demokratifrågor i skolan torde användas för att 

visa på hur demokratins plats i styrdokumenten varierat över tid beroende på vilken typ av 

samhälle vi haft och visa på att i det komplexa samhälle vi nu har ställer än högre krav på 

kritiskt analyserande individer samtidigt som han menar att kunskapsmålen är det som 

uttrycks starkast i rådande styrdokument;  

Det förefaller som att de nuvarande strävandena formerats i viss reaktion mot vad som uppfattats som en 

alltför ensidig betoning av kunskapsuppdraget och en tendens att negligera värdefrågan som pluralistisk. Det 

sker därmed i förhållande till en läroplan (Lpo 94) som innebär att den vetenskapliga rationaliteten i 

bestämda avseenden återupprättats som ensidig norm och att kunskapsuppdraget återigen har teknologiserats 

i målkataloger.16 

Lärare måste återinföra diskussioner kring värdegrunden på agendan och inte bara som 

övergripande ideologi utan in i klassrummen. Värdegrundsfrågor får inte bara vara vackra ord 

i ett dokument utan behövs nu mer än någonsin praktiseras och konkretiseras i lärarnas möte 

med eleverna. Detta skall ske i form av samtal då Englund menar att relationellt perspektiv 

som betonar ömsesidigheten är den metod som bäst lämpar sig för diskussion kring 

värdegrundsfrågor. Det är alltså inte vem vi är utan vad vi gör mot varandra som skall 

fokuseras. Detta är något jag upplever att lärarutbildningen vill förmedla till blivande lärare, 

                                                 
14 Lpf-94 
15 Englund, (1999) s.10 
16 Englund, (1999), s.11 
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man måste tycka om individen och påpeka att det är individens handlingar som vi inte tycker 

om.  

 

 

Hartman, Sven G: Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria s.15-52 

Nyckelord: skolsystemens och lärarprofessionens utveckling, historiska tillbakablickar 

 

Analys: 

Pedagogikforskaren och tillika bokens skribent Sven G. Hartman uttrycker sig enligt följande;  

” Bokens viktigaste budskap är att frågan om lärares kunskap inte kan ges ett fullödigt svar 

om man inte tar med skolans och lärarnas historia i bilden.”17 

Att man väljer att ta med en bok som behandlar utbildningshistoria ser jag ser som ett tecken 

på att man håller med Hartman om att vetskap om utbildningshistoria gör att lärarstudenten 

får en yrkesidentitet genom de historiska tillbakablickarna och medvetenheten om hur olika 

tider och samhällen haft olika syn på skolverksamheten.  

Man kan även placera sig i framtiden genom kunskaperna om det förflutna, vilket man menar 

är en viktig kugge i utbildningshistoria.  

 

Hedlin, Maria : Lilla genushäftet 

Nyckelord: genus i lärarutbildning, jämställdhet, könsmaktsordning 

 

Analys: 

 Lärare skall i sin undervisning ha ett genusperspektiv. Detta innebär givetvis att vi måste veta 

vad detta innebär. Enligt Hedlin finns idag många felaktiga föreställningar om genus och 

dessa måste klargöras. ”Genus är ett vetenskapligt begrepp och det innebär att användandet av 

begreppet förutsätter att man är införstådd med den vetenskapliga forskning och bakgrund 

som, så att säga, är inbyggd i ordet genus.”18 

Hedlin hänvisar till skollagen och i samtliga giltiga läroplaner; ”skolan ska ge flickor och 

pojkar likvärdiga villkor och förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla 

potential.”19 

                                                 
17 Hartman, Sven G, Lärares kunskap, Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Linköpings 
universitet, skapande vetande, (1995) bokbaksida 
18 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet, Om genus och skolans jämställdhetsmål, Högskolan i Kalmar, Rapport från 
Institutionen för Hälso- och beteendevetenskap, (2004:2), s.1 
19 Hedlin, (2004) s.2 
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Här måste uttalandet problematiseras anser jag. Att flickor och pojkar är lika mycket värda är 

underförstått, det är villkoren och förutsättningarna som skall vara likvärdiga, det vill säga 

lika goda för båda könen. Samma villkor i skolan skulle innebära lika tillgång till 

skolmaterial, lika fördelning av frågor, samma bedömningsgrunder, lika tillgång till hjälp och 

samma regler bland annat. Detta vet vi från mängder av studier att så icke är fallet, vilket även 

Hedlins artikel visar;  

Vi tolkar handlingar på olika sätt beroende på huruvida det är en kvinna eller en man som utfört 

handlingen.  

Vi tillskriver också män och kvinnor olika egenskaper oavsett om vi har skäl att göra så eller 

inte./…/Flickor i skolan som uppträder ”stökigt” brukar till exempel uppfattas på ett annat sätt än pojkar 

som uppträder på samma sätt. En tonårspojke som gråter kommer också sannolikt att tolkas annorlunda än 

en tonårsflicka som gråter.20 

Så vad krävs då av en lärare som skall ha ett genusperspektiv på sin undervisning och som 

enligt skollagen skall ”ge pojkar och flickor likvärdiga villkor”?  Här menar Hedlin att man 

som lärare speciellt måste vara medveten om att; jämställdhet handlar om att ifrågasätta den 

manliga normen och att samhällets könsstruktur är en fråga om makt och social 

överordning/underordning.21 Detta kräver av oss lärare att vi för det första är medvetna om 

detta och även att vi klarar av att formera vår undervisning bortom den manliga normen. Detta 

ställer stora krav på oss i planering och genomföring av lektioner. Vi måste utmana oss själva 

att bortse från den socialisering vi fått allt sedan födseln och tänka i nya banor för att lyckas i 

detta uppdrag. Det är en stor utmaning för oss blivande lärare och framförallt för 

lärarutbildningen som skall få oss att se samhället i ett nytt perspektiv. Denna artikel är ett 

första försök från lärarutbildningens sida att socialisera in sina lärarstudenter i nya banor så att 

vi utmanar den manliga normen och främjar jämställdhet i skolan.  

 

Johansson, Inge, Holmbäck Rolander Ingrid: Vägar till pedagogiken i förskola och 

fritidshem: 

Nyckelord: Undervisning, förskola, barn, socialpolitik, pedagogik 

 

Analys: 

I denna bok tyckte jag att det fanns många talande citat angående vad man ansåg att 

pedagoger ska kunna.  

 

                                                 
20 Hedlin, (2004), s.12 
21 Hedlin, (2004), s.2-3 
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/…/i framtiden allt viktigare för förskollärare och fritidspedagoger att också ha gedigen kunskap om de 

pedagogiska principer som bildar basen för respektive yrke och vilken tradition de är en del av. För att 

utveckla det nya måste man förstå sin egen historia och vägen fram till vad som karakteriserar dagens 

situation. Att förstå hur det egna yrket har formats blir en viktig del av den professionella identiteten och 

förståelsen av egna och andras pedagogiska förhållningssätt. 22 

 

Det är inte frågan om en förmedlande pedagogroll, snarare en reflekterande, nyfiken och medveten 

pedagog som vågar sätta sig själv och sina etiska värderingar i rampljuset och som dessutom vågar 

ifrågasätta sitt eget och sina kollegors etiska förhållningssätt. /…/ Det handlar också om en aktiv pedagog 

som tar fasta på vardagens etiska dilemman och gör dessa synliga för barn.23  

 

”Etik tycks inte vara ett begrepp som pedagoger är förtrogna med./…/ Hur skall man kunna 

förstå och utveckla mål för arbetet med värdegrunden om man inte har kunskap om de 

teoretiska begrepp som används i läroplanen?”24 

 

Dessa uttalanden kräver inte så mycket av en analys då jag anser dem vara talande för sig 

själva. Sammanfattningsvis kan man säga att det i boken talas för att man skall vara förtrogen 

med sitt yrkes historia för att bilda sig en yrkesidentitet och förstå sin uppgift. 

 Man skall även vara hemmastadd med teoretiska begrepp för att utveckla sitt yrkeskunnande, 

viktigt är också ett självrannsakande gällande värderingar och mod att säga ifrån när man 

anser att någon går emot dessa.  

Det är även viktigt att kunna visa barnen hur man skall bete sig mot andra människor och 

kunna förklara varför man skall handla på det ena eller andra sättet.  

Det är alltså en blandning mellan vetenskapliga kompetenser och sociala kompetenser och det 

läggs stor vikt vid reflektion.  

 

Kernell, Lars-Åke: Att finna balanser 

Nyckelord: Läraryrkets komplexitet, hantera dilemman, lärarkompetenser 

 

Analys: 

Jag anser att man för en diskussion kring läraryrkets komplexitet för att lärarstudenterna skall 

förberedas på den vardag och de krav man kommer att möta i sin praktiserande lärarroll. Man 

                                                 
22 Johansson Inge & Holmbäck Rolander, Ingrid (red), Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem, 
Stockholm, Liber (2000) s. 8 
23 Johansson, Holmbäck Rolander, (2000) s. 94-95 
24 Johansson, Holmbäck Rolander, (2000), s.97 
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måste lära sig att hantera sin roll bland andra människor som eventuellt ser på skolan på ett 

annat sätt än läraren eller som har andra intressen eller uppfattning om skolverksamheten. 

Man förbereder studenterna på att vara professionella i dessa sinsemellan så olika möten och 

aspekter på lärarrollen. Studenten måste också förstå vikten av att ha ett öppet och nyfiket 

sätt mot andra människor, att förstå att andras erfarenheter av skolan inte är fel, bara att de 

kan vara annorlunda än de egna.  

En annan sak som Kernell vill framhäva i boken är att lärarstudenten tidigt måste bestämma 

vilken syn han/hon har på sin roll som lärare: 

Var står jag och vilken är min utgångspunkt? Komplexiteten i yrket och variationen hos 

dynamiska personligheter för dock varje sådan sortering fumligt oprecis./…/ Tanken är 

dock att hjälpa till i de aldrig avslutade försöken att få grepp om sig själv och sina insatser i 

samvaron med andra i undervisningen.25 

Man vill alltså att studenten skall vara klar över på vilket sätt man tror att elever lär sig bäst. 

Vilken inlärningsfilosofi stöder man och hur påverkar detta mitt sätt att vara med eleverna i 

undervisningssituationen.  

Kernell påpekar också nyttan med att arbeta tillsammans i arbetslag; 

 

På samma sätt som vi skapats med två ögon för att kunna bedöma avstånd – för att kunna se 

djup – behöver vi varandras olika uppfattningar och perspektiv för att få syn på djupet i de 

fenomen vi diskuterar. Och samarbetet är bäst då vi inte är riktigt överens. Vore vi helt 

eniga skulle ju varje diskussion bli meningslös!26 

 

Detta uttalande tycker jag pekar på många olika kvaliteter som man vill att lärarstudenterna 

skall tillfoga sig eller utveckla. Dels har vi förmågan att kommunicera, den kommunikativa 

kompetensen. Studenten behöver kunna förklara mål och syfte för kollegor och andra, men 

man måste även kunna ta åt sig och utveckla tankegångar som andra har. Vilket även 

innefattar en social kompetens, att vara lyhörd och leva sig in i andras villkor.  Man pekar 

även på en allmänprofessionell kompetens till yrket och sin omgivning. Med den 

allmänprofessionella kompetensen menar jag en förmåga att lyssna på arbetskamrater, 

föräldrar, arbetsledare, elever och andra i syfte att utveckla verksamheten.  

Syftet med boken, enligt Kernell själv är att; 

 i en och samma stund uppmärksamma både det svåra och det 

fascinerande!/…/Mänskliga möten är arbetets utgångspunkt. Det är därför yrket så 

mycket liknar livet självt! När relationer fungerar ger det en fantastisk tillfredsställelse. 

                                                 
25 Kernell, Lars – Åke, Att finna balanser, Lund, Studentlitteratur, (2002) s. 159 
26 Kernell, (2002)s.193 
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När de inte fungerar blir känslan av misslyckande ibland oerhört smärtsam. Det finns 

inget mer dynamiskt och oförutsebart än mänskliga möten. Det här ställer krav, men ger 

också en fantastisk möjlighet till självförverkligande.27 

 

Sammantaget: Yrkeskunnandet vilar på förmågan att finna balanser.28 

Jag upplever användandet av boken som ett sätt för lärarutbildningen att legitimera sin 

utövning. Lärarutbildningen har ofta fått kritik för att den är flummig och inte kan svara 

rakt på en ställd fråga. Med denna bok vill man visa på att läraryrket är så komplext att det 

är omöjligt att göra detta. Man får lära sig att hantera de dilemman som yrket innebär är 

budskapet till de nyblivna studenterna. Av samma anledning vill man även visa på hur 

väldigt många kompetenser som behövs för att utöva yrket för att sätta ord på det kunnande 

som oftast inte kan beskrivas enkelt och därigenom professionalisera yrkeskåren.  

 

Liedman, Sven-Eric: Vad är kunskap och bildning? 

Nyckelord: Analys av kunskaps- och bildningsbegreppet 

 

Analys:  

För att kunskap ska bli bildning krävs det enligt Liedman en viss syn på kunskapen;  

”All kunskap är i grunden praktisk. Motsättningen mellan teori och praktik måste ifrågasättas. 

Först när kunskapen är stabilt förankrad i kroppen blir den till en verklig, grundläggande 

färdighet.”29 

Vi lärare måste alltså enligt denna syn försöka så långt det är möjligt att omsätta teoretiska 

resonemang i praktiken. I geografiämnet till exempel kan detta innebära att vi istället för att 

enbart läsa om ett land också tillåter eleverna att se på kartor, äta mat från landet, se bilder 

eller filmer, träffa människor från landet för att höra deras historia osv. Kort sagt : ge en 

helhetsbild där många sinnen och perspektiv används så att teorin får upplevas mer konkret. 

Detta öppnar också för ämnesintegrerade lektioner där man samarbetar i projekt eller annan 

form för att kunskapen skall omvandlas till bildning.  

Nästa syn vi måste ha på kunskapen för att den skall bli bildning, enligt Liedman är; 

”Kunskapen skall ses som ett led i ett livsprojekt och inte bara för en tidsbegränsad 

utbildning.”30 

                                                 
27 Kernell, (2002) s.254 
 
28 Kernell, (2002) s.261 
29 Liedman, Sven – Eric, Vad är kunskap och bildning?, Praktik och teori nr1/200, Malmö Högskola, (2001) s.20 
30 ibid.  
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Detta kräver av oss lärare att vi inte förmedlar ad hoc förklaringar till våra elever utan 

ombesörjer oss att ge perspektiv och ha en pluralistisk hållning till kunskapen så att eleverna 

på egen hand sedan kan pröva ny information med de verktyg som vi tillhandahåller i skolan. 

Vi kan inte ställa frågor där eleverna letar efter det ”rätta svaret” som läraren verkar besitta 

utan bemöda oss om att frågorna kan ge upphov till flera svar beroende på perspektiv eller 

möjligen nya frågor.  

Den tredje synpunkten Liedman har angående hur kunskap skall omvandlas till bildning gäller 

intresset hos eleverna;  

” Det måste finnas ett avgörande moment av frihet i den enskildes val av kunskaper och 

kunskapsvägar. Intresset är kunskapens viktigaste drivkraft.”31 

Vi måste låta eleverna vara med och påverka i besluten kring undervisningens mål och form. 

Om vi får eleverna att intressera sig för en sak, kan vi bygga på det intresset till att gälla fler 

saker genom det perspektivskifte jag tidigare nämnde. Att bygga undervisningen på elevernas 

intresse är en sak, men det ligger också i vårt ansvar att intressera eleverna genom att göra 

lektionerna intressanta.  

 

 

 

Linde, Göran : En introduktion till läroplansteori 

Nyckelord: Styrdokument, läroplaner, kunskapssyn 

 

Analys:  

Med senare års reformer i grundskola och gymnasium, vilka innebär decentralisering och målstyrning och 

därmed stor lokal frihet att bestämma kursinnehåll med lokala arbetsplaner, tycks det mig viktigt att 

läroplansfrågor analyseras och diskuteras och belyses noggrant i skolan. I lärarens profession ingår andra 

uppgifter än att undervisa i klassrum. /…/ Det är säkerligen möjligt att göra kursplaner utan ingående 

insikter i läroplansteori, eftersom kursplanemakeri till stor del är en fråga om en serie mogna 

överväganden, vilka görs med hänsyn till många intressenter och deras önskemål och värderingar. Ändå 

tror jag att grundläggande insikter i läroplansteori kan bidra till reflektionen och medvetenheten om vad 

man gör som kursplanemakare. 32 

Läraren måste ha klart för sig vilka utgångspunkter den har att jobba med för att veta i vilken 

riktning han/hon skall leda arbetet.  

                                                 
31 Liedman, (2001) s. 21 
32 Linde, Göran, Det skall ni veta! En introduktion till läroplansteori, Lund, Studentlitteratur, (2000) s. 6-7 
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Linde påpekar vikten av reflektion och medvetenhet i utformandet av kursplaner, han tar även 

upp en global och en historisk jämförelse för att visa på skillnader i tid och rum. Läraren 

måste alltså ta flera perspektiv i beräkning i formulerandet av den lokala kursplanen. Detta 

uppmanar till ett engagemang och kunnande i skolutvecklingsfrågor med en teoretisk bas. För 

att kunna utveckla skolans verksamhet i praktiken behöver läraren veta på vilken teoretisk 

arena praktiken formuleras och varför den utformats som den är och inte i en annan riktning.  

 

Lindensjö, Bo: Från jämlikhet till likvärdighet: 

Nyckelord: Utbildningspolitik, historisk återblick, jämlikhet, likvärdighet 

 

Analys:  

Lindensjö menar på att vi måste problematisera begreppet jämlikhet och låter lärarstudenten 

komma i kontakt med en sådan analys av hur begreppet kan förstås. Det Lindensjö främst 

verkar vilja få fram är att begreppets praktiska utformning är komplex. Vad innebär det 

konkret i praktiken? 

Med hänsyn till målets komplexitet – lika tillgång, lika möjlighet, lika mål, lika undervisning, lika resultat, 

lika bedömning och lika utfall, lika utbildningslängd, rätt till utbildning efter förutsättningar – individernas 

olikheter i begåvning och intresse och arbetslivets olikartade behov, måste man trots allt till slut ge de 

studerande olika utbildning.”33 

Likvärdigt och jämlikt är alltså begrepp som många har gemensamt som grundläggande 

människosyn, som en slags rättviseprincip, men i praktiken blir det svårare att veta vad som 

verkligen är mest rättvist eller minst orättvist. Det är ändå något som står i lärares 

styrdokument och som sådant reglerar lärarens vardag. Alltså måste den som tänkt sig att 

verka som professionell lärare problematisera och resonera kring begreppet och den praktiska 

utformningen utifrån flera olika perspektiv såväl historiska, utbildningspolitiska och för 

skolan lokala för att man verkligen skall kunna förverkliga styrdokumentens riktlinjer i 

praktiken. Studenterna skall framförallt inta ett historiskt perspektiv för att förstå hur dagens 

ideal formats ur gårdagens.  

” I det föregående har jag sökt visa att jämlikhet inte är något en gång för alla fastslaget ideal. 

Det kan utformas som många olika, inte sällan med varandra oförenliga ideal.” 34 

Studenterna skall tillägna sig en analytisk förmåga att studera en föränderlig omvärld för att 

förstå och främja skolans utveckling.  

 
                                                 
33 Lindensjö, Bo, Från jämlikhet till likvärdighet, utbildning och demokrati, (2001) Vol 11, nr.1, s.66 
34 Lindensjö, (2001) s.68 
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Lindström, Gunnar, Pennlert, Lars-Åke: Undervisning i teori och praktik, en 

introduktion i didaktik: 

Nyckelord: lärarkompetens, reflektion, professionalitet, undervisning, vägledning 

 

Analys: 

Lindström menar på att man kan skilja ut tre kompetenser som extra viktiga för en lärare och 

här hänvisar han till målbeskrivningen i examensordningen för nya lärarutbildningen. Dessa 

tre är den didaktiska kompetensen, social kompetens samt ämnes/innehållskompetens.35 Dessa 

tre menar han skall finnas för att det skall ske ett lärande. Han menar också på att studenten 

måste ha olika perspektiv på lärande, kännedom om olika teorier som kopplas samman med 

lärande.36Studenten skall också ha kännedom om hur olika ramfaktorer påverkar undervisning 

och inlärning.37 

Lindström sammanfattar andra viktiga kompetenser; 

Den kreativa läraren behöver ett baskunnande i planering och analys samt goda kunskaper om olika 

metoder för att själv kunna leda det pedagogiska arbetet. Arbete i arbetslag, i samverkan med andra 

pedagoger, kräver vidare en begreppsapparat eller ett gemensamt yrkesspråk som redskap för att 

kommunicera och utveckla den pedagogiska verksamheten.38 

De sista sidorna i boken ägnar Lindström åt de yrkesetiska principerna för lärare.39 

Jag ser denna bok som informativ, den fungerar som vägledning åt nyblivna lärarstudenter. 

Man vill peka på de saker som man anser viktiga att förmedla till studenterna så att de ser 

vikten av att lära sig dessa kunskaper. Man vill visa på vilka kompetenser som kännetecknar 

läraryrket så att studenten skall socialiseras in i sin lärarroll. Man nämner tidigt i utbildningen 

de kompetenser som nämns i examensordningens målbeskrivning och detta anser jag att man 

gör för att få studenterna att se målet. Det kan vara svårt att fokusera på livet efter 

utbildningen alldeles i början så jag tror att man vill tala om målet tidigt för att socialisera in 

studenten och få dem att se var utbildningen skall leda och hur deras utveckling 

förhoppningsvis kommer att se ut efter avslutad utbildning.  

 

Orlenius, Kenneth: Värdegrunden  -  finns den? 

Nyckelord: etik och moral, värdegrunden i praktiken, samhället och skolan 

                                                 
35 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars – Åke, Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik, 
Fundo förlag, (2006), s.9-10 
36 Lindström, (2006), s.8 
37 Lindström, (2006), s.43 
38 Lindström, (2006), s.8 
39 Lindström, (2006), 68-69 
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Analys:  

Människosyn tas upp och utvecklingsteorier såsom behaviorism, kognitivism och 

sociokulturella teorier lyfts fram som hjälp till att hantera värdegrunden i praktiken. 

Lärarstudenterna förväntas alltså känna till dessa olika linjer, men även ta sin grund i någon 

av dem eller kunna motivera sitt tänkande och handlande utifrån dessa teorier. Studenten 

förväntas ha en teoribas att utgå från gällande lärande och veta vilka olika människosyner som 

ligger bakom olika etiska ställningstaganden.  

”Avsikten har här varit att dels peka på att ord och begrepp som normer och värden, etik och 

värdegrund etc. – behöver analyseras och diskuteras/…/. Vi kommer inte heller undan dessa, 

för de berör oss både på det yrkesmässiga och personliga planet.” 40 

I läraryrket kopplas det yrkesmässiga och personliga ofta samman som en följd av lärares 

fostrande uppdrag där läraren skall verka som förebild. Boken ger en bild av ramverket, 

yrkesetiken som lärarstudenten har att röra sig inom. Studenten har att pröva sina värderingar, 

göra dem synliga och få klart för sig vad olika värderingar och ställningstaganden får för 

konsekvenser. Studenten skall tidigt socialiseras in i sin roll som lärare och granska och pröva 

teorier mot verkligheten. Även denna bok innehåller en historisk översikt över företeelser som 

kan placeras inom värdegrunden i skola och samhälle.  

 

 

Persson, Bengt : Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap 

Nyckelord: Specialpedagogik, inkluderande pedagogik, en skola för alla 

 

Analys: 

Boken finns troligen med på introduktionskursens litteraturlista för att till lärarstudenterna 

förmedla en syn på att specialpedagogiken är en komplex fråga.  

Lärarstudenterna måste lyfta blicken från individplanet till miljöplanet där skolan och de som 

verkar där är ansvariga för att skaffa sig en kompetens att möta alla elever.  

Om man till exempel i sin undervisning entydigt arbetar med ett speciellt arbetssätt riskerar 

man att elever som har svårt att tillägna sig kunskap med just det arbetssättet hamnar efter.41 

Man kan alltså skapa ett behov av specialundervisning som egentligen inte behöver finnas 

där. Budskapet bakom detta är att lärarstudenterna skall lära sig att behärska en varierande 

                                                 
40 Orlenius, Kenneth, Värdegrunden – finns den?, Stockholm, Runa förlag, (2001) s. 24-25 
41 Persson, Bengt, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, Stockholm, Liber, (2001), s. 95 



 24 
 

metodik i klassrummet så att alla elever oavsett förutsättningar kan inkluderas i 

klassrumsundervisningen.  

Ett andra budskap som jag kan se är en förmedling av värderingar till lärarstudenterna. 

Persson skriver;  

Som vi tidigare konstaterat är en av demokratins grundpelare att samhället ger alla individer 

möjligheter att tillägna sig grundläggande värden, kunskaper, attityder och färdigheter för egen 

förkovran i samhällets tjänst. /…/ eleven har också rätt att förvänta sig att utbildningen är 

anpassad till hans möjlighet att tillgodogöra sig den.42 

 

Studenten skall ha en grundläggande människosyn som innefattar alla människors lika värde, i 

enlighet med läroplanens; skolans värdegrund och uppgifter; 

  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen 

föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov 

och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet måste 

ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla.43 

 

Det är alltså en likvärdighet som bygger på ojämnlikhet i förutsättning och behov som det 

handlar om. Man skall genom att fokusera på de olika elevernas behov utforma individuella 

studieplaner för eleverna. Det är utbildningen som skall vara likvärdig, oavsett förutsättningar 

och behov skall eleverna ha nått utbildningens mål och lärt sig de kunskaper som utbildningen 

syftat till när skolgången är över.  

Det handlar också om att förmedla vikten av en metodisk kompetens som tidigare nämnts och 

en förtrogenhet med skolans styrdokument och en demokratisk grundsyn hos lärarstudenten.                                                                                                              

Persson menar att det är av största vikt att alla lärarstudenter tillfogar sig en grundläggande 

specialpedagogisk kompetens som inte innefattar att ställa diagnoser eller ingående kännedom 

om de medicinska aspekterna utan att ha en vetskap om de pedagogiska kompetenserna det 

innebär ifråga om gruppaspekter, planering och utförande av undervisning att ha en heterogen 

                                                 
42 Persson, (2001), s.96 
43 Lpf-94 



 25 
 

grupp med särskilda behov. Samt att veta när det är läge att lämna över ansvaret till 

experthjälp.44  

Jag väljer att beskriva denna grundläggande specialpedagogiska kompetens som att man som 

lärarstudent skall förberedas för läraryrkets komplexitet och dilemman som man kan komma 

att ställas inför. Man vill till studenten tillfoga ett reflekterande tankesätt som ser praktiken i 

flera olika nyanser och inte svart eller vitt.  

Persson betonar behovet av lärare som utöver sina ämneskunskaper och didaktiska kunskaper 

också har fördjupade specialpedagogiska kunskaper. Han pekar på att det inom 

lärarutbildningen finns möjlighet att komplettera sina kunskaper med att läsa 

specialpedagogik som inriktning och att en sådan kompetensprofil blir åtråvärd i skolans 

värld.45 Här kan man spekulera om detta enbart är ett uttryck för Perssons personliga åsikt 

eller om detta ska ses som en önskvärd påverkan på studenterna från lärarutbildningen i 

allmänhet.  

Ytterligare framhålls behovet av att samarbeta i ett fungerande arbetslag som tillsammans kan 

se till att undervisningen tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov så att alla 

känner sig delaktiga och en meningsfullhet med skolarbetet.46 

Boken Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap begagnas även som ett 

introduktionsverktyg för studenterna. Man vill att lärarstudenterna skall bekanta sig med det 

pedagogiska fackspråket och i inledningen av boken finner man en begreppsordlista. Många 

av orden är specialpedagogiska begrepp, men man hittar även begrepp som är mer allmänna 

såsom läroplan, skollag och styrdokument.47 

 Man vill även att studenterna skall ha kännedom om skolutveckling. Här får vi följa skolans 

roll som samhällsinstitution, 50 år tillbaka i tiden fram till idag. Tanken att tidigt introducera 

skolans historia anser jag vara ett tecken på att man från lärarutbildningens håll vill skapa ett 

reflekterande hos studenterna om hur skolan utvecklas och kännedom om hur gårdagens skola 

påverkar framtidens praktik och teoribildningar. 

 

 

SOU 1992.94: Skola för bildning 

Nyckelord: analys av kunskapsbegreppet och skolan 

 

                                                 
44 Persson, (2001)s.103 
45Persson, (2001)s.104 
46Persson, (2001) s.105 
47 Persson, (2001) s.7-12 
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Analys:  

Jag har funderat kring varför man väljer att göra en analys av kunskap till framtida lärare och 

undrar om detta kan vara ett utslag av att man anser att innebörden ofta grovt förenklas. Som 

lärare kan man inte ha den förenklade bilden av kunskap som innebär att kunskap är det vi 

kan/lärt oss utan vi behöver se begreppet ur fler perspektiv. Då vårt kunskapsuppdrag kräver 

att vi vet hur kunskap uppstår, I vilka former det sker, vilka förutsättningar som finns och hur 

kunskapsformerna samspelar med varandra etc.  

Läraren behöver bli expert på kunskap, inte enbart det ämnesmässigt specifika utan teorierna 

om och kring kunskap i allmänhet. Som experter kan vi inte acceptera en förenklad innebörd 

av uttrycket utan måste ständigt pröva och ompröva teorier kring kunskap och lärande.  

 

 

 

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA – Introduktion till lärarutbildning 

 

Dysthe, Olga: Skriva för att lära 

Nyckelord: skriva för lärande, studiekompetens, yrkeskompetens 

 

Analys: 

Studenterna skall läsa denna bok för att komma in i den vetenskapliga skrivdisciplinen. Detta 

gör att de kommer att lyckas bättre med sina studier och även i det framtida läraryrket.  

Att skriva facktexter är en nödvändig studiekompetens/…/ Det räcker inte med att ha en massa 

fackkunskaper, utan vi måste veta hur vi ska uttrycka dem/…/ Kraven på skrivfärdighet har ökat inom 

yrkeslivet och samhällslivet i stort. Det är allt fler i dag som måste kunna skriva i sina yrken jämfört med 

tidigare, och kraven på den skriftliga uttrycksförmågan har också ökat. 48 

 

Att kunna uttrycka sig vetenskapligt i skrift gör att nivån på texterna höjs. Stavfel och fel i 

meningsbyggnads påverkar det allmänna intrycket av en text och man riskerar att inte tas på 

allvar. Att skriva i fel format gällande rapportskrivning, uppsats eller essäer gör att studenten 

riskerar att inte godkännas. Att kunna skriva korrekt inom läraryrket är viktigt för fler än 

svensklärare och kommer att påverka hur man uppfattas i sin lärarprofession av både kollegor, 

elever och andra verksamma inom skolan.  

                                                 
48 Dysthe, Olga, Skriva för att lära – skrivande i högre utbildning, Lund, Studentlitteratur, (2002) s. 9 
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Boken vill alltså ge studenterna ett redskap att lyckas i sina högre studier genom att behärska 

skrivkonsten inom olika discipliner. En kompetens att uttrycka sig skriftligt ät väldigt viktigt 

för att bli framgångsrik i studier och yrkesliv, enligt författarna till boken.  

En lärares vardag handlar mycket om detta och det är därför, anser jag som man betraktar det 

som viktigt att introducera detta på utbildningens första kurs. Man vill socialisera in studenten 

i det vetenskapliga skrivandet för att ge optimala förutsättningar att lyckas med sina studier 

och i den fortsatta lärarprofessionen.  

 

Giddens: Sociologi: Klass, stratifikation och orättvisa49 

Nyckelord: klassbegrepp i tid och rum, teoretiska resonemang kring hierarki i samhället 

 

Analys: 

Man tar upp olika teoretiska resonemang om klass av bland annat Marx och Weber. Man vill 

få studenterna att tänka till om klassbegreppet, vad som utgör vissa människors hierarki över 

andra och de orättvisor som uppstår i samband med detta. Giddens tar upp ett resonemang 

kring andra faktorer som idag eventuellt är lika giltiga som ekonomiska och materiella villkor 

för att skapa en social skiktning, såsom kön, etniska minoritetsgrupper och livsstil.50 

Resonemanget kring vad som gett status och makt i olika samhällen kan ses som viktigt för 

lärarstudenter att läsa och ta till sig av på grund av att skolan samlar många olika individer 

med olika bakgrund. För att kunna behandla elever rättvist måste man vara medveten om 

vilka faktorer i samhället som ger status för att inte låta sig påverkas av detta i mötet med sina 

elever. Det handlar om att medvetandegöra studenten om samhällets ståndpunkter i dessa 

frågor, men även om studentens egna synsätt på människan. En lärare är i maktposition 

gentemot sina elever och därigenom krävs det att man är medveten om sina värderingar som 

människa för att makten inte skall missgynna grupper av elever.  

 

I & M: Lära i verkligheten: 

Nyckelord: Mångkulturell skola, lära av varandra, interkulturell pedagogik 

Analys: 

Tidningen innehåller flera olika artiklar med som med olika perspektiv ser på skolan som en 

mångkulturell samlingsplats och det interkulturella lärandet. Jag tycker mig ändå se en 

gemensam nämnare för samtliga artiklar och det är som tidningens rubrik skvallrar om att vi 

                                                 
49 Giddens, Anthony, Sociologi, Lund, Studentlitteratur, (2003) 
50 Giddens, (2003), kap.10 
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måste ha en vilja att och se nyttan av att lära av varandra. Om vi ser på det mångkulturella 

klassrummet som ett forum med enorma möjligheter att få olika perspektiv på våra frågor och 

svar så kommer det att ske en utveckling hos samtliga individer som omfattas. Lärarna 

behöver lära av eleverna. 

Lärare måste framförallt utgå från elevernas erfarenheter, värderingar, attityder i 

undervisningen, i interkulturell pedagogik blir detta än mer viktigt då vi annars riskerar att få 

elever som tappar tron på sig själva i en multikulturell skola som utgår från en monokulturell 

pedagogik. Lahdenperä förklarar; 

Utifrån min egen forskning om åtgärdsprogrammen i skolan kunde jag konstatera att i allmänhet är 

analyser av elevers behov emellertid etnocentriska, det vill säga där läraren utgår från sina kulturella 

värderingar och levnadssätt. Lärarens förhållningssätt till elever med annan etnisk bakgrund kan därmed 

bli diskriminerande och föga uppmuntrande. För att inte missgynna elever med annan etnisk bakgrund bör 

läraren ta hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter. Det är viktigt ur motivationssynpunkt att 

undervisningen har relevans för eleverna.51  

 

Artiklarna syftar dels till att få studenterna att få perspektiv på undervisning i interkulturella 

miljöer, men även till att granska sina värderingar och höja kunskapsnivån om människor och 

miljöer som är olik det man vanligen stöter på;  

 

Man får en känsla av att problemet hänvisas till elevens hemförhållanden. Lärarna kritiserar ofta familjen 

eller den etniska gruppen och bråkstakarna ses som ouppfostrade./…/ Vi möter också ren okunnighet om 

minoritetselevers hemförhållanden i lärares fördomsfulla uttalanden om föräldrars ”oförmåga”. 

 

 

Jonsson, Pirkko: Arbeta i grupp 

Nyckelord: organisation, samspel och möten, grupprocesser 

 

Analys:  

Grupparbete är en vanlig arbetsform i skolan. Det anses som nödvändiga kunskaper att vara 

insatt i hur grupper fungerar för den som tänkt sig arbeta som lärare och använda grupparbete 

som metod. En lärare måste förstå de processer som sker i en grupp för att arbetet skall bli 

framgångsrikt. Vi förväntar oss att eleverna skall samarbeta under givna former, men måste 

då veta vilka skeenden som kan utvecklas. Det krävs att ledaren/läraren är insatt i detta och 

vet vad som krävs för att organisera ett fruktbart grupparbete. Det handlar också om att kunna 

                                                 
51 Lahdenperä, Pirjo, Samma gamla pedagogik, I &M: Lära i verkligheten, Växjö, Grafiska punkten, (2003) 
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ha ett fungerande kollegialt samarbete och lära av varandra. Man måste ha förståelse för 

individens roll i gruppen och hur gruppen i sin tur påverkar individen. Läraryrket är ett yrke 

som till mångt och mycket handlar om att samarbeta och skapa lärande situationer med andra 

människor. Läraren behöver lära sig om mötet som sker i dessa situationer. Man behöver en 

social kompetens likväl som en kommunikativ kompetens och man behöver en teoribas att 

utgå från för att utveckla en lärande organisation. I mötet med andra människor skall man 

kunna förmedla sig, men man skall även kunna lyssna aktivt på de personer man möter. 

Ibland hamnar man dock i konfliktsituationer och då behövs redskap för att klara ut dessa. 

Allt detta vill boken förmedla vikten av till framtidens lärare. Det som är intressant i 

sammanhanget är att boken främst riktar sig till företagslivets organisationer, men 

lärarutbildningen i Södertörn har ändå valt att använda sig av den. Menar man med det att 

dagens skola organisatoriskt kan jämställas med det vinstdrivande företaget? Eller kan det 

bero på att det inte finns tillräcklig forskning inom detta område som är riktat till skolan? 

Kanske kan det vara så att man anser att skolans komplexa vardag behöver konkreta idéer om 

hur man kan handskas med organisation som motvikt? 

 

 

 

 

Kullberg: Etnografi i klassrummet: 

Nyckelord: forskning i klassrummet, förhållandet mellan teori och praktik 

Analys: 

Kullberg menar att det finns tre egenskaper som en god lärare inte klarar sig utan, 

teorimedvetenhet, metodmedvetenhet och fantasi.52 Boken skall ge studenterna tillgång till de 

två förstnämnda genom att introducera etnografi.  

Kullberg definierar etnografi;  

En grundläggande tanke i etnografin är att forskaren, för att förstå andra människors sätt att leva och lära, 

fångar dessa människors erfarenheter genom deras sätt att uttrycka dessa./…/ Den etnografiske forskaren 

måste försöka se bakom handlingen och det sagda och dessutom studera hur handlingar och det som sägs 

förändras över tid och från situation till situation. 53  

För att kunna se bakom handlingar och det som sägs krävs alltså reflektion. Studenterna måste 

skaffa verktyg för att kunna göra en sådan reflektion och det medverkar Kullberg till med sin 

bok. 
                                                 
52 Kullberg, Birgitta, Etnografi i klassrummet, Lund, Studentlitteratur, (2004), s. 15 
53 Ibid 



 30 
 

Även medvetenhet om teorier och metoder kräver att man reflekterar kring det som sägs i 

teorin och omvandlar detta i praktiken. Genom att reflektera och vara medvetna om 

forskningsteorier och metoder får vi perspektiv på praktiken, något som Kullberg presenterar 

som nödvändigt.54 

 

Lahdenperä, Pirjo: Interkulturell pedagogik i teori och praktik 

Nyckelord: förhållningssätt, mångkulturalitet, kommunikation och perspektivbyte 

 

Analys:  

Innehåller många definitioner på interkulturell pedagogik;  

”Interkulturell pedagogik betraktar jag som ett övergripande begrepp som innefattar 

interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, 

mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning.” 55 

och ”ett uttryck för ett behov av att på ett nytt sätt förhålla oss till varandra (dvs. invandrare 

och svenskar) i skolan.” 56 

Vad är det då man talar om i boken som innefattar allt detta? Jag uppfattar det som att man 

vill bygga en arena för människor att mötas och förstå varandra. Eftersom det är i en 

pedagogisk situation krävs det även att ett lärande sker. Lahdenperä uttrycker saken enligt 

följande; ”För mig utgör interkulturellt lärande varaktiga läroprocesser där man på olika sätt 

bearbetar de hinder för lärande och utveckling som ens egen fostran och kulturella ens egna 

värderingar utgör” (sic!) 

Vi har med oss kulturella hinder från uppfostran i form av värderingar som vi måste bearbeta 

för att lära och utveckla. I boken belyses några av dessa hinder i konkreta exempel som 

studenten får ta del av. Boken gör inte anspråk på att vara normativ i möten med andra 

människor utan syftar snarare till att medvetandegöra studenterna om kulturella möten och det 

öppna tankesätt som kan utvecklas som utvecklar ett lärande.  

 

Stier, Jonas: Kulturmöten, En introduktion till interkulturella studier 

Nyckelord: Kulturella möten, förhållningssätt, värderingar, relationsutveckling  

 

Analys: 

                                                 
54 Kullberg (2004) s. 135 
55 Lahdenperä, Pirkko, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund, Studentlitteratur, (2004) s.13 
56 Lahdenperä, (2004) s.11 
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Mycket i boken handlar om individens förhållningssätt i mötet med andra människor. Man 

talar även om kulturmöten på grupp – och samhällsnivå, men detta är svårare att fokusera och 

eventuellt inte heller lika relevant för lärarstudenten.  

 Man kan utveckla en relationell kompetens i mötet med andra, men man kan också bygga på 

fördomar och stereotyper. Utgångspunkten är dels individens vilja att se med öppna ögon, 

men även att individen behöver lära känna sig själv grundligt, vilka värderingar man bär med 

sig och hur detta påverkar sättet att se på andra människor.  

Möten med främmande kulturer gör att individen upplever det som om hans/hennes förmåga att förstå, 

förklara och förutse främlingarnas handlingar och motiv minskar. I sin tur gör detta att hans/hennes oro- 

och osäkerhetskänslor tilltar. I dylika situationer, där individen upplever sin kulturella kompetens som 

otillräcklig, tenderar dessutom hans/hennes eller andra personers främlingsrädsla och etnocentrism att 

underblåsas. Detta till trots, och vilket vi skall se, kan upplevelser av kulturmöten (och av kulturkrockar) 

utgöra värdefulla erfarenheter som sedermera fungerar som källor till lärande och utveckling. Om det blir 

så är delvis avhängigt individens förhållningssätt till mötet med främmande kulturer. 57 

 

Man måste alltså först medvetandegöras om och utveckla sin kulturella kompetens för att lära 

sig och utvecklas i kulturmöten. När man uppnått detta blir nästa steg att vilja veta mer om 

andra människor, alltså uppta ett nyfiket och öppet förhållningssätt mot det ”okända” eller 

ovana. På så sätt kan man undvika de vanligaste kulturkrockarna och skratta tillsammans 

istället för att förnärmas eller irriteras. Med ett öppet förhållningssätt mot något okänt 

utvecklar man också en förståelse för det och det blir införlivat i individens kända tankesätt 

som ytterligare ett perspektiv att förstå saker.  

Som lärare introduceras man i detta tankesätt genom denna bok. Efter varje kapitel kommer 

instuderingsfrågor för studenterna att fördjupa sig i och det tolkar jag som att författaren anser 

detta är speciellt viktigt att tänka igenom för att få en grund i det interkulturella tankesättet.  

Frågorna fokuserar hur man kan tänka kring kultur och vad som innefattas i begreppet och 

mötena mellan kulturer samt funderingar kring den egna kulturella kompetensen, en 

medvetenhet om vad man bär med sig i bagaget i möten med andra kulturer. Man vill på ett 

tidigt stadium få studenterna medvetna om sin roll i ett utvecklande och lärande möte med 

andra kulturer.  

 

 

 

                                                 
57 Stier, Jonas, Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier, Lund, Studentlitteratur, (2004) s. 136 
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Säljö, Roger: Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv 

Nyckelord: teoretiska perspektiv på lärande genom historien 

 

Analys: 

Det finns också ett uppenbart samspel mellan vetenskapliga teorier om lärande, utveckling och 

undervisning, och det sätt på vilket sådana företeelser uppfattas utanför forskares kretsar. /…/ Kanske blir 

de till och med så övertygande, att de blir självklara och därmed osynliga. Vi uppfattar inte att det finns 

några andra sätt att se på undervisning och lärande genom att en viss föreställning kommit att bli så 

dominerande. 58 

Detta citat anser jag talande för vad man från lärarutbildningens sida vill förmedla till sina 

studenter. Om man tar praktiken för självklar kommer det inte att ske någon utveckling av 

densamma. Man måste vara medveten om det sätt på vilket man sett på inlärning och 

kunskapsöverföring genom tiderna för att kunna reflektera över sin egen undervisning. Det 

kan vara ögonöppnande för studenterna att se på att den kunskapssyn man tog för självklar för 

hundra år sedan har ändrat sig markant till idag. Följaktligen kommer våra nuvarande 

inlärningsteorier att utvecklas i en annan riktning i framtiden och studenten behöver förstå 

bakomliggande faktorer till denna utveckling.  

 

 

 

Övergripande sammanfattande karakteristik 

Här ämnar jag lista nyckelorden som jag funnit vara karakteristiska för de analyserade 

böckerna för en bättre överblick innan jag går in på den jämförande sammanfattande 

analysen.  

 

Nyckelord Umeå Universitet:  

Specialpedagogik, inkluderande pedagogik, en skola för alla, läraryrkets komplexitet, hantera 

dilemman, lärarkompetenser, demokratibegreppet i en föränderlig omvärld, samtal om 

värdegrund, genus i lärarutbildning, jämställdhet, könsmaktsordning, analys av kunskaps- och 

bildningsbegreppet, styrdokument, läroplaner, kunskapssyn, lärarutbildning, teori och praktik, 

syn på lärande, skolsystemens och lärarprofessionens utveckling, historiska tillbakablickar, 

undervisning, förskola, barn, socialpolitik, pedagogik, utbildningspolitik, historisk återblick, 

jämlikhet, likvärdighet, lärarkompetens, reflektion, professionalitet, undervisning, vägledning, 

                                                 
58 Säljö, Roger, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, Smedjebacken, Prisma, (2000) s.48 
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etik och moral, värdegrunden i praktiken, samhället och skolan, analys av kunskapsbegreppet 

och skolan.  

 

Nyckelord Södertörns Högskola:  

Teoretiska perspektiv på lärande genom historien, organisation, samspel och möten, 

grupprocesser, kulturella möten, förhållningssätt, värderingar, relationsutveckling, 

förhållningssätt, mångkulturalitet, kommunikation, perspektivbyte, klassbegreppet i tid och 

rum, teoretiska resonemang kring hierarki i samhället, skriva för lärande, studiekompetens, 

yrkeskompetens, mångkulturell skola, lära av varandra, interkulturell pedagogik, forskning i 

klassrummet, förhållandet teori och praktik.  

 

 

 

Jämförande analys 

Det måste poängteras att studien fokuserar vad som framhålls som de viktigaste perspektiven i 

introduktionskurserna och inte gör anspråk på att värdera dessa gentemot varandra. Däremot 

söker jag se om det kan finnas kausala samband mellan de perspektiv man väljer att framhålla 

och de omgivande miljöer som de båda lärarutbildningarna verkar i.  

Citaten som valts ut av mig är typiska för helheten i böckerna.  

 

Vid kursen i Umeå fokuserar många av böckerna på utbildningsvetenskap, där man ämnar 

fånga den utveckling som skett inom lärande, kunskap och undervisning. Jag anser att detta 

beror på att man hävdar vikten av att som lärare veta hur synen på kunskap och lärande 

förändras beroende på hur samhället ser ut.  

I den introducerande kursen på Södertörns högskola har man inte valt att fokusera 

utvecklingshistoria med få undantag i Giddens och Kullbergs studier. Det som istället 

framträder som betydelsefullt är möten och relationer, mellan kulturer, kön, klasser, lärare – 

elev, elever – elever och forskare – lärare. Det enda undantaget från detta tema är Dysthes 

studie, där man fokuserar på konsten att kommunicera i skrift, en studie jag ämnar återkomma 

till senare i analysen.  

Förutom utbildningsvetenskap är det styrdokumenten och skolans värdegrund som får stort 

utrymme i kursen ”Grunderna i det pedagogiska arbetet” vid Umeå universitet. 



 34 
 

Styrdokumenten är utgångspunkter i lärarens uppdrag och något man väljer att ta i stor 

beaktning i Umeå.   

Kurslitteraturen i Umeå talar mycket om komplexiteten i läraryrket, något som jag ser som ett 

uttryck för att man vill förmedla till sina studenter att reflektion kring och i sin framtida 

profession är väsentligt för att man skall utvecklas till en professionell lärare. Hanteringen av 

komplexiteten skall ske genom en teoretisk grund att stå på såsom läroplansteori, 

sambandsteorier mellan kunskap och bildning, teori och praktik samt kunskaper i värdegrund 

och styrdokument.  

Detta är grundläggande kunskaper på vetenskaplig basis. När man sedan arbetar på fältet skall 

en fortsatt reflektion genom kollegiala samtal och studier av nytillkommen forskning utveckla 

den kompetens man ditintills tillägnat sig. 

 Utveckling är för övrigt ett nyckelbegrepp vid introduktionskursen i Umeå. Såsom redan 

nämnts fokuseras flera av kurslitteraturstudierna på ett historiskt perspektiv, något som dels 

syftar till att man skall socialiseras in i sin roll som lärare genom att känna till sin historia, 

men även till att man skall kunna utveckla och utvecklas i rollen som lärare. I kursen vid 

Umeå universitet socialiseras man in i sin roll som lärare genom ett tidsperspektiv, man 

formas in i sin roll genom att kunna placera in lärarprofessionen och uppdraget i ett historiskt 

perspektiv i kombination med ett omgivande samhällsperspektiv. Lärarrollen påverkas av 

historien och samhället i kombination.  

På Södertörns högskola fokuserar man inte det historiska perspektivet i samma grad utan 

vikten koncentreras till det nuvarande omgivande samhället. Man väljer att se hur det 

postmoderna samhället ser ut i ett relationellt perspektiv och utvecklar sin pedagogik efter 

detta.  

 

För att sammanfatta skulle man kunna säga att det vid introduktionskursen i Umeå fokuseras 

vad man lär sig, medan det som koncentreras i Södertörn mer kan räknas till med vem man lär 

sig. På Södertörn fokuserar man ett relationellt perspektiv, vilket är grunden i den 

interkulturella pedagogik som bedrivs och lärs ut på lärarutbildningen på Södertörns 

högskola. Kurslitteraturen ser på vad möten kan innebära ur ett lärande perspektiv.  Detta är 

två skilda syner på lärande.  

Med det relationella perspektivet, lärs mer av förmåga till perspektivbyte och pluralism. Vi lär 

oss i samröre med andra människor och vi utvecklar en förståelse för det tidigare okända och 

blir mer toleranta och nyfikna individer. Vi lär oss inte bara om andra utan självkännedomen 

ökar i möten med andra. Pluralismen i detta fall menas att man inte bara accepterar skilda 
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synsätt utan uppmuntrar dessa då man anser sig lära mer om varandra och sig själv genom 

tillgången till skilda perspektiv. Man anser även att det går att finna gemensamma nämnare i 

mötet med andra människor som gör att vi kan finna gemenskap i det, men även utveckla vår 

syn på människor genom att få ytterligare perspektiv.  

Förutom det relationella perspektivet framhåller flera av kurslitteraturböckerna också en så 

kallad kulturell kompetens, vilket ligger det relationella perspektivet nära, där självkännedom 

är nyckeln till ett lärande möte med andra kulturer.  

Dagens mångkulturella samhälle visar sig i skolan med en ökad heterogenitet bland personal 

och elever. Kurslitteraturen i Södertörn där den interkulturella pedagogiken tas upp söker visa 

på hur man kan skapa en gemensam arena för interaktion och hur man där kan skapa 

förståelse för varandra, genom att finna det gemensamma istället för att fokusera olikheterna. 

Här skiljer sig de pedagogiska perspektiven som lyfts fram på introduktionskursen i Umeå, 

där man pekar på de skillnader mellan normen och de grupper som avviker från normen 

såsom Hedlins studie om genusskillnader och Perssons bok om specialpedagogisk verksamhet 

i skolan.   

De kompetenser som betonas i Umeå kan främst räknas till en förmåga att se komplexiteten i 

yrket. En komplexitet som man hävdar har sitt ursprung i föränderligheten i yrket där synen 

på lärande och giltig kunskap ständigt utvecklas. En klassrumssituation förändras även den 

beroende på en mängd ramfaktorer som läraren måste kunna ta med i sin planering. Man vill 

med detta hävda vikten av medvetna, reflekterande lärare som är förberedda på att utveckla 

skolverksamheten i en föränderlig omvärld.   

Även på Södertörn vill man utbilda nyfikna, reflekterande lärare, men här väljer man alltså att 

fokusera reflekterandet på det nuvarande omgivande samhället och de möten som sker där. 

Detta gör att man studerar heterogeniteten i ett djuplodande perspektiv och gör studenterna 

medvetna om de hinder och möjligheter som kan uppstå i möten med det ovana, där det som 

tidigare betecknats som gränser istället skall ses som utvecklande.  

För att få en förklaring till de olika fokuseringarna i pedagogik och perspektiv behöver man 

blicka ut mot de omgivande miljöerna som de båda lärarutbildningarna verkar i. 

Lärarutbildningen i Umeå huserar i norra delen av Sverige och existerar i en mellanstor 

svensk stad med cirka 100 000 invånare. Stockholm är Sveriges huvudstad och rymmer 

knappa två miljoner invånare. De flesta invånarna finns i förorter till innerstaden. Många av 

dessa förorter är starkt segregerade däribland Flemingsberg som är den förort där Södertörns 

Högskola verkar. 
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 Även Umeå kan räknas som en mångkulturell stad, men här har man inte valt att på samma 

sätt som Södertörn profilera sig mot det interkulturella. Jag tror att en del av detta kan 

härledas till de förhållanden som utgjorde att de olika läroinstanserna bildades. Umeå 

Universitet är ett äldre universitet, om än inte gammalt och har funnits sedan 1965. 

Lärarutbildningen i Umeå startades som ett svar på ett behov att utbilda högre tjänstemän 

såsom läkare och jurister. 

 Södertörns Högskola firade nyligen 10 års jubileum och inrättades efter att man i en 

utredning sett stora bekymmer med den höga arbetslöshet och segregation som fanns i södra 

Storstockholm. 

Den interkulturella lärarutbildningen ser jag som ett svar på ett behov om minskad 

segregation. Man behövde bygga broar mellan svenskar och andra etniciteter. Man behövde få 

människor att upptäcka det positiva i det mångkulturella samhället efter att det fokuserats 

mycket på det negativa i form av hög arbetslöshet, kriminalitet och segregerade områden. 

Eftersom skolan ses som en avspegling av det omgivande samhället blev den interkulturella 

pedagogiken en profilering som skulle hjälpa till att öka förståelsen och utveckla samröret 

mellan kulturer.  

Umeå universitet och Södertörns högskola bildades som svar på två olika behov. 

 I Umeå behövde man högre utbildning för att fylla arbetsmarknadens behov inom vissa 

områden i norra Sverige medan Södertörn bildades för att utbilda människor och minska 

arbetslösheten i ett starkt segregerat område.  

Följaktligen skapar de olika utgångspunkterna också behov av skilda perspektiv och 

kompetenser vilket jag kunnat se i analysen av kurslitteraturen.  

Satsningen på en högskola i ett segregerat område ökar eventuellt möjligheterna att flera av 

studenterna som studerar på den interkulturella lärarutbildningen på Södertörn kommer från 

studieovana miljöer. Jag anser att valet av Dystes studie i kurslitteraturen, Skriva för att lära – 

skrivande för högre utbildning speglar detta.  

I Umeå har man trots att många av studenterna är i början av sin högre utbildning inte valt att 

bruka kurslitteratur som ger studenterna praktiskt stöd för studierna. Här verkar det som att 

det tas mer för givet att studenterna är förtrogna med detta, eventuellt en följd av det 

rekryteringsområde som universitetet har. På Södertörn anser man en introduktion till högre 

studiers skrivande vara behövligt.  

Detta var några av de sätt som lärarutbildningarnas introducerande kurser skiljer sig, men de 

är även likartade på flera sätt. 
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 Båda utbildningarna poängterar värdegrundens viktiga roll i skolan och lärarens fostrande 

roll gällande att förankra etiska värden hos eleverna. Kurslitteraturen på de båda 

utbildningarna visar också på att det är viktigt för lärarstudenten att inta en reflekterande roll 

till undervisning och lärande för att bli professionell i sitt yrke. Dessa perspektiv ser 

förmodligen likadana ut vilken kurslitteratur på lärarutbildningen man än undersöker i landet. 

Detta på grund av skolans fostrande roll till goda demokratiska samhällsmedborgare som 

kritiskt granskar och reflekterar kring information och möten.  

Lärarutbildningarna utbildar studenter som skall stå rustade för läraryrket och det som 

tydligast framträder i de båda kursernas litteratur är att studenten socialiseras till läraryrket 

genom att granska sin person i förhållande till sitt uppdrag genom att relatera till teorier och 

perspektiv.  

På Södertörns Högskola har studenterna att relatera till det interkulturella perspektivet på 

undervisning och se hur detta påverkar professionen. Vid Umeå Universitet har jag inte funnit 

någon uttalad pedagogisk inriktning på samma sätt som Södertörn utan här presenteras mer 

allmänna vetenskapliga förhållningssätt för studenten att relatera till.  

Den typiska läraren som är utbildad vid lärarutbildningen i Umeå är kunnig inom 

vetenskapliga teorier i ett historiskt perspektiv som skall förmå läraren att utveckla 

verksamheten inom skolan. Han/hon är väl medveten om olika teoretiska resonemang om 

kunskapssyner och syner på lärande som kan påverka undervisningen. Läraren som är 

utbildad vid Umeå universitet ser de olika heterogena grupper som finns i skolan och genom 

specialpedagogik och inkluderande pedagogik skall han/hon skapa en skola för alla. Slutligen 

är läraren i Umeå reflekterande och medveten om läraryrkets komplexitet. Ledorden för 

läraren i Umeå kan man hitta i styrdokumentens värdegrund; jämlikhet, likvärdighet och 

jämställdhet.  

Den typiska läraren som är utbildad vid den interkulturella lärarutbildningen i Södertörn är 

inställd på att det är i mötet med andra som kunskap bildas. Han/hon ser alla människor i 

samhället som viktiga för helheten. Man letar det gemensamma istället för att fokusera på 

olikheter. Läraren i Södertörn är reflekterande i mötet med andra och ser det nuvarande 

omgivande pluralistiska samhället som en tillgång till viktiga perspektivbyten. Ledorden för 

läraren i Södertörn är kulturella möten,  att lära av varandra och kommunikation.  

För att återknyta till delar av forskningsläget vill jag blicka tillbaka på Doyles undersökning 

om olika lärartyper som utbildats. Här finner jag att läraren som utbildas vid Umeå universitet 

kan hänföras till ”Den reflekterande professionella” typen av lärare där praktik och teori 

tillsammans med ett reflekterande förhållningssätt till yrket är det primära. Södertörnsläraren 
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är inte lika lätt att inordna under någon av dessa rubriker. Kanske håller man på att utveckla 

en ny typ av lärare anpassad till det samhälle vi nu har. Jag har valt att ge södertörnsläraren en 

egen beteckning; Den pluralistiskt interkulturella lärartypen. Den svarar mot viljan att lära sig 

i mötet med andra. Den pluralistiska typen av lärare vill visa eleverna på hur mötet med andra 

människor som är olika från oss kan lära oss om oss själva och andra. Möten är ledordet där 

den pluralistiska lärartypen med interkulturell hållning hoppas på att mötet skall skapa en 

förståelse för andra och en gemensam arena att mötas på.  

 

Diskussion 

Att man fostrar granskande, kritiskt reflekterande studenter känns rätt självklart i dagens 

postmoderna globaliserade samhälle. Däremot förvånar det mig att man inte på någon av 

lärarutbildningarnas introduktionskurser har valt att fokusera användandet av Internet och den 

källkritiska granskning som därav följer. Skolorna väljer i allt större grad bort användandet av 

läroböcker till förmån för sökning av information på Internet och i tidningar. Både lärare och 

studenter använder sig av denna informationskälla i sitt arbete. Båda lärarutbildningarna 

väljer att poängtera vikten av att vara reflekterande i teori och praktik, men ingen av dem tar 

steget ut till att lära studenterna källkritisk granskning på nätet vilket jag personligen ser som 

en nödvändig kompetens i dagens kunskaps och informationssamhälle. Eventuellt hamnar 

denna kunskap inom ämneskunskapernas område eller på senare kurser som är allmänna för 

lärarutbildningen. Då detta hamnar utanför mitt undersökningsområde skall jag låta det vara 

osagt, men vill ändå framhålla min syn på saken  

Att läraryrket är komplext är något som ofta framhålls och om man jämför med många andra 

yrken där man kan ge raka svar går inte detta på samma sätt på frågor som rör didaktik och 

lärande. Man måste alltid föra ett resonemang och ta hänsyn till många variabler. Tyvärr blir 

följden av detta att lärarutbildningen ofta kritiseras för att vara svävande på målet och otydlig 

i sina försök att problematisera och analysera undervisningen. Detta gör att lärarutbildningen 

måste försvara sitt sätt att tänka kring problematiken och hela tiden påpeka yrkets och 

utbildningens komplexitet som vi sett exempel på i den jämförda kurslitteraturen för att yrket 

skall få den status som professionen kräver. En del studenter kanske upplever utbildningen 

som oprofessionell med kurslitteratur som aldrig är normativ utan alltid analyserande till sin 

form. Jag anser dock att min studie visar på hur olika sätt man faktiskt kan tolka skilda 

situationer och hur mångfacetterat läraryrket är. Den reflekterande hållningen är snarare ett 

tecken på professionalism inte en avsaknad av sådan. Om man skall följa Berntssons 
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definition av professionalism ser man tydligt att det finns en avsaknad av flera faktorer inom 

läraryrket. En lärare har inte kunskapsmonopol, det finns flera andra människor som har 

tillgång till de kunskaper en lärare skaffat sig. Detta gör att andra kan sakna tillit till lärarnas 

kunskaper och idag förs en diskussion om lärares kunnande som man kan se i flera 

debattinlägg. Lärare har inte heller yrkesmonopol då flera outbildade verkar som lärare i våra 

skolor.  

Däremot är kunskapen vetenskapligt grundad och det är här jag anser att man bör satsa för att 

höja lärarprofessionens status. Fortbildning knuten till forskning skulle ge en mer 

professionell lärare då lärarnas kunskaper skulle kunna få mer tilltro av andra och även anses 

mer värdefulla eftersom forskning är förknippat med status och djupt grundad kunskap.  

Min studie har visat att det finns en viss skillnad i fokusering mellan de jämförda 

utbildningarna. I ett större perspektiv vore det intressant att undersöka alla Sveriges 

lärarutbildningar för att se vad man anser är viktiga kompetenser hos framtidens lärare.  
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