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Hur kan forskning gagna grundutbildning och grundutbildning 
forskning? 

 
Bakgrund 
I IKK:s strategiska arbete ingår satsningar på både forskningsrelaterade och pedagogiska 
frågor. Relevant för detta är högskolelagens betoning av att ”verksamheten skall bedrivas så 
att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning” (SFS 1992:1434, 3§). Frågan 
inställer sig hur en sådan koppling mellan forskning och grundutbildning kan se ut mer 
konkret. För att få svar på detta har jag samtalat med några erfarna forskande lärare och 
sammanställt deras och mina egna reflektioner till ett diskussionsunderlag.1 För att begränsa 
projektet har fokus lagts på forskning och utbildning inom filosofisk fakultet (inte 
utbildningsvetenskap). Huvudfrågan har varit: Hur kan forskning gagna grundutbildning och 
grundutbildning forskning? Tyngdpunkten ligger på den första delfrågan. 
 
 
Hur kan forskning gagna grundutbildning? 
All högskoleutbildning ska bygga på vetenskaplig grund. Det innebär att det lärostoff som på 
olika sätt kommer studenter till del ska vara framtaget med vetenskapliga metoder. Det 
innebär också att grundutbildning ska ha forskningsanknytning i betydelsen att studenter, 
åtminstone på högre nivåer inom grundutbildningen, ska få möta lärare som också är forskare. 
Vad kan då den forskande läraren bidra med mer specifikt? Svaren kan struktureras utifrån tre 
aspekter: 
(1) vetenskapligt förhållningssätt,  
(2) metod, 
(3) innehåll. 
 
 
(1) Vetenskapligt förhållningssätt  
Till examensmålen på samtliga nivåer hör att studenten ska ha tillgodogjort sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att studenten ska förstå hur vetenskapligt 
kunskapssökande skiljer sig från annat kunskapssökande. Det vetenskapliga 
kunskapssökandet är metodiskt, kritiskt och argumentativt. Vad detta innebär mer precist kan 
skilja sig åt inom olika områden inom högskolan. En forskande lärare har särskild träning i ett 
vetenskapligt förhållningssätt och har därför ett särskilt ansvar att stimulera framväxten av ett 
vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna. Den forskande läraren vet hur det är att bli 
forskare (genomgå en forskarutbildning) och vara forskare (arbeta i rollen som forskare). Här 
är några exempel på hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan befordras hos 
grundutbildningsstudenter. 
 
																																																								
1	Följande personer har givit input till rapporten: Göran Collste, Anna Cullhed, Kjell Lejon och Åsa Nilsson 
Dahlström. Jag tar dock själv fullt ansvar för innehållet.	
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• Läraren ställer frågor. Ett sätt att stimulera ett vetenskapligt förhållningssätt är att 
under föreläsningar ständigt ställa frågor som: Vad säger forskningen om detta? Hur 
vet man det här? Finns det olika tolkningar? Vilka är argumenten? Håller de? 

 
• Studenten formulerar frågor. Vid muntliga presentationer på seminarier bör läraren 

kräva att studenter förutom att sammanfatta en vetenskaplig text också formulerar 
frågor till texten som speglar ett vetenskapligt förhållningssätt och även resonerar 
kring frågorna. 

 
• Skriftlig examination. Vid skriftlig examination, inlämningsuppgifter och 

uppsatsskrivande bör läraren särskilt pröva studenternas vetenskapliga förhållningssätt 
genom att bedöma hur de resonerar kring tolkning och argument. 

 
• Läsa vetenskapliga artiklar. Ett ytterligare sätt att stimulera framväxten av ett 

vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna är att i alla kurser, även i någon mån på 
lägre nivåer, låta dem läsa vetenskapliga artiklar, egna och/eller andras. 

 
 
(2) Metod 
En central aspekt av det vetenskapliga förhållningssättet är användande av vetenskapliga 
metoder. För att på allvar kunna bidra till att studenterna utvecklas i användandet av 
vetenskapliga metoder är det en fördel, men inte en förutsättning, att läraren har 
forskarutbildning. Den forskande läraren står generellt sett bättre rustad i detta avseende än 
den lärare som saknar egen forskningserfarenhet. Särskilt fördelaktigt är det om läraren inte 
bara har en forskarutbildning långt tillbaka i tiden, utan parallellt med sin undervisning 
fortsätter att bedriva forskning. Ett skäl är att det inom alla områden sker en metodutveckling. 
Ett annat är att forskningsfronten innehållsligt hela tiden förskjuts och att den forskande 
läraren i egenskap av forskare aktivt följer denna utveckling (se vidare nedan). Här är ett antal 
exempel på hur studenters metodmedvetande kan stimuleras. 
 

• Metodexempel från egen forskning. Ett sätt att undervisa om vetenskaplig metod är att 
den forskande läraren utgår från sitt eget forskningsarbete. Detta är särskilt naturligt i 
kurser som innehållsmässigt ligger precis i linje med den egna forskningen. 
Metodundervisning riskerar att bli alltför abstrakt. Konkreta exempel från egen 
forskning kan vara ett värdefullt motmedel. 

 
• Exemplifiera mångfalden av perspektiv och metoder med olika artiklar om samma 

ämne eller problem. I vetenskapssamhället förekommer en mångfald av teoretiska 
perspektiv och metoder. Med ”teoretiska perspektiv” avser jag begreppsramar och 
grundantaganden, exempelvis biologiska, socialkonstruktivistiska eller feministiska. 
Med ”metoder” avser jag t ex hypotetisk-deduktiva, analytiska, hermeneutiska och 
kritiska angreppssätt för att få svar på vetenskapliga frågor. Ett sätt att exemplifiera 
mångfalden är att låta studenterna läsa olika artiklar om ett och samma ämne eller 
problem där artiklarna utgår från olika teoretiska perspektiv eller metoder. 

 
• Metadiskussion. I diskussioner kan det ibland vara meningsfullt att ta ett steg tillbaka 

och ställa frågor som: Vad sade vi nu? Varför fungerar detta som argument? Varför 
inte? Vilken teoretisk förutsättning bygger detta på? Vilka glasögon krävs för att 
stödja den här tolkningen? Att på detta sätt problematisera är av stor betydelse för 
metodmedvetenheten. 



	 3	

 
• Läsa doktorsavhandlingar. Undervisning i vetenskaplig metod är särskilt viktig på 

avancerad nivå. Studenterna ska lära sig att tänka och skriva vetenskapligt. Ett sätt att 
lära sig hur forskning går till är att läsa doktorsavhandlingar. Här finns beskrivningar 
av begrepp, förutsättningar och metoder. Studenten får också (i bästa fall) se hur 
forskare förväntas skriva och argumentera. 

 
• Övning att presentera internationellt. Studenter på masternivå ska kunna presentera 

sina resultat i internationella sammanhang. Utifrån sin erfarenhet av internationella 
konferenser och internationell publicering kan den forskande läraren visa hur detta går 
till och hjälpa studenten att öva detta. 

 
• Etiskt sund forskning. Studentarbeten måste följa god vetenskaplig sed även om de 

inte prövas av en regional etikprövningsnämnd. Den forskande läraren är 
(förhoppningsvis) medveten om betydelsen av etiskt sund forskning och kan på olika 
sätt vägleda studenten. Betydelsen av att undvika fusk, t ex plagiat, får studenten lära 
sig redan tidigt i grundutbildningen bl a genom användningen av Urkund. I samband 
med uppsatser och examensarbeten där t ex intervjuer eller enkäter ingår är det av stor 
vikt att den forskande läraren visar på och diskuterar med studenten vilka etiska 
aspekter som bör uppmärksammas och vilken etiska principer som bör följas.   

 
 
(3) Innehåll  
Den forskande läraren har stora möjligheter att i sin undervisning använda exempel, resultat, 
erfarenheter och texter från den egna forskningen. Detta kan ha sina fördelar men också sina 
risker. Här är några exempel. 
 

• Exempel från egen forskning i föreläsningar. Som komplement till läroböcker kan den 
forskande läraren ge exempel från egen forskning. Detta kan väcka intresse och 
levandegöra stoffet. Samtidigt visar man hur forskning går till och hur forskare 
resonerar (se ovan). I form av åhörarkopior av power point-bilder får studenten även 
ett skriftligt underlag. Läraren kan nämna att man tidigare såg på problemet på ett 
visst sätt, nu på ett annat. Den enda egentliga risken med att ge exempel från egen 
forskning är om detta får alltför stort utrymme och undervisningen, särskilt på lägre 
nivåer, brister i översiktlighet och allsidighet. 

 
• Egna texter kopplade till föreläsningar. Den föreslagna litteraturen kan vara 

obligatorisk eller enbart rekommenderad, och den kan bestå av såväl böcker som 
tidskriftsartiklar. Den forskande läraren kan även i föreläsningarna använda 
opublicerat material, fotografier och föremål. Till fördelarna med att använda egna 
texter är att läraren presenterar något som han eller hon behärskar väldigt väl och 
samtidigt kan ge förklaringar till varför texten ser ut som den gör. Men är det inte 
förmätet att använda egna texter? Nej, som forskare är det snarare ens plikt att sprida 
forskningsresultaten och om det passar så kan undervisningen vara en plats att göra 
det på. 

 
• Egna seminarietexter. I likhet med att använda egna texter kopplade till föreläsningar 

finns det fördelar med att använda egna texter vid seminarier. En fördel är att läraren 
presenterar något som är aktuellt och kan förklara textens upplägg. En annan fördel är 
att läraren kanske lättare märker om studenterna missförstår och vantolkar. Det finns 
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dock även risker. Självklart ska man undvika artiklar som är alltför nischade och 
svårtillgängliga, men även om texten som sådan passar utmärkt i kursen, finns en risk 
att studenterna inte vågar vara tillräckligt kritiska, inte vågar säga vad de egentligen 
tycker. Detta gäller både om läraren leder diskussionen och om en grupp studenter gör 
det. Å andra sidan är dagens studenter inte särskilt rädda för att kritisera. Så risken 
kanske inte överväger fördelarna. Att däremot enbart använda egna texter vid 
seminarierna riskerar att göra seminarierna alltför ensidiga. 

 
• Utveckla kurser inom det egna specialområdet. På avancerad nivå är det fullt rimligt 

att utveckla kurser som behandlar det egna specialområdet. Det kan också vara bra för 
doktorander om de får möjlighet att undervisa inom sitt område. På lägre nivåer är 
dock en mer allmän approach ofta att föredra. Målet är då att ge en helhetsbild av ett 
ämne. Å andra sidan kan man naturligtvis erbjuda fristående kurser även på grundnivå 
som speglar den egna specialiseringen.  

 
• Flera specialiserade lärare på samma kurs. På masternivå, där det är särskilt viktigt 

att låta studenterna komma nära forskningen, kan det vara motiverat att ha flera 
forskande lärare på samma kurs. På så vis får studenterna möta specialister inom 
samtliga delar av kursen. Detta riskerar dock att bli spretigt, varför det ligger ett stort 
ansvar på den kursansvarige läraren att hålla ihop kursen så att helheten blir synlig och 
meningsfull. Ett problem med dylika kurser är dock av ekonomisk art. Lärarna måste 
fylla sina tjänster och då räcker det inte att göra enstaka inhopp. Man behöver 
undervisa på hela kurser. Men i vissa fall kan det här vara en god pedagogisk idé. På 
detta vis kopplas forskning och utbildning väldigt nära samman. 

 
• Följa forskningsfronten. Ovan nämndes den fördel som den forskande läraren har när 

det gäller att följa den innehållsliga utvecklingen på forskningsfronten. Ska man vara 
realistisk så gäller detta dock främst den egna nischen. Dagens forskning är så 
specialiserad att ingen hinner ha kontroll på allt. 

 
 
Hur kan grundutbildning gagna forskning? 
Vi går så över till projektets andra huvudfråga: hur kan grundutbildning gagna forskning? 
Svaren på denna fråga kan systematiseras utifrån följande två aspekter: 
(1) få forskningsuppslag, 
(2) testa popularisering av forskningsresultat. 
 
 
(1) Få forskningsuppslag 
Interaktionen med studenter inom grundutbildningen kan ge forskaren nya forskningsuppslag. 
Detta kan ske i diskussioner med studenter, men också genom studentuppsatser. Det finns 
dock vissa risker i samband med uppsatser som man bör vara medveten om. 
 

• Diskussioner. Det kan mycket väl hända att diskussioner med studenter leder till att 
den forskande läraren börja tänka i banor han eller hon annars inte skulle ha gjort. Det 
behöver inte vara fråga om ett direkt forskningsförslag från en student, utan kanske 
snarare att forskaren börjar spinna vidare på något som en student har sagt. I detta 
sammanhang finns vanligen inget krav på omnämnande av studenten i en kommande 
publikation. 
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• Uppsatser. Självklart kan en forskande lärare också bli inspirerad av en 
studentuppsats, inte minst en masteruppsats. Här kan det dock dyka upp ett problem 
med eventuellt omnämnande. Det finns ju exempel på att forskare stulit idéer av 
studenter – både masterstudenter och doktorander – som han eller hon sedan har 
publicerat i eget namn, utan omnämnande. Frågan är emellertid var gränsen rimligen 
bör dras. Det föreligger en gråzon. Det är självfallet skillnad mellan att bli inspirerad 
och att stjäla. Om forskningsuppslaget ligger väldigt mycket i förlängningen, så 
föreligger inget problem, men om studenten kan känna igen sig, så bör studenten 
nämnas vid namn eller studentuppsatsen få en referens. Man bör dock ha i minnet att 
forskarsamhället har en seminariekultur där man förväntas bidra utan att bli omnämnd. 
Det är t ex vanligt i doktorsavhandlingar att författaren tackar seminariet kollektivt. 

 
 
(2) Testa popularisering av forskningsresultat 
Till forskarens uppgifter hör att sprida information om forskningsresultat till det omgivande 
samhället. Att göra detta på ett lättillgängligt men ändå adekvat sätt kan vara en stor 
utmaning. Här erbjuder grundutbildningen ett utmärkt tillfälle till testning. 
 

• Forskaren berättar. Popularisering kan innebära att den forskande läraren berättar om 
forskningsresultaten för studenterna som om han eller hon gjorde det för allmänheten 
på t ex stadsbiblioteket. Sällan för man ut resultat på detta sätt under själva 
forskningsprocessen, än mindre i början av den. Men grundutbildningen erbjuder en 
möjlighet att redan på ett tidigt stadium träna på att föra fram huvudtankarna på ett sätt 
som kan fånga åhörarna. Detta kan hjälpa forskaren att formulera sig enklare och 
klarare t ex i kommande tidningsartiklar och beslutsunderlag för myndigheter och 
politiska instanser. Forskaren kan också ha nytta av studenternas frågor och 
invändningar. 

 
• Doktoranden berättar. Inte minst för doktorander kan det vara lärorikt att presentera 

sina resultat för studenter. Att presentera huvuddragen i en hel avhandling på 45 
minuter är en utmaning.  

 
• Studenterna stimuleras. Testning av popularisering kan även gagna studenterna. De 

känner att de är med på ett hörn i den akademiska processen. De får höra om den nya 
forskningen före alla andra! 

 
 
Slutkommentarer 
Jag har i den här rapporten gett exempel på hur forskning kan gagna grundutbildning och 
grundutbildning forskning. Fokus har legat på den forskande läraren. Frågan inställer sig: är 
den forskande läraren med nödvändighet en bättre lärare än den icke-forskande läraren? 
Självklart inte. Det kan ibland vara tvärtom, eftersom den icke-forskande läraren hinner skaffa 
sig mer erfarenhet av undervisning än den lärare som använder en del av arbetstiden till 
forskning. Med detta sagt har dock den forskande läraren en fördel när det gäller den 
forskningsanknytning som högskolelagen talar om. Behovet av forskande lärare skiljer sig åt 
beroende på nivå. På grundnivå är kanske inte behovet så tydligt, men det är mycket påtagligt 
på avancerad nivå. En förutsättning för att fylla detta behov på avancerad nivå är dels att ge 
möjlighet för icke-forskande lärare att genomgå forskarutbildning, dels att se till att 
forskarutbildade forskare får forskningstid i tjänsten. Det senare är viktigt, eftersom det inte 
räcker att ha genomgått en forskarutbildning långt tillbaka i tiden. Det som behövs är aktivt 
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forskande lärare d v s lärare som undervisar och bedriver forskning parallellt. Fakulteten har 
ett särskilt ansvar att förbättra möjligheterna för forskarutbildade lärare att forska i tjänsten. 
Ytterst har statsmakten ansvar att genom ordentliga basanslag till forskning säkerställa att 
detta blir fallet. 


