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Den 1:a januari 2008 blev Lärarhögskolan i Stockholm, på grund av 

ett politiskt beslut, en del av Stockholms universitet. Högskoleverket 

har kritiserat Lärarhögskolan för bristande kvalitet och ett gemensamt 

lärosäte ansågs ge förbättrad kvalitet.  Forskning har visat att det är 

mycket svårt att hantera den starkt negativa påverkan samgåenden kan 

ha på anställda, såsom personalomsättning, stress och sjukdom. 

Genom att förutse integrationsproblem och de anställdas reaktioner 

kan dock interventioner bidra till att minimera dess negativa inverkan. 

Syftet med intervjustudien var att hos respektive lärosäte undersöka 

attityder till och upplevelser kring samgåendet med avseende på 

kulturella och statusmässiga aspekter. Sju lärare intervjuades och data 

analyserades tematiskt. Resultatet visar att det finns upplevelser av 

kulturella och statusmässiga skillnader mellan lärosätena. Farhågor 

om kulturkrockar och förhoppningar om att kunna höja 

lärarutbildningens status och kraven på lärarstudenterna finns. 

Studiens resultat stöds av tidigare forskning kring de mänskliga 

aspekterna av samgåenden. 

 

 

Den 1:a januari 2008 blev verksamheten vid Lärarhögskolan i Stockholm en del av 

Stockholms universitet. Lärarutbildningen organiseras nu i sju utbildningsvetenskapliga 

institutioner som placerats vid universitetets samhällsvetenskapliga, humanistiska och 

naturvetenskapliga fakulteter. Den pedagogiska institutionen har utökats med fler 

pedagoger från Lärarhögskolan och blir den åttonde institutionen med ansvar bland 

annat för lärarutbildning (Erlandsson, 2008). Konsradsberg ska under den närmaste 

femårsperioden avvecklas som campusenhet då all verksamhet ska finnas vid Frescati 

och Albano (Larsson, 2008).  

 

Detta samgående är en stor organisationsförändring som inbegriper ett mycket stort 

antal människor. Stockholms universitet har ökat sitt studentantal med en tredjedel och 

fick 700 nya medarbetare i och med övergången (Erlandsson, 2008). Internationella 

jämförelser visar att kvaliteten i svensk skola måste höjas om Sverige genom satsning 

på innovation och utveckling vill ligga i framkant i den internationella konkurrensen 

(Fjelkner, Granlund, Preisz & Sahlin, 2007). Sett ur den synvinkeln anser jag 

lärarutbildning vara en viktig samhällsfråga. Att framgångsrikt integrera två 

organisationer vid ett samgående är en utmaning. Det anses vara förenat med extrema 

svårigheter att hantera den mycket starka negativa påverkan samgåendet kan ha på de 

anställda, såsom personalomsättning, stress och sjukdom (Fried, Tiegs, Naughton, & 

Ashford, 1996). Genom att förutse integrationsproblem och de anställdas reaktioner till 

samgåenden kan dock interventioner för att minimera dess negativa inverkan utvecklas 

(Seo & Hill, 2005). Tidigare forskning kring statliga samgåenden är begränsad, då den 

främst rört den privata sektorn. Sammantaget ovan förda resonemang, ansåg jag det 

därför vara både viktigt och intressant att inför detta samgående, undersöka attityder och 

upplevelser hos lärare vid de båda lärosätena. 
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I följande inledning belyses ur ett socialpsykologiskt perspektiv mänskliga aspekter på 

samgåenden mellan organisationer genom att uppmärksamma dess möjliga 

psykologiska och beteendemässiga effekter på de anställda. I ett försök att förklara de 

problem med mänskliga integrationsprocesser som kan uppstå vid samgåenden har 

således fyra applicerbara teorier valts ut; social identitetsteori, ackulturationsteori, 

rättviseteori samt ångestteori. Därefter ges en bakgrund till det aktuella samgåendet 

mellan Lärarhögskolan och Stockholms universitet.  

 

Enligt social identitetsteori (Ashforth & Mael, 1989) kan en del av individens identitet 

förklaras genom medlemskap i grupper, exempelvis organisationer och yrken. Flera 

identiteter kan påverkas under en samgåendeprocess, såsom organisatorisk identitet, 

yrkesidentitet, och arbetsgruppsidentitet (Ashforth & Mael, 1989). Organisatorisk 

identitet representerar de karakteristiska egenskaper som individen associerar med sitt 

medlemskap i en organisation (Hogg & Terry, 2000). Vid ett samgående skall gammal 

organisationsidentitet anpassas till ny sådan. Social identitetsteori förutsäger att de 

anställda under denna process kommer agera för att uppnå en positiv position för deras 

egen grupp i den nya organisationen (Haunschild, Moreland, & Murell, 1994).  Detta 

kan leda till stark ingrupp/utgruppbias, med en favorisering av den grupp där gemensam 

identitet delas (ingrupp) och ett motstånd till den grupp (utgrupp) som upplevs skilja sig 

från ingruppen (Myers, 2005). Detta kan i sin tur ge upphov till allvarliga 

inomorganisatoriska konflikter (Marks & Mirvis, 1985). 

 

I vilken grad de anställda under en samgåendeprocess accepterar den nya identiteten är 

delvis relaterad till deras egen grupps status jämfört med den samgående partnerns 

status och i vilken utsträckning som de anser statusskillnaden vara legitim. Med 

avseende på organisatorisk identitet kommer de anställda i den lägre 

statusorganisationen, som inte anser att den andra organisationens status är legitim, ha 

mer negativ inställning till samgåendet och identifiera sig mindre med den nya 

organisationen än anställda i högstatusorganisationen. Medlemmar i 

högstatusorganisationen kan också reagera negativt mot samgåendet därför att de anser 

deras överlägsna position vara väl förtjänad och ser samgåendet som ett hot mot den 

status de uppskattar. Detta kan medföra att medlemmar i högstatusgruppen förargas 

över och utesluter lägre statusmedlemmar. Omvänt kan de medlemmar i en lågstatus 

organisation som tillskriver den andra organisationen en mer positiv image vilken kan 

höja deras egen, försöka avidentifiera sig från deras gamla organisation och 

återidentifiera sig med den nya (Terry & Brian, 2001).  

 

Nyligen formade organisationer bör därför försöka forma en gemensam in 

gruppidentitet genom uppmuntran till interaktion mellan de två grupperna i en positiv, 

stödjande omgivning (Gaertner, Mann, Dovido, Murrell, & Pomare, 1990). Andra sätt 

att stödja skapandet av nya identiteter är att möjliggöra strukturer och team med 

personer från de båda samgående organisationerna (Marks & Mirvis, 1992). Enligt 

social identitetsteori reducerar det mellangrupps bias, som uppstår då individer 

favoriserar sin ingrupp, men inte nödvändigtvis visar fientlighet mot utgruppen (Allport, 

1954 refererat i Ahmed, 2007).  Reduceringen av mellangrupps bias sker både genom 

att människor då kan få hjälp att förändra sina gamla kategoriseringsscheman och 

genom att nya konstellationer kan leda till bättre förståelse för ut gruppmedlemmar som 

individer (Haunschild et al., 1994).  
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Teorin om ackulturation (Berry, 1980 refererat i Seo & Hill, 2005) härstammar 

ursprungligen från antropologin. Ackulturation definieras som de förändringar i båda 

grupperna som uppstår efter kontakt mellan grupper av olika kultur (Berry, 1980 

refererat i Seo & Hill, 2005). Forskning kring samgåenden och förvärv visar att 

ackulturationsprocessen även uppstår under samgåenden då olika organisationskulturer 

skall förenas eller då den ena partens organisationskultur påtvingas den andra 

(Nahavandi & Malekzadeh, 1988).  

 

Eftersom organisationer innefattar individer och grupper, alla med unika kulturella 

identiteter kan organisatoriska kulturer beskrivas som nätverk av integrerade 

subkulturer. Inom dessa nätverk kan graden av ackulturation variera. Det har 

identifierats fyra sätt på vilket ackulturationsprocessen kan gå till på vid samgåenden 

och beskriver hur de två grupperna anpassar sig till varandra (Berry, 1980 refererat i 

Seo & Hill, 2005 ). Dekulturation innebär att medlemmar inte behåller sin gamla kultur 

eller ersätter den med en ny. Vid assimilation anpassar organisationsmedlemmarna 

kulturen efter varandra. Med separation avses att medlemmar i båda organisationerna 

behåller sin ursprungliga kulturella identitet och vid integration förekommer i olika grad 

förändring i båda organisationerna. Vilken av ackulturationsprocesserna som sker beror 

på motivet till samgåendet, hur starkt behovet av organisatorisk integration är, hur stark 

den organisatoriska identiteten är samt hur attraktiv den andra kulturen upplevs 

(Nahavandi & Malekzadeh, 1988) .  

 

När medlemmar i de två organisationer som ska förenas inte är överens om sättet 

integrationen skall gå till på, kommer ackulturativ stress att uppstå. (Nahavandi & 

Malekzadeh, 1988). Denna stress är som högst då det hos organisationsmedlemmarna 

finns en stark önskan om att bevara deras särskilda kultur samtidigt som krafterna för 

organisatorisk integration också är starka. Dessa spänningar kan leda till motstånd mot 

ackulturation och allvarliga inomorganisatoriska konflikter (Elsass & Veiga, 1994). 

Ackulturativa konflikter refereras också i forskningen som kulturkrockar (Cartwright & 

Cooper, 1993; Elsass & Veiga 1994). Kulturkrockar uppstår när människor först noterar 

olikheterna i sättet att göra saker och sedan kommer fram till att deras eget sätt att göra 

saker på är överlägset det andra. Detta leder till angrepp mot den andra sidan och 

försvar mot sin egen. Det är mer sannolikt att kulturkrockar uppstår när människor 

känner sig hotade av detta och att deras invanda sätt att göra saker på kan gå förlorat. 

Risken för kulturkrockar är också hög om anställda är tvingade att överge sin gamla 

organisationskultur och mot sin vilja måste lära en ny sådan (Marks & Mirvis, 1992).  

Ackulturativa konflikter kan leda till låg moral, frånvaro, personalomsättning och 

minskad produktivitet (Cartwright & Cooper, 1993).   

 

Interventioner som kan vidtas för att förhindra ackulturativ stress är att bilda sig en 

uppfattning om möjliga kulturkrockar och sedan underlätta processen av att sammanföra 

de olika kulturerna (Marks, 1999). Andra interventioner gäller främjande av 

multikulturalism där båda kulturerna är lika värderade och integrerade (Elsass & Veiga, 

1994). Bland annat föreslås en workshop där medlemmar från båda organisationerna 

uppmuntras att synliggöra både skillnader och likheter i de organisatoriska kulturerna 

och på så sätt möjliggöra gemensamt problemlösande (Buono & Bowditch, 1989). Det 

anses att strukturerade och meningsfulla interaktioner antingen leder till kulturell 

tolerans mellan grupper eller assimilation (Schweiger & Walsch, 1990). Alla former av 

konflikter behöver dock inte elimineras under en samgåendeprocess då vissa forskare 

menar att en viss mängd av kulturkrockar kan driva på en positiv debatt om vad som är 
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bra för den nya organisationen (Marks & Mirvis, 1998). I vissa fall är det dock bäst att 

lämna nog så mycket i fred under processer. En del anställda kan vara mer entusiastiska 

över samgåendet och ser det som positivt för dem och deras organisation. I detta fall 

behövs mindre interventioner (Terry & Brian, 2001).  

 

Organisatorisk rättviseteori (Cobb, Wooten, & Folger, 1995) visar att om medarbetare 

anser sig ha blivit rättvist behandlade är sannolikheten större att de utvecklar stödjande 

attityder och beteenden till förändring (Cobb, Wooten, & Folger, 1995). De anställdas 

reaktioner på en organisationsförändring såsom samgående eller förvärv kan vara 

influerade av tre typer av uppfattningar om rättvisa. Distributiv rättvisa handlar om 

rättvisan av de erhållna resultaten jämfört med hur en annan individ blivit bemött i 

avseendet rättvisa (Adams, 1965, refererad i Seo & Hill, 2005). Procedurrättvisa rör 

rättvisan hos de tillvägagångssätt som har använts vid resultatens avgöranden (Thibaut 

& Walker, 1975 refererad i Seo & Hill, 2005).  Interaktionistisk rättvisa handlar om hur 

organisatoriska medlemmar blir behandlade av dem som är ansvariga för att fatta beslut 

om resultaten och tillvägagångssätten (Tyler & Bies, 1990). Under samgåenden och 

förvärv är anställda mycket uppmärksamma på hur människor blivit behandlade i fråga 

om ovan beskrivna rättvisor (Seo & Hill, 2005). Upplevelsen av procedur rättvisa kan 

öka genom att lika många anställda från varje organisation får vara delaktiga då viktiga 

beslut skall fattas (Cartwright & Cooper, 1996).   

 

Teorin om ångest och oro är även relevant i sammanhanget då ett samgående ofta är en 

betydande källa till oro för individer. Fastän graden av ångest och oro varierar bland 

individer och dessutom beror på vad som kännetecknar samgåendet, är det vanligt att 

anställda upplever en hög grad av oro och ångest inför ett framtida samgående (Buono 

& Bowditch, 1989). Denna ångest kan visa sig på olika sätt för olika 

organisationsmedlemmar, vid olika skeden av samgåendeprocessen (Seo & Hill, 2005).  

Innan integrationen uppstår brukar de anställda hantera oro och ångest genom att förutse 

ett värsta tänkbara scenario hur samgåendet kommer att påverka deras framtida arbeten 

och karriärer. (Marks & Mirvis, 1985; Rentsch & Schneider, 1991). De föreslagna 

interventionerna för att reducera ångestrelaterad stress är att ledningen bör 

kommunicera vad som kommer hända med organisationen och de anställdas arbeten 

(Garpin & Herdon, 2000). Det är också viktigt för de anställdas upplevelse av kontroll 

under ett samgående att låta de anställda vara delaktiga i beslutsfattande (Fugate et al, 

2002). Dessutom bör chefer tränas i att utveckla sin förmåga att lyssna för att kunna 

hjälpa till att hantera medarbetares ångest och oro relaterad till samgåendet (Marks, 

1997).     

 

Bakgrunden till Lärarhögskolans integrering i Stockholms universitet är ett 

regeringsbeslut fattat på initiativ av utbildningsminister Lars Leijonborgs uttalande om 

en sådan önskan. Utbildningsministern menar att ett samgående mellan lärosätena ger 

förutsättningar för förbättringar både genom ett djupare samarbete med universitetets 

ämnesinstitutioner och genom ökad forskningsanknytning Utbildningsministerns 

motivering till beslutet var att kvaliteten i svensk lärarutbildning behövde höjas på flera 

sätt då utvärderingar hade visat kvalitetsproblem i lärarutbildningen 

(www.regeringskansliet.se). Högskoleverkets rapporter i december 2006 hade på nytt 

påpekat kvalitetsbrister inom lärarutbildningen. De tre rapporterna rörde svag 

kunskapskontroll i samband med examinationer, undermålig kvalitet av 

lärarstudenternas examensarbeten samt svag forskningsanknytning i lärarutbildningen 

(Franke, Frykholm, Lundgren, Säljö & Wedman, 2006). 
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Diskussion om ett samgående mellan lärosätena hade redan påbörjats innan regeringens 

beslut om samgåendet togs. På initiativ av lärosätenas rektorer tillsattes 2005 

Reginagruppen. Dess syfte var att utreda förutsättningarna för ett samgående mellan 

Stockholms universitet och Lärarhögskolan och bestod av representanter från båda 

lärosätena. I februari 2006 presenterades denna utredning. Anledningen till 

Lärarhögskolans intresse av att utreda ett framtida samgående med Stockholms 

universitet var dess fortsatta svårigheter att utveckla sin forskningsverksamhet på grund 

av lärosätets upprepade avslag om eget vetenskapsområde. Dessutom medförde 

Bolognaprocessens införande att framtida utvecklingsmöjligheter och 

examensrättigheter skulle skilja sig mellan högskolor och universitet. Drivkraften för ett 

samgående från Stockholms universitets sida har främst handlat om att man som landets 

största universitet saknar behörighet att medverka i ett av de största utbildningsområden 

inom högskolevärlden: de framtida lärarna. Dessutom ansågs att ett gemensamt lärosäte 

med all lärarutbildning samlad på ett ställe skulle medföra nya möjligheter till en 

lärarutbildning med förbättrad kvalitet (Sandström et al., 2006).  

 

Lärarutbildning kan sägas ha en dubbel karaktär då den är en kombination av akademisk 

högskoleutbildning och yrkesinriktad professionsutbildning.  Det är förmodligen en av 

anledningarna till den intensiva debatt lärarutbildningar varit föremål för genom tiderna. 

En ständig och troligtvis evig diskussion är hur man i lärarutbildningen bäst skall 

integrera de två målsättningarna om både en akademisk påbyggbar högskoleutbildning 

och en yrkesinriktad professionsutbildning. På grund av lärarutbildningens dubbla 

karaktär finns bland många en djupt rotad misstänksamhet mellan de båda lärosätena. 

Det framförs ofta att det finns en allmän föreställning på Lärarhögskolan att endast det 

akademiska perspektivet betonas på Stockholms universitet och att det finns ett 

ointresse av att organisera yrkesinriktad utbildning. Därför skulle ett samgående förstöra 

lärarutbildningens professionsmässiga kvalitet. Omvänt framförs ofta föreställningen att 

Stockholms universitets anser att Lärarhögskolan uppvisar stora brister i sin 

högskolemässighet. De tar inte på allvar att högskoleutbildning skall bedrivas på 

vetenskaplig grund och också ge behörighet till högre teoretiska studier samt 

forskarutbildning. Dessutom finns djupt rotade uppfattningar om stora kultur- och 

traditionsskillnader mellan lärosätena såsom olika syn på utbildning och dess 

målsättningar. Dessa uppfattningar bidrar till en oro över att samgåendet kommer 

påtvinga det andra lärosätet sin kultur och organisation. Reginagruppens slutsatser var 

att det har funnits och finns höga inslag av värderande argument, rädsla och oro, vilka 

måste tas på allvar. Dock anser utredningsgruppen att detta till stor del handlar om 

myter som egentligen inte är särskilt starkt förankrade i faktiska skillnader och 

målsättningar mellan lärosätena (Sandström et al., 2006). 

 

I debatten kring samgåendet har det från Lärarhögskolans håll framförts att det finns ett 

missnöje från Stockholms universitets sida med den höga andel adjunkter från 

Lärarhögskolan som nu anställs vid lärosätet. Detta skulle innebära en statussänkning 

för Stockholms universitets del (Brozin - Bohman, 2006). Lärarhögskolan har befordrat 

adjunkter på andra grunder än de vetenskapliga genom ”omsorgsfullt 

sakkunnigförfarande” vilket byggt upp en professionsbaserad kompetens (Sandström et 

al., 2006). Högskoleverket anser att i en professionsutbildning som lärarutbildningen 

krävs lärare med erfarenhet och kunskap om professionen, men då högskolelagen har 

krav på att all högre utbildning skall vara forskningsanknuten måste lärarna även vara 

forskarutbildade och helst också vara aktiva forskare (Högskoleverket, 2005:17R). 

Statistik från Högskoleverket visar att 81 procent av Stockholms universitets lärare är  
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forskarutbildade, medan det vid Lärarhögskolan är 35 procent av lärarna som har 

disputerat (Högskoleverket, 2007/7).  

 

Lärarhögskolans integrering i Stockholms universitet sker som tidigare nämnts på grund 

av ett regeringsbeslut fattat på initiativ av utbildningsminister Lars Leijonborg. 

Lärarutbildningens kvalitet är på olika sätt ifrågasatt och detta samgående anses kunna 

bidra till dess förbättring (www.regeringskansliet.se).  Reginagruppens slutsatser var att 

det i debatten kring samgåendet har funnits och finns höga inslag av värderande 

argument bland lärosätenas personal, vilka dock till stor del anses handla om myter inte 

särdeles starkt förankrade i faktiska skillnader mellan lärosätena (Sandström et al., 

2006). Syftet med denna studie var således att undersöka lärarnas attityder till och 

upplevelser kring det då förestående samgåendet mellan Lärarhögskolan och 

Stockholms universitet, med avseende på kulturella och statusmässiga aspekter samt 

deras generella farhågor och förväntningar inför samgåendet. I syftet ingick också att 

undersöka om det gick att urskilja olika mönster mellan lärarna vid Stockholms 

universitet och Lärarhögskolan avseende deras upplevelser och attityder.  

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare                                                  

Urvalet till denna studie skedde genom att lärare på olika institutioner vid Stockholms 

universitet efter personlig rekommendation tillfrågades om de ville delta i en 

bandinspelad intervju. Tre av de tillfrågade personerna tackade ja, vilka samtliga 

tjänstgjorde på tre olika institutioner vid Stockholms universitet. Deltagarna vid 

dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm kontaktades efter rekommendation av en 

medarbetare på lärosätets informationsavdelning samt efter personlig rekommendation 

av en studerande vid Lärarhögskolan. Fyra av de tillfrågade tackade ja. De fyra 

deltagarna tjänstgjorde vid tre av dåvarande Lärarhögskolans tre institutioner och hade 

tillsammans erfarenhet av eget arbete som lärare från förskola till och med gymnasium. 

Fyra av studiens deltagare var disputerade och tre av dem hade en adjunktstjänst. 

Samtliga deltagare hade tjänstgjort som lärare vid respektive lärosäte i mer än tre år. 

 

Datainsamling             

Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer (se bilaga 1). Intervjuguiden 

modifierades vartefter intervjuerna fortskred. De inspelade intervjuerna ägde rum på 

deltagarnas arbetsrum vid respektive lärosäte och pågick i 45 minuter vardera. Därefter 

transkriberades de för att analysen skulle kunna genomföras.  

 

Deltagarna informerades vid inledningen av intervjun om studiens syfte, och att 

medverkan var frivillig och att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun. 

Medgivande erhölls också om att få spela in intervjuerna på band och att använda 

materialet i uppsatsen. Vidare informerades om att resultatet skulle komma att 

behandlas anonymt. 

 

Det bör också i sammanhanget nämnas att jag som gjorde denna undersökning tidigare 

har läst grundskollärarlinjen vid Lärarhögskolan i Stockholm, vilket sannolikt har 

bidragit till en viss förförståelse för det aktuella ämnet.  
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Analys              

Under analysprocessen användes i största möjliga mån instruktionerna för tematisk 

analys (Hayes, 2001). De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för 

att få en god överblick över materialet. Vid ytterligare genomgång av materialet 

markerades den text som var relevant för frågeställningen. Därefter sorterades citaten i 

den markerade texten utifrån olika övergripande teman. Sedan genomgicks texten åter 

fler gånger och allt som hörde till respektive tema plockades ut och placerades där. 

Citaten sorterades under sju huvudteman. En slutgiltig definition på temana gjordes. 

Slutligen sammanfattades materialet under varje tema och belystes därefter med 

representativa citat. 

 

Resultat 

 

Inställning 

Deltagarna från Lärarhögskolan har en kluven inställning till samgåendet mellan 

lärosätena medan deltagarna vid Stockholms universitet är mycket positivt inställda till 

det. Däremot är upplevelsen att den generella inställningen till samgåendet vid 

Stockholms universitet inte är lika positiv. Bland deltagarna från Stockholms universitet 

finns uppfattningen att lärosätets personal har en tvetydig inställning till samgåendet.  

 

”De flesta tycker nog att det är bra ur någon mer altruistisk synvinkel. Det är bra 

för lärarutbildningen och därmed är det bra för samhället. Om man skulle fråga 

om man tyckte det var bra för Stockholms universitet så är det säkert färre som 

tycker att det är bra. Det är ju en organisatorisk belastning hela den här 

processen, självklart, och om man tittar på rankinglistor och så kommer vi ju falla 

på dem, bara för att vi får så många adjunkter, icke disputerade lärare hit.” 

 

Deltagarna från Lärarhögskolans har varierande upplevelser av vad lärosätets personal 

anser om samgåendet. Det finns både uppfattningar om en tidigare negativ inställning 

till samgåendet bland majoriteten av personalen och att inställningen nu är mer positiv.  

 

”SU vill få kontrollen över lärarutbildningen, öka det ämnesteoretiska inslaget 

och det de har lockat oss med har varit att vi ska få mer pengar till forskning, men 

det är inte många på Lärarhögskolan som har velat ha det här samgåendet. Det 

gjordes någon form av mätning för två år sedan och då var det ungefär 70 % som 

var emot och 5 till 10 procent som var för.” 

 

”Jag tror att de flesta här känner tillförsikt, att det här blir spännande. Det blir nya 

konstellationer och så. Nu har också institutionerna satt sig och prefekterna har 

tillkommit och det har varit spännande möten.” 

 

Förändring 

Bland deltagare vid Lärarhögskolan finns upplevelsen att detta samgående måste ses i 

ett större perspektiv då det sker i en tid av förändring i skolans värld. Arbetar man i en 

lärarutbildning måste man förhålla sig till det. Nationellt råder en omprövande tid för 

skol- och utbildningsfrågor, då den nya regeringen har satt igång många utredningar. 

Skollagen, läroplanerna och lärarutbildningen skall förändras och alla de utredningarna 

är tillsatta med direktiv som pekar bakåt, hur det var förr. Deltagaren menar att det dock 

inte räcker i världen, utan att planering för hur det skall bli sedan är nödvändig.  
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Då beslutet om samgåendet togs av regeringen hade Lärarhögskolan redan inlett ett eget 

stort förändringsarbete avseende dess institutionsstruktur. Personalen vid 

Lärarhögskolan var mycket positiva till omorganisation enligt en deltagare från lärosätet 

och menar att förändringen skulle ha inneburit förbättring för de lärarstuderande.  

 

En stor del av Lärarhögskolans personal är rädd för de kommande förändringarna och 

har gett uttryck för oro, otrygghet och en negativ inställning till Stockholms universitet 

upplever deltagare vid Lärarhögskolan. En deltagare känner själv dock ingen oro över 

förändringen och menar att på grund av sin relativt korta anställningstid vid lärosätet har 

kulturtillhörigheten inte hunnit bli så stark.   

 

”De flesta har ju jättemånga år här på Lärarhögskolan bakom sig och många här 

är rädda för förändring tror jag. Men det är man inte om man har kommit in så 

här och dessutom har jag bytt arbetsplatser och gjort många olika saker. Jag har 

startat många olika verksamheter och känner ingen oro för att det ska ändras. Jag 

är ganska flexibel.”  

 

Deltagaren upplever att oron delvis är förknippad med personens grundutbildning, då en 

del lärare vid Lärarhögskolan inte har skrivit C- eller D uppsats och menar att de som 

undervisar i förskole- och i fritidshemsutbildningarna upplever den största oron. 

Dessutom har många arbetat så länge vid Lärarhögskolan och redan varit med om ett 

stort antal omorganisationer. Därför har de kanske inte kraft att orka med ytterligare en 

så stor förändring. Vidare tror deltagaren att den lokalmässiga aspekten också påverkar 

och upplever att många tycker det är trist att lämna de nya fina byggnaderna. 

 

Bland deltagarna från Lärarhögskolan finns också upplevelsen att detta samgående 

egentligen inte innebär så stora förändringar. Mycket kommer att vara som tidigare då 

lärarna kommer att arbeta mot studenter i snarlika kurser som tidigare. Nu sammanförs 

de delar som i vissa kurser skett både på Lärarhögskolan och på Stockholms universitet 

vilket innebär en stor fördel. 

 

Bland deltagarna från Stockholms universitet menar att lärarutbildningen var i starkt 

behov av förändring, eftersom omfattande kritik utfärdats mot lärarutbildningarna i 

landet, dels från oseriösa källor som kvällstidningar, men också seriöst riktad kritik från 

Högskoleverket. En deltagare har även talat med många gymnasielärarstudenter vilka 

ansåg kraven vara alldeles för lågt ställda och anser det positivt att denna 

omorganisation kommer kunna tvinga fram en annan attityd till lärarutbildningen bland 

dem som driver den.  

 

”Studenter som har läst kombinationsutbildningar och som har läst en magister 

här och lagt till ett och ett halvt för att bli behöriga som lärare och som tycker att 

det är nära katastrof. Alla jag har pratat med faktiskt, och inte bara inom vår 

institution utan de finns även inom andra fakulteter. Så på något sätt tror jag att 

lärarutbildningen behöver förändras.”  

 

Lärarutbildningen fungerar inte och den behöver förändras menar deltagaren från 

Stockholms universitet som även känner till andra utbildningar, inom andra områden 

vid högskolor, som inte heller fungerar. Skillnaden är att lärarutbildningen är så viktig 

då det är framtiden som utbildas. En annan deltagare vid samma lärosäte är också 

positiv till förändringen och har varit med i hela processen från det att lärosätets 
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nytillsatta rektor gick runt på institutionsvisitationer och tog emot mycket synpunkter 

och önskningar om lärarutbildnings förändring. 

 

”O ja, rektorn har drivit den frågan. Absolut. Så att när Högskoleverket kom med sin 

utvärdering – det är min historieskrivning – att det blev vatten på kvarn eller då fick 

också Lärarhögskolan problemet så att säga, verkligen.”  

 

En deltagare från Stockholms universitet ser mycket fram emot samgåendet och hoppas 

att det bidrar till en större diskussion om hur de kan skapa goda förutsättningar för en 

framtida verksamhet.  

 

”Det finns massor av duktiga kolleger på Lärarhögskolan som kommer att komma hit 

och som jag ser stora fördelar att få arbeta tillsammans med och det känns jätte, 

jättekul”.  

 

Förändringsarbetet inför samgåendet har gått mycket fort, och en deltagare vid 

Stockholms universitet menar att det är otroligt att de på mindre än ett år har kommit till 

att fusionera två så stora verksamheter. Lärosätet har liknat detta förändringsarbete vid 

en väldigt stark ”bottom up process” eftersom det har varit cirka 200 personer 

involverade i att utveckla rapporter och strukturer för hur den här övergången ska se ut. 

En deltagare från Stockholms universitet anser dock inte att det är en korrekt 

beskrivning med tanke på hur många personer som faktiskt arbetar vid de två lärosätena.  

 

”Det är en ganska liten procentuell andel som har varit med i det här så, så stor 

bottom up rörelse är det ju inte riktigt. Det kan man ju kanske inte säga, utan det 

är snarare så att, jag vet att dekanerna har varit jätteaktiva i det här, jag vet att 

prefekterna har varit jätteaktiva, och rektorerna är jätteaktiva men det är ju 

verkligen von Oben, så att säga. Det är ju inte medarbetarna som är aktiva utan 

vi ska skyddas ett tag till då.” . 

 

Dessutom är deltagaren kritisk till att ledningen tydligt uttrycker att Lärarhögskolan 

skall in i Stockholm universitets verksamhet, medan ingen förändring egentligen krävs 

av lärosätets egen verksamhet.   

 

”Det genomsyrar vår verksamhet väldigt mycket, vi ska egentligen inte förändras 

så mycket. Det är de som ska förändras. De ska liksom in i vår verksamhet och på 

det sättet ska deras verksamhet bli mer forskningsanknuten. Medan vi inte på 

något sätt ska förändra oss för att detta skall ske och på vår institution är det 

jättetydligt. Vi jobbar på som vanligt med vad vi brukar göra och sen finns det en 

liten arbetsgrupp, som har skapats för att diskutera bland annat forskning.”  

 

Vad denna förändring innebär kulturmässigt för verksamheten när lärosätenas olika 

kulturer nu möts spekulerar en deltagare från Stockholms universitet i och ser två 

framtida scenarion. Det ena scenariot är att den institution deltagaren är verksam vid 

behåller sin unika kultur och delen från Lärarhögskolan behåller sin för att leva i 

parallella världar med endast ett gemensamt administrativt uppdrag. Detta är det värst 

tänkbara scenariot enligt deltagaren, då hela målsättningen med sammanslagningen 

skulle gå förlorad. Ett annat scenario är att vissa delar till en början börjar koppla sig 

samman med kanske kreativa, känsloladdade möten som följd. Det är en nödvändighet 

enligt deltagaren då Lärarhögskolan har en helt annan kultur än deltagarens institution.  
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”Det ena är att det liksom börjar puffa här… att det händer lite fyrverkerigrejer… och 

då vet vi inte riktigt var det slutar men det blir väldigt spännande och det är den 

riktningen tror jag som vore bra och önskvärd, för då kommer det också ske en 

utveckling.”   

 

Ämnet eller professionen i centrum? 

En allmän upplevelse bland deltagarna vid Lärarhögskolan är att de råder en skild syn 

på vad som är viktig kunskap för lärare mellan lärosätena. De anser att Stockholms 

universitet betonar ämneskunskapen starkt till skillnad från Lärarhögskolan där 

pedagogiken och sättet för undervisning i högre utsträckning framhålls. 

Ämneskunskaper anses också av dessa deltagare vara mycket viktiga, men även den 

enorma vikten av att kunna bygga relationer till barn och ungdomar, förstå att det är en 

uppgift att lära känna dem och att lärandet skapas i det mötet. Det är inte en ökning av 

de ämnesteoretiska inslagen i lärarutbildningen som befaras utan snarare en minskad 

allmänpedagogisk del, vilken anses riskerar att tryckas tillbaka på grund av att fler 

ämnesföreträdare nu styr över lärarutbildningens utformning.  

 

”Lars Leijonborg sa att läraren ska vara bäst i klassen och när man säger det, så säger 

man någonting om lärarens uppdrag och hur eleverna tillägnar sig kunskap. Min 

uppfattning är inte att läraren skall vara bäst i klassen, men att den skall vara ganska 

bra.” 

 

Själva uppdraget att utbilda lärare kan säkert bli bättre på vissa punkter, men risken 

finns också att man tappar den professionsförankrande delen i lärarutbildningen. Då 

Stockholms universitet inte planerar för en professionsutbildning med de 

verklighetsförankrade inslag som måste finnas menar deltagare från Lärarhögskolan, 

eftersom det är den som ger kvaliteten i utbildningen. Det upplevs att Stockholms 

universitet planerar sitt normala sätt att ge kurser, vilket är mer abstrakt och teoretiskt 

och inte tillräckligt verklighetsförankrade för professionsyrken. Risken finns därmed att 

lärarutbildningen blir för akademisk, med för lite tonvikt på den 

personlighetsutvecklande utbildningen som praktiken ska vara med om att skapa. 

Därmed ställer sig deltagare frågande till Stockholms universitets förmåga att hantera en 

så stor professionsutbildning som lärarutbildningen. Lärosätets jämförelser med sina 

egna professionsutbildningar såsom psykolog- eller socionomutbildningen är inte 

relevanta då dessa har egna enheter och detta samgående bygger på att hela universitetet 

involveras i organisationen.  

 

Vidare finna det ett generellt ointresse vid Stockholms universitet av den 

verksamhetsförlagda tiden, i vilken lärarutbildningens praktikinslag ingår, upplever 

deltagare vid Lärhögskolan. Om deras normer för hur denna tid hanteras kommer 

kontakter mellan lärarutbildningen och professionsföreträdarna, det vill säga lärarna ute 

på fältet, att försämras. Många ämnesrepresentanter anser att den verksamhetsförlagda 

tiden inte hör till ämnet och ser det som förlorad tid.  

 

En allmän uppfattning om att kulturkrockar av olika slag kommer uppstå under 

samgåendet råder bland deltagarna. Kulturkrockar har dock att göra med ämnenas 

karaktär menar en deltagare vid Lärarhögskolan, som egentligen inte befarar 

kulturkrockar i någon större utsträckning. Då faktakunskaper ska tenteras kan en viss 

examinationsform användas, men lärarstudentens uppgift att omforma kunskaperna till 
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ett temaarbete för årskurs tre kan inte examineras på samma sätt. Däremot förtar inte 

den ena examinationsformen den andra.   

 

”Ofta så blir det: där har vi salstentor och här är det bara flum. Det är en 

sanning med modifikation för här finns det också många salstentor beroende på 

ämnets karaktär eller bokens karaktär” om de gör ett arbete där de funderar 

kring mediers påverkan på elevgrupper i årskurs sju har du andra 

examinationsformer och det är inte flummigt, det är bara det att det är 

annorlunda.” 

 

”Det är väl den kulturkrocken man kan tänka sig. Men jag menar då tittar vi på 

extremfall här och extremfall där, men om man går in och tittar riktigt noggrant, 

så är det inte så stora kulturskillnader. Men vi tror, för de har varit på den andra 

sidan om den där höga muren. Det är väldigt mycket sådant som man bygger upp. 

Det är precis som andra sidan järnvägen”  

 

Deltagarna från Stockholms universitet däremot anser att det inte kommer bli några 

problem att arrangera denna professionsutbildning eftersom det redan finns flera sådana 

såsom exempelvis sjukhusfysiker och journalistutbildningar i lärosätets regi. Vidare är 

den främsta förhoppningen med detta samgående att kunna införa ett mer omfattande 

inslag av ämneskunskaper i lärarutbildningen, menar deltagare från Stockholms 

universitet. Det har inte varit tillräckligt stort tidigare och menar i utgångspunkt från sin 

egen lärarroll att utan trygghet i sitt ämne kan man aldrig bli en bra lärare. Det finns då 

ständigt en rädsla att elever ska ställa frågor över ens egen kunskapsnivå, vilket om det 

händer för ofta skapar en inre otrygghet hos läraren. Därmed är deltagaren övertygad 

om att en bra lärare alltid har stor ämneskunskap, men menar att det hos lärare för barn i 

förskolan och de tidiga skolåren är viktigare med kunskapen att hantera eleverna än ren 

ämneskunskap. 

 

”Speciellt då förstås för de högre åldrarna, det är gradient på något sätt, det är klart 

att förskollärare inte behöver vara experter i kemi. Men är man ämneslärare på 

gymnasiet ska man nog vara det” 

 

Deltagarna från Stockholms universitet befarar också kulturkrockar och den första 

mycket starka krocken kommer enligt en deltagare från Stockholms universitet vara 

mellan akademi och professionsorientering. Deltagaren talar utifrån egen erfarenhet och 

menar att det finns en mycket stark yrkesorientering på Lärarhögskolan eftersom de 

utbildar människor för ett yrke. Det finns en upplevelse att vad som är bra för yrket kan 

inte kritiseras akademiskt. 

 

”Det tror jag är den första krocken, att lärare på Lärarhögskolan förmodligen 

har en mycket starkare professionskoppling till läraryrket som vi kan vara kritiska 

mot i vår akademiska kritik så att säga. Den tror jag finns i alla ämnen som har 

en akademisk inriktning och en yrkeskoppling. Man kan nog tala om riktiga 

värderingskrockar och är det någonting som jag tror att man är rädd för både på 

Lärarhögskolan och här är det just den krocken.” 

 

Bland deltagarna från Stockholms universitet finns också farhågor i och med 

samgåendet och en deltagare befarar att den institution deltagaren är verksam vid, nu i 

riskerar få minskad del i lärarutbildningen. Om didaktiklärarna från Lärarhögskolan 
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visar sig ha mycket god kompetens både i lärarprofessionen och i ämnet kan de 

utbildningsvetenskapliga institutionerna få en starkare ställning. Deltagaren menar att 

didaktiklärarna är duktiga på mycket, men deltagarens institution har också stark 

kompetens inom sitt område, trots att de inte själva alltid har kompetensen att klara 

professionsanknytningen. De behöver didaktikernas hjälp, vilka dock vill integrera 

didaktiken i ämneskurserna. Vid deltagarens institution läggs en ämnesteoretisk grund 

som sedan kompletteras med didaktik av andra lärare med den kompetensen. Nu när fler 

institutioner ska samarbeta på samma kurser gäller det att värna sitt ämne i den 

kombinationen.   

 

”Det finns liksom inget skäl att hålla revir mot dem inom universitetets värld. 

Annars kunde man försöka: nej, nej, vi ska ha det till universitet, kom och dra, vi 

vill göra det, men om allting är inom universitetet blir det mer en institutionsfråga 

och universitetet har ju inget intresse av att den ena eller andra institutionen gör 

det. De vill ju bara ha en bra utbildning, förut ville vi ha det till oss.”   

 

Forskningsanknytning; adjunkt eller disputerad lärare? 

En allmän uppfattning bland deltagarna är att det är mycket positivt att lärarutbildningen 

nu får en starkare forskningsanknytning och mer forskningsresurser. Detta samgående 

har motiverats med att lärarutbildningen har för dålig forskningsanknytning. Det finns 

också en förhoppning bland deltagarna om att äntligen utveckla nya forskningsområden. 

Andra fördelar som nämns från deltagarna från Stockholms universitet är att 

lärarutbildningen så småningom får fler disputerade lärare och att det nu finns en klarare 

väg för studenter som vill gå vidare och forska. Det är efterfrågat av många, som är 

mycket måna om en högakademisk examen, för att kunna gå vidare, men hittills har 

endast röriga speciallösningar kunnat erbjudas. Eftersom de är lärare till professionen 

går de normalt vidare i utbildningsvetenskap, men bland deltagarna finns upplevelsen 

att den varit på rätt låg nivå. Nu finns utbildningsvetenskapliga institutioner där 

studenter har klara vägar att gå vidare i. Det finns också en väg tillbaka för de som vill 

återkomma som lektorer i svenskämnets didaktik. Dessutom finns bland deltagarna från 

Stockholms universitet en förhoppning om stimulans att förbättra sin egen undervisning 

inom fakulteten genom att den ämnesdidaktiska forskningen kan spridas utanför de 

utbildningsvetenskapliga institutionerna.  

 

Bland deltagarna från Lärarhögskolan finns uppfattningen att forskarna har stor fördel 

av detta samgående men det finns de som är frågande till den icke disputerade 

personalens tillgång till forskning. Det har utlovats en fördubbling av lärosätets tidigare 

forskningsanslag om 30 miljoner kronor. Detta forskningsanslag kommer enligt en 

deltagare vid samma lärosäte i princip räcka till att varje utbildningsvetenskaplig 

institution kan ha två professorer samt några lektorer och docenter. Varje professor och 

docent har också två doktorander. Arbetar man på det viset långsiktigt ökar man 

naturligtvis andelen forskarutbildade, men det borde enligt deltagaren föras en 

diskussion om vilka som får bli doktorander.  Det självklara vore att för att bli 

doktorand i utbildningsvetenskap måste erfarenhet av att ha arbetat tio år inom 

pedagogisk verksamhet finnas. Dock känner deltagaren inte till något sådant förslag.  

 

De flesta av lärarna vid Lärarhögskolan är adjunkter, det vill säga icke disputerade 

lärare och vid Stockholms universitet är den övervägande delen lärare disputerade. Inga 

tillsvidareanställningar av adjunkter kommer att göras framöver, vilket deltagarna från 

Lärarhögskolan generellt anser vara ett negativt beslut då den viktiga 
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professionsanknytningen i lärarutbildningen därmed riskerar gå förlorad. Deltagarna vid 

Stockholms universitet däremot anser att beslutet enbart är positivt.  

 

Lärarutbildare måste ha egen erfarenhet från läraryrket, det är en allmän uppfattning 

bland deltagarna från Lärarhögskolan då lärarstudenterna också efterfrågar det. Det 

räcker inte med att ha doktorerat. En deltagare är själv starkt förankrad i praktiken och 

har tidigare arbetat i förskolans och skolans värld och säger sig använda sig av den 

kunskapen ständigt i sitt arbete som lärarutbildare. Disputerade kollegor utan egen 

erfarenhet från yrket upplever ofta svårigheter i mötet med lärarstudenter.    

 

”De kanske inte har svårt i mötet med forskningen men de har svårt att klara 

lärarstudenter, inte alla, det finns ju jätteduktiga forskare som klarar av att 

entusiasmera med föreläsningar, men det här att man går i ett yrke där man som 

lärarutbildare ska vara med om att bygga kunskap hos lärarstudenter, det är man 

inte färdig för, för att man har doktorerat. Det har jag ganska stor erfarenhet 

av.” 

 

”Jag har jag exempel på kolleger som inte alls har någon erfarenhet från skolan, 

som är lektorer och som undervisar i kurser. Studenterna blir otroligt frustrerade 

då vi har olika grupper och en del av oss är lärare i botten och någon inte är 

det… det är också mycket lättare för oss som förstår vad vi pratar om än att lära 

sig det. I våra moment ingår det didaktik. Det måste det ju göra. Man kan ju inte 

bara stå och prata om teorier.”  

 

Högskoleverket har uttryckt en önskan om att lärarutbildare skall vara disputerade, helst 

bedriva egen forskning samt ha egen beprövad erfarenhet. Detta är samtliga deltagare 

överens om vara ett problem, då det finns få disputerade personer inom 

utbildningsvetenskap med professionsförankring i Sverige. En deltagare vid 

Lärarhögskolan menar att hela det här samgåendet är orättvist på så sätt att det har 

motiverats med att det finns för få forskare på Lärarhögskolan, men deltagaren menar 

att det inte funnits förutsättningar för det, då statsmakterna inte gett de ekonomiska 

medlen för att öka andelen forskare. Det råder ett strukturellt problem uppbyggt sedan 

lång tid tillbaka som inneburit att inga doktorand-, lektor - eller professorstjänster 

funnits att söka. Lärarhögskolan har inte tillnärmelsevis haft de resurser som 

Stockholms universitet. De har i dag 14 000 studenter med en budget på cirka 700 

miljoner kronor. Naturvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet har dubbla 

budgeten, 1.3 miljarder och 2000 studenter.  

 

Då Stockholms universitet framöver endast ska anställa disputerade lärare kommer 

snabbt kravet om professionsförankring att gå förlorat, menar en deltagare från 

Lärarhögskolan. Deltagaren önskar att professionserfarenheten skulle värderas 

ordentligt vid Stockholms universitet, vilket inte alltid sker eftersom akademiska 

tjänstetillsättningar endast tar hänsyn till akademiska meriter.   

 

”Till exempel kan det räknas om man har professionsförankring om man har arbetat tre 

år. Och tre år räcker inte. Och sedan är det tio år på det i en forskningskarriär innan 

du börjar undervisa. Då har du sprungit ifrån verkligheten”  

 

Det kommer innebära svårigheter att framöver bygga upp kompetensen bland 

lärarutbildarna menar flera deltagare vid Lärarhögskolan eftersom många nu 
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pensioneras och ersätts av lärare utan skolerfarenhet. Både disputerade lärare och 

adjunkter behövs enligt dem och även forskare behöver vidga sina vyer. 

 

”Det ska finnas både och. Det handlar om möten, och forskare behöver också 

komma ut. Det gäller att hitta den där goda sammanflätningen. Lektorer och 

professorer ska ha undervisning. Det är en självklarhet, men det handlar också 

om att de inte har mitt perspektiv. Det är inte så att det är fel på deras perspektiv, 

eller att det är fel på mitt perspektiv utan det handlar om både vetenskaplig 

kompetens och beprövad erfarenhet.” 

 

Bland Lärarhögskolans deltagare finns även upplevelsen att det som har premierats vid 

det egna lärosätet är att disputera och att det från personalpolitiskt håll tydligt funnits en 

önskan om att adjunkter ska disputera. 

 

”Statusmässigt är det lite grann likadant här. Du ska helst ha doktorerat. Det har ju 

inte jag fattat förrän jag har börjat här. Att det lägsta skräpet det är ju att vara 

adjunkt” 

 

”Personalpolitiskt så har inte det premierats utan det allra bästa vi kan göra är 

att be att få doktorera. Då får vi guldstjärnor i kanten, det är liksom inte en 

fantastisk grej att man vill behålla förankringen med fältet eller att man vill hålla 

på med grundutbildning och det är en signal nog åt vilket håll man vill gå.” 

 

Bland deltagarna vid Stockholms universitet finns åsikten att Högskoleverkets krav är 

relevant, men svårigheten att rekrytera personer med den kompetensen gör att det ligger 

tio år framåt i tiden då många lärare av den typen kommer finnas att tillgå, men att den 

visionen hela tiden måste finnas. Målsättningen för Stockholms universitet är att öka 

antalet disputerade verksamma inom lärarutbildningen. Högskoleverkets önskan måste 

lösas genom en större grupp tillsvidareanställda disputerade lärare inom 

lärarutbildningen samt en högre omsättning på dem som står för kontakten med 

skollivet och för in den nödvändiga erfarenheten i lärarutbildningen. Då inte adjunkter 

kommer att tillsvidareanställas framöver anställs de som gästlärare, med ett femårigt 

förordnande som längst.  

 

Både vetenskaplig kompetens och beprövad erfarenhet behövs menar en deltagare från 

Stockholms universitet. De som undervisar inom ämnena på universitet är oftare 

disputerade och har mer sällan lärarerfarenheten och inom lärarutbildningen är det tvärt 

om. Även om det är en önskan och ett mål att universitetslärare i lärarutbildningen ska 

ha egen erfarenhet från yrket är det inte nödvändigt, då de ändå har erfarenhet från sin 

egen undervisning. 

 

”Vi är ju ändå lärare, är vi intresserade av det pedagogiska så har vi samma 

didaktiska problem, frågeställningar och värld att förhålla sig till som de vi 

utbildar kommer att ha i skolan. Så det där med beprövad erfarenhet, det är klart 

att det är bra om man har det från ungdomsskolan, men samtidigt så har vi ju det 

från universitetsvärlden också.” 

 

Nu blir det en stabil akademisk kompetens även inom lärarutbildningen, menar 

deltagaren som anser att det inte riktigt har varit det tidigare. Fastän stora satsningar har 

gjorts på att vidareutbilda och att höja Lärarhögskolans adjunkters kompetens och status 
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upplevs en osäkerhet bland dem i sådant som notapparathanteringen av uppsatser, vilket 

sprider en osäkerhet till studenterna.  

 

”Om man inte själv är säker så blir man väldigt säker på detaljer och det blir inte den 

här liksom friheten i samtalet eller tanken som ska stödjas av att allt formellt bara 

fungerar kring det utan det blir väldigt mycket sakfrågor så där.” 

 

Lärarhögskolans problem har enligt en deltagare från Stockholms universitet varit att 

lärarna varit kvar på lärosätet för länge och att det därför inte kan ha som skäl att de ska 

stå för kontakten och erfarenheten med skolvärlden. Efter fem års frånvaro har man inte 

längre den erfarenheten som lärare eftersom världen har hunnit förändrats under den 

tiden. 

 

”Det betyder att de har blivit kvar och de har inte möjlighet att utveckla sig, för de har 

bara sin undervisning. De har inte kontakt med på ett enkelt sätt, med det som är 

forskning och annat.” 

 

De största kulturskillnaderna mellan lärosätena beskrivs av flera deltagare vid båda 

lärosätena vara att det vid Lärarhögskolan finns många adjunkter och att det vid 

Stockholms universitet är en mycket stor andel disputerade lärare. En deltagare från det 

sistnämnda lärosätet menar att en del saknar nödvändig kunskap om forskning. 

 

”En del av dem har inte ens skrivit sin C-uppsats, alltså det är ett otroligt stort 

avstånd mellan deras kunskap och känsla för, ska vi kallade forskning, eller i alla 

fall fördjupade tankar kring ämnen. Där och här. Inom min fakultet, vi har idag 

tror jag, tio adjunkter på hela fakulteten och vi får 60 nya från 1:a januari. Det 

här har inget att göra med hur de är som lärare i kontakten med sina 

lärarstudenter förstås, för där kan de ju vara jättebra, men deras relation till 

modellbyggande eller hypotesbyggande, tankeanalys, frågeställningar är helt 

annorlunda än om man har till exempel skrivit en C eller D uppsats. Fått ett 

problem man har analyserat. Det tror jag är den stora kulturskillnaden.”  

 

Det finns redan kulturkrockar mellan adjunkter vid Lärarhögskolan och disputerade vid 

Stockholms universitet menar en disputerad deltagare vid det sistnämnda lärosätet som 

själv haft upplevelsen vid tidigare samarbete med Lärarhögskolan. Kulturkrocken 

upplevs också hänga ihop med att vissa personer varit så länge på lärosätet och vill 

fortsätta att göra saker på sitt sätt. 

 

”Det finns adjunkter som är så, snarstuckna på något vis mot människor som är 

disputerade över huvud taget, så att man nästan inte kan prata utan det är liksom 

fel, för att man är på olika nivå, även om jag inte är en sådan människa så råkar 

jag ut för det. De tar väldigt illa vid sig och vill inte alls vara med och prata. Och 

det har känts som kulturkrockar, verkligen, som är väldigt svåra att göra något åt, 

för man är så oskyldigt i dem.”  

 

Lärosätenas status och krav på lärarstudenter 

Flera av deltagarna vid båda lärosätena upplever en rådande statusskillnad mellan 

Stockholms universitet och Lärarhögskolan, då den sistnämnda anses ha den lägsta 

statusen. Stockholms universitet är högt rankat i universitetsvärlden med en hög andel 
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disputerade lärare medan Lärarhögskolan har en låg andel disputerade lärare och lite 

forskningsmedel. 

 

”Om man ser på det på ranking och annat så är ju Stockholms universitet, man 

kan ju tycka vad man vill om alla de här rankinglistorna, det finns ju massa 

varianter, och det kommer fler och fler, så är det väl ingen tvekan om att 

Stockholm är ett utav de bästa i Sverige.” 

 

Stockholms universitet kommer på grund av samgåendet att sjunka på rankinglistor 

menar flera deltagare vid lärosätet. Det höga antal adjunkter från Lärarhögskolan bidrar 

till detta. Enligt deltagare från Stockholms universitet finns dock planer som kan 

medföra att dess status höjs igen. 

 

”Det är ju ett faktum att om man har lite forskningsmedel och få disputerade 

lärare, så rankas man ju lågt i den här världen som universitetets rektor nu är 

väldigt mycket ute efter att stiga i, att SU ska klättra och få pinnar, så att vi har 

tagit lärarutbildningen, det är ju ett steg neråt på den skalan direkt.” 

 

”Rektor har lovat att det ska ges forskningsmedel till lärarutbildningen, men det 

kommer ju ta tid innan de pengarna arbetar, ger mycket resultat.  La man det på 

naturvetarsidan kanske det skulle genererat pinnar mycket fortare kan jag tänka 

mig. Men då finns det kanske i pipeline, att man verkligen bildar ett 

storuniversitet i Stockholm, med kanske KI eller KTH.” 

 

Lärarhögskolan upplevs av flera ha låg status i universitetsvärlden och det anses bero på 

den kritik som har riktats mot lärarutbildningarna i landet. Deltagare menar vidare att 

höga krav i en kurs eller ett program ger hög status och att målsättningen är att 

lärarutbildningens statuts nu skall höjas. En deltagare vid Lärarhögskolan upplever 

också att lärosätet har låg status och att det i samhället cirkulerar en uppfattning om att 

Lärarhögskolans har låga krav på sina studenter, men anser det vara orättvist att avfärda 

hela lärarutbildningen med att låga krav föreligger. 

 

”Det snurras i samhället och det känns naturligtvis väldigt tråkigt, för det finns 

jättemånga kurser som inte har det här och då dras ju alla på en hel utbildning över en 

kam. Det är ju enormt massa studenter det handlar om. Precis som att allting skulle 

vara värdelöst.” 

 

Att nivån på lärarstudenterna kommer kunna höjas i och med samgåendet är en 

förhoppning deltagaren har, även om upplevelsen är att kursen deltagaren undervisar i 

har höga krav på lärarstudenterna. Deltagaren kan inte svara för hur höga kraven är på 

studenterna i andra kurser, men möter trots allt lärarstudenter som alltför sent i sin 

utbildning fått veta att de har otillräckliga kunskaper för att vara lärare. 

 

”Det är bättre om man höjer nivån, för vi kan inte släppa ut lärare som inte kan läsa 

och skriva, även om de är duktiga på att prata för det blir ju inte bra för eleverna. Det 

gäller ju hela lärarutbildningen, vilket ämne man än är i.” 

 

En deltagare från Lärarhögskolan anser att nu när lärarutbildningen är i Stockolms 

universitets regi kommer den locka fler sökanden eftersom människor följer de 

statusmönster som finns i samhället. Deltagaren anser just detta vara en positiv aspekt 
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av samgåendet. Vidare menar flera deltagare från Lärarhögskolan att deras lärosäte trots 

allt har hög status inom skolvärlden, eftersom där finns en unik kompetens hos lärarna, 

vilken inte finns vid Stockholms universitet. Därmed finns det status i det. Dessutom 

menar en annan deltagare från samma lärosäte att lärarutbildningen har hög dignitet i 

samhället och att massmedia inte fokuserar på de positiva delarna av lärarutbildningen. 

Denna ständiga negativa fokusering i media har haft en ogynnsam inverkan på 

Lärarhögskolans personal. 

 

”Det har väl gjort att väldigt många här inte är så rakryggade utan känner: 

varför blir vi alltid påhoppade? Däremot, inom skolvärlden så har ju 

Lärarhögskolan hög status trots allt. Jag tycker det och jag är rakryggad och jag 

tycker den har hög status. Jag är stolt över det här stället” 

 

Maktstrukturer 

Reginautredningens huvudförslag var att en utbildningsvetenskaplig fakultet skulle 

bildas, vilket också Lärarhögskolan sa ja till. I stället blev lärarutbildningen organiserad 

i fyra fakulteter i sju utbildningsvetenskapliga institutioner. Bland deltagarna från 

Lärarhögskolan finns uppfattningen att det hade varit fördelaktigare. Dels hade de blivit 

starkare och dels hade det tydliggjorts att de har så otroligt mycket mindre 

forskningsresurser. Deltagaren menar att det den första januari läggs ut ett fördubblat 

forskningsanslag om 60 miljoner och menar att de hade behövt de pengarna när de 

startade nya lärarprogrammet 2001.  

 

”Den kompetens som finns här om att utbilda lärare skulle ge status, ställning och 

röst. Nu sprids vi och de positiva är att man säger att det blir hela Universitetets 

angelägenhet, men det svåra är ju att så att säga formera trupperna och få det 

tydligt. Man hade kunnat prova den varianten med en utbildningsvetenskaplig 

fakultet tycker jag.” 

 

På grund av ett politiskt beslut skall Lärarhögskolan läggas ner, och de har inte kunnat 

ställa krav, menar en deltagare från Lärarhögskolan. Däremot finns en retorik där man 

inte låtsats om det, men om maktanalys görs, så var situationen för ett år sedan: 

”antingen går ni med på att försöka gå ihop med universitetet eller så bestämmer vi 

själva”. Det är Stockholms universitet som bestämmer, men de tar naturligtvis intryck 

och för diskussioner i olika grupper men deltagaren menar att det ska bli intressant att få 

veta från vilket lärosäte ordföranden i Lärarutbildningsnämnden tillsätts. 

 

”Men en maktfråga som avgörs ganska snart är vem som blir ordförande i 

lärarutbildningsnämnden? Jag är ganska säker på att det inte blir någon som 

idag har makt på Lärarhögskolan. Och det kanske också skall bli så. Tittar du på 

uppköp och sammanslagningar så brukar det ju vara de som köper upp som 

besätter posterna. Så varför skulle det inte vara så här när det är det, det handlar 

om.” 
 

Bland Lärarhögskolans deltagare finns hopp om rakare och klarare beslutsvägar i den 

nya organisationen. Vid Lärarhögskolan har det varit komplicerat och långsamt i beslut 

och genomförande. En deltagare menar att trots att det är ovanligt att stora 

organisationer som Stockholms universitet fungerar, finns ändå tron att det på grund av 

de mindre enheterna institution och fakultet, nu borde bli en närmare cirkel: idé, 

diskussion, beslut och genomförande. Vidare upplever flera deltagare vid 
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Lärarhögskolan att det råder ganska stor frihet på institutionsnivå vid Stockholms 

universitet även om viss osäkerhet råder inför att samarbete ska ske över fyra 

fakultetsområden med många institutioner. Det kan bli mycket svårt att bedriva ett 

samlat program om många människor måste vara inbegripna i alla beslut.       
 

Flera deltagare från Lärarhögskolan anser dock att beslutsstrukturerna vid Stockholms 

universitet är otydliga och upplevelsen finns att det är en mycket mer odemokratisk 

arbetsplats än deras eget lärosäte. Lärarhögskolan upplevs av flera vara demokratiskt 

där medarbetare är inbjudna att bidra med synpunkter och idéer. Dessutom upplevs en 

mycket lägre grad av fackligt inflytande vid Stockholms universitet med en ledning 

ointresserad av diskussioner med personalorganisationerna, vilka upplevs ha funnit sig i 

en relativt låg grad av inflytande. På Lärhögskolan har de dock varit stridiga. Vid 

Stockholms universitet finns exempelvis inte fackliga representanter från alla 

institutioner. De hierarkiska strukturerna upplevs också skilja sig åt mellan de båda 

lärosätena. 

 

”Däremot finns det andra hierarkiska strukturer på universitetet än vad vi har 

här och det gäller egentligen att institutionerna är ganska suveräna på universitet 

samtidigt som det är mycket tydlig hierarkisk struktur. Fast de hävdar att det är 

en platt organisation. Institutionerna är på något sätt enväldiga, men ändå har du 

en fakultetsnämnd och du har en dekan och när det gäller allting så hamnar det 

så att säga i alla fall i den här hierarkiska strukturen ganska högt upp.” 

 

Alla deltagare från Stockholms universitet anser till skillnad från Lärarhögskolans 

deltagare att en utbildningsvetenskaplig fakultet hade varit ett sämre alternativ. Denna 

organisation är nödvändig för att samorganisationen ska kunna fungera då risken är att 

det annars blivit en verksamhet i verksamheten och känslan av ”vi och dem” hade 

förstärkts. Dessutom hade de då slagits om gemensamma resurser. 
 

En riktigt komplicerad och avgörande fråga menar en deltagare från Stockholms 

universitet vara hur Lärarutbildningsnämnden skall bli inordnad i hierarkin, i 

förhållande till fakultetsnämnderna.  Det är det organ som enligt lag skall ta hand om 

lärarutbildningens ekonomi och ordna med studieplatser med samma uppgifter som 

fakulteten.  Dess ställning kommer att vara avgörande, för om man placerar den åt sidan 

har man ändå på något vis gjort en utbildningsvetenskaplig fakultet. 

 

”Om den kommer att få ett eget inflytande och makt över pengarna eller om den 

kommer att vara någon sorts skuggregering i förhållande till fakulteten. Det var 

inte löst i december och jag vet inte om det är det än. Det är nog det som kommer 

att göra om lärarutbildningen får status och egen makt i kraft av sin pengapåse 

eller om den blir ett offer för fakulteten.” 

 

Olika universitet runt om i Sverige har löst det på olika sätt menar deltagaren.  Lagen 

säger inte om organet ska vara underordnat, överordnat eller sidoordnat fakulteten utan 

det får lärosätet själv lösa. De utbildningsvetenskapliga institutionerna är fördelade på 

de olika institutionerna och om lärarutbildningsnämnden blir överordnad fakulteten så 

kan den lägga beställningar hos fakulteten och betala för sina utbildningsplatser. Blir det 

underordning eller sidoordning, kommer fakulteten, som har pengarna att ger order. 

Lärarutbildningsnämnden består av människor som står lärarutbildningen nära, medan 

fakultetsnämnden utgörs av representanter från institutioner. Förhoppningen deltagaren 
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har är att lärarutbildningsnämnden blir överordnad fakulteten då den därmed får 

bestämma över pengarna och utföra beställningar.  

 

”för då får den ett riktigt och eget initiativ om makt. Och makten sitter i pengarna.”                 

 

Konsekvenser för de lärarstuderande 

Det råder olika meningar bland deltagarna om vilka konsekvenser detta samgående 

kommer få för de lärarstuderande. Flera deltagare vid båda lärosätena upplever att den 

största förändringen rör lärarna till de yngre barnen, vilka befaras få en mindre 

integrerad utbildning än idag. Gymnasielärarstudenterna kommer troligtvis inte i så stor 

utsträckning märka av denna förändring. En deltagare från Lärarhögskolan var från 

början emot Reginautredningens förslag, då Stockholms universitet endast fokuserade 

på elever från 12 år och på ökade ämneskunskaper. Trots att Lärarutbildning för noll till 

tolvåringar är lika stor, togs den inte på allvar.  Lärare för tolv år och uppåt har alltid 

utbildats på universitet med möjlighet att studera ämnen innan de bestämt sig för 

läraryrket. Därefter har de för lärarbehörighet vidareutbildat sig under ett och ett halvt år 

vid Lärarhögskolan. Förskollärare, fritidspedagoger och lärare för barn i ettan till sexan, 

har däremot utbildats med ett helhetstänkande, där teori varvats med praktik. Deltagaren 

menar därmed att Stockholms universitet endast känner till den ena traditionen, och 

därför säkerligen bygger upp kurserna på liknande sätt framöver. Lärarhögskolans 

studenter kommer att utgöra en tredjedel av Stockholm universitets studenter, men 

eftersom lärarutbildningen inte har den akademiska traditionen kan det ändå innebära 

svårigheter för Lärarhögskolans personal att påverka utbildningen i önskvärd riktning 

menar deltagaren. 

 

Den stora fördelen för lärarstudenterna är att de slipper studera vid två campus då all 

undervisning nu samlas vid ett lärosäte, menar en deltagare från Lärarhögskolan. 

Samarbetet förenklas mellan de institutioner, vilka gemensamt ansvarar för 

kursinnehållen, då de lokalmässigt kommer nära varandra. Detta gynnar troligtvis även 

studenterna vilka tidigare upplevt det negativt att lärosätena gett uttryck för olika 

synsätt. En deltagare från Lärarhögskolan tror dock inte att lärarstudenterna vinner så 

mycket på detta samgående, mer än i någon mån bättre kontakter med ämnesföreträdare. 

Dock har de alltid haft tillgång till Stockholms universitet och menar vidare att det 

kanske är lärarstudenterna som blir de stora förlorarna i detta samgående, med undantag 

av gymnasielärarna vilka vanligtvis är mer ämnesinriktade än pedagogiskt intresserade.  

 

Att samgåendet kommer leda till en ökad kvalitet i lärarutbildningen är en deltagare från 

Stockholms universitet övertygad om. Det kommer dock inte synas med en gång men 

när den första kullen tar examen från den nya utbildningen om fyra år från och med 

nästa höst, lär de vara bättre rustade att vara lärare än vad dagens lärarstudenter är. Hur 

bra en utbildning är, är enligt deltagaren dock svårt att mäta då vi inte något mått på 

kvalitet i utbildningar. Att lärarutbildningen nu kommer att delas upp i fyra 

åldersgrupper, ses också som en fördel.  Målinriktad utbildning fokuserad på den 

åldersgruppen läraren skall undervisa i anses viktigt istället för en allmän bred 

inriktning som nu råder. 

 

Förskollärarutbildningen, och de praktiskt estetiska ämnena som idrott, musik, och slöjd 

måste enligt en deltagare från Stockholms universitet skötas om och uppmärksammas 

ordentligt. Deltagaren menar att rektor inte ens kom ihåg att de utbildningarna fanns. 

Vid universitet blir det lätt fokus vid gymnasielärarutbildningen och, anser deltagaren, 
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det vore väldigt synd om de blir lämnade åt sidan då de i så fall hade det bättre och på 

en högre akademisk nivå förut.   

 

En deltagare från Stockholms universitet är också osäker på om detta samgående 

kommer innebära några positiva konsekvenser för lärarstudenterna och tror inte att 

kvaliteten kommer att gå upp på kort sikt. På sikt tror deltagaren däremot att något nytt 

kan skapas, men att det kommer ta längre tid än vad man tror. 

 

”Man har ju det som målsättning att det skall synas på en gång men jag tror inte 

ett dugg på det för det kommer vara alldeles för mycket tid som går åt till som 

lärare idag på Lärarhögskolan ägnar åt lärarutbildning som kommer handla om 

helt andra saker, organisatoriskt forskningsorienterande, ja massa sådant tjafs.  

 

I början av vårterminen vittnar deltagare om en stor förvirring kring många praktiska 

frågor, därför förväntas den närmsta tiden bli rörig för lärarstudenterna. Det upplevs 

vara för många reformer på gång samtidigt. Först sker samgåendet och höstterminen 

2008 görs lärarutbildningens struktur om. Samtidigt kommer ett förslag till ny 

lärarutbildning, vilket förmodligen innebär en ny sådan under hösten 2009. Studenter 

avråds därför från att söka till lärarutbildningen det närmsta året. Dessa reformer tär på 

de anställdas krafter, vars engagemang både behövs i den gamla verksamheten och i 

planeringen av den nya. De närmsta två åren kommer tre förändringar att genomföras 

med det uttalade syftet om en förbättring. Det återstår dock att se menar en deltagare 

från Lärarhögskolan. 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna intervjustudie var att undersöka lärarnas attityder till och upplevelser 

kring det då förestående samgåendet mellan Lärarhögskolan och Stockholms 

universitet, med avseende på kulturella och statusmässiga aspekter samt deras generella 

farhågor och förväntningar inför samgåendet. I syftet ingick också att undersöka om det 

gick att urskilja olika mönster mellan lärarna vid Stockholms universitet och 

Lärarhögskolan avseende deras upplevelser och attityder.  

 

Resultatet, vilket kan sammanfattas i sju huvudteman, visar att deltagarna från 

Stockholms universitet generellt är mycket positiva till samgåendet mellan lärosätena. 

Bland deltagarna från Lärarhögskolan är inställningen varierande med såväl positiva 

som negativa upplevelser.  Vidare råder en skild syn på vad som är viktig kunskap för 

lärare mellan de båda lärosätena. Deltagare vid Stockholms universitet ger uttryck för 

att den ämnesteoretiska delen av lärarutbildningen behöver förstärkas, medan deltagare 

vid Lärarhögskolan har farhågan att de didaktiska och pedagogiska delarna kommer 

tryckas tillbaka. Vid Lärarhögskolan finns en farhåga att Stockholms universitet inte 

kommer kunna hantera en så stor professionsutbildning som lärarutbildningen och att 

dess professionsförankring av olika anledningar riskerar gå förlorad. Vid Stockholms 

universitet är den allmänna uppfattningen bland deltagarna att farhågan är obefogad då 

det redan finns flera professionsutbildningar i lärosätets regi. Framöver kommer inte 

adjunkter att tillsvidareanställas vid Stockholms universitet, vilket deltagare vid 

Lärarhögskolan generellt anser negativt. Vid Stockholms universitet är dock den 

allmänna uppfattningen att det är ett positivt beslut det, även om deltagarna är överens 

om att både forskare och lärare med erfarenhet från yrket behövs i lärarutbildningen. 

Kulturkrockar mellan professionen och ämnet och mellan adjunkter och disputerade är 
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farhågor som finns hos deltagare från båda lärosätena. Att forskningsanknytningen nu 

kommer stärkas uppfattas som positivt av deltagarna. Bland deltagare från båda 

lärosätena finns en upplevelse av statusskillnader mellan Lärarhögskolan och 

Stockholms universitet då det sistnämnda anses ha den högsta statusen. Det höga antal 

adjunkter från Lärarhögskolan förväntas nu dock försämra lärosätets status. En 

förhoppning finns bland deltagare från båda lärosätena att Stockholms universitets 

högre status nu kommer bidra till att fler studenter lockas av lärarutbildningen. Dock 

anser lärare vid Lärarhögskolan att lärosätet trots allt har haft hög status i skolvärlden, 

med en unik kompetens som inte finns vid Stockholms universitet. Vidare anser 

deltagare vid Lärarhögskolan att det hade varit fördelaktigare om lärarutbildningen hade 

organiserats i en utbildningsvetenskaplig fakultet. Deltagare vid Stockholms universitet 

anser dock generellt att nuvarande förslag är en förutsättning för ett lyckat samgående. 

På sikt är samtliga deltagare vid Stockholms universitet överens om att positiva 

konsekvenser för lärarstudenterna är att kvaliteten för lärarutbildningen nu kommer 

höjas. Vid Lärarhögskolan råder större tveksamhet till det då lärarutbildningen riskerar 

att bli för akademisk. Deltagare från båda lärosätena har farhågan att lärarna till de 

yngre barnen nu riskerar få en försämrad utbildning. Vid båda lärosätena finns 

uppfattningen om att det nu i inledningsfasen av samgåendet kommer bli mycket rörigt 

för studenterna.  

 

Deltagarna från Lärarhögskolans inställning till samgåendet varierar från starkt negativ 

till mycket positiv. Statusskillnaden mellan lärosätena tolkar jag som inte helt legitim 

bland dessa deltagare, då det i resultatet framkommer en upplevelse hos deltagarna från 

Lärarhögskolan om en egen unik kompetens vid lärosätet som inte finns vid Stockholms 

universitet och som tidigare ändå upplevs ha gett Lärarhögskolan status. Dessutom finns 

upplevelsen att det råder en till viss del orättvis uppfattning om lärarutbildningen i 

samhället. Det kan tolkas som att de som har negativa attityder till samgåendet inte 

anser att Stockholms universitets status till fullo är legitim. Detta stöds av tidigare 

forskning som visar att i vilken grad de anställda under en samgående process 

accepterar den nya identiteten är delvis relaterad till deras egen grupps status jämfört 

med den samgående partnerns status och i vilken utsträckning som de anser 

statusskillnaden vara legitim. Med avseende på organisatorisk identitet kommer de 

anställda i lågstatus organisationen, som inte anser att den andra organisationens status 

är legitim, ha mer negativ inställning till samgåendet och identifiera sig mindre med den 

nya organisationen än anställda i högstatus organisationen (Terry & Brian, 2001). 

 

Vidare visar intervjustudiens resultat att det finns negativa upplevelser bland anställda 

vid Stockholms universitet då lärosätet nu kommer sjunka på rankningslistor och 

därmed förlora i status. Det kan tolkas som att de anser deras högre status vara förtjänad 

bland annat på grund av den höga andelen disputerade lärare. Detta stöds av tidigare 

forskning som visat att medlemmar i högstatus organisationen också kan reagera 

negativt mot samgåendet därför att de anser deras överlägsna position vara väl förtjänad 

och ser samgåendet som ett hot mot den status de uppskattar. Detta kan medföra att 

medlemmar i högstatusgruppen förargas över och utesluter lägre status medlemmar 

(Terry & Brian, 2001).  

 

Bland deltagarna från Lärarhögskolan finns en önskan att en utbildningsvetenskaplig 

fakultet i stället hade bildats, då det skulle gett dem en starkare ställning. Detta är 

förenligt med tidigare forskning och social identitetsteori som förutsäger att de anställda 

under en samgåendeprocess kommer agera för att uppnå en positiv position för deras 
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egen grupp i den nya organisationen (Haunschild, Moreland, & Murell, 1994).   

Deltagarna vid Stockholms universitet var dock negativa till en utbildningsvetenskaplig 

fakultet vilket de menar skulle ha gett upphov till en stark ”vi och dem” känsla. 

Nuvarande organisation anses av dem vara en nödvändighet för ett lyckat samgående. 

Denna uppfattning stöds av social identitetsteori vilken menar att skapandet av en 

positiv position för den egna gruppen kan leda till stark ingrupp/utgrupp bias vilket i sin 

tur kan ge upphov till allvarliga inomorganisatoriska konflikter (Marks & Mirvis, 1985). 

 

Ackulturation definieras som de förändringar i grupper som uppstår efter kontakt mellan 

grupper av olika kultur (Berry, 1980 refererat i Seo & Hill, 2005). Denna 

ackulturationsprocess anses uppstå under samgåenden då olika organisationskulturer 

skall förenas (Nahavandi & Malekzadeh, 1988).  Organisatoriska kulturer kan beskrivas 

som nätverk av integrerade subkulturer, inom vilka graden av ackulturation kan variera 

(Berry, 1980 refererat i Seo& Hill, 2005). Det kan jämföras med detta samgående då 

universitets olika institutioner och Lärarhögskolans institutioner alla uppges ha olika 

kulturer. Ackulturationsprocesser kan gå till på olika sätt och vad gäller dessa 

kulturmöten spår en deltagare från Stockholms universitet två möjliga framtida 

scenarion. Det ena är att institutionen behåller sin unika kultur och delen från 

Lärarhögskolan behåller sin för att leva i parallella världar. Detta är förenligt med teorin 

om kulturell separation då medlemmar i båda organisationerna behåller sin ursprungliga 

kulturella identitet. Det andra mer önskvärda scenariot deltagaren förutser är att vissa 

delar till en början börjar koppla sig samman med kreativa emotionellt laddade 

processer som följd vilket är förenligt med benämningen kulturell integration, då det i 

olika grad förekommer förändring i båda organisationernas kultur. 

 

Studiens resultat visar vidare att trots att Lärarhögskolans studenter och lärare nu utgör 

en betydande del av Stockholms universitet finns en upplevelse bland deltagarna från 

Lärarhögskolan att de framöver kan få svårigheter att påverka lärarutbildningen i deras 

önskvärda riktning. Detta på grund av att lärarutbildningen inte har den akademiska 

traditionen. Det kan tolkas som ett uttryck för en kulturskillnad lärosätena emellan. 

Vidare finns upplevelsen om en rådande kulturskillnad mellan adjunkter och 

disputerade vilket också upplevs kunna leda till kulturkrockar. Dessutom finns farhågor 

bland deltagare från båda lärosätena om kulturkrockar mellan ämnet och professionen.  

Flera deltagare från Lärarhögskolan upplever att den allmänpedagogiska delen kommer 

få ge vika för den ämnesteoretiska, vilket är sannolikt då det även finns påtryckningar 

från politiskt håll om ökade ämnesinslag i lärarutbildningen.  

 

Risken finns att ovanstående kulturskillnader mellan lärosätena kommer ge upphov till 

problem vid integrationen då resultatet kan tolkas som att Lärarhögskolan kommer bli 

tvingade att överge element i sin kultur, som de önskar bevara. Tidigare forskning visar 

att när medlemmar i de organisationer som ska förenas inte är överens om sättet 

integrationen skall gå till på, kommer ackulturativ stress att uppstå (Nahavandi & 

Malekzadeh, 1988). Denna stress är som högst då det hos organisationsmedlemmarna 

finns en stark önskan om att bevara deras särskilda kultur samtidigt som krafterna för 

organisatorisk integration också är starka. Dessa spänningar kan leda till motstånd mot 

ackulturation och allvarliga inomorganisatoriska konflikter (Elsass & Veiga, 1994). 

Risken för kulturkrockar är också hög om anställda är tvingade att överge sin gamla 

organisationskultur och mot sin vilja måste lära en ny sådan (Marks & Mirvis, 1992).  
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Studiens resultat visar vidare att deltagarna upplever kulturskillnader mellan lärosätena 

och befarar kulturkrockar av olika slag där ett mönster kan urskiljas av en skillnad 

mellan lärosätena. Bland deltagarna vid Lärarhögskolan finns upplevelser om att ämnet 

starkt betonas vid Stockholms universitet. Bland deltagarna från Stockholms universitet 

finns uppfattningen om en på olika sätt svag forskningsanknytning i Lärarhögskolans 

undervisning. Sammantaget stöds detta av Reginautredningen som visade att det finns 

djupt rotade uppfattningar om kultur - och traditionsskillnader mellan lärosätena 

(Sandström et al., 2006).   

 

Med anledning av risken för kulturkrockar är det angeläget att detta uppmärksammas 

vid Stockholms universitet, i syfte att interventioner för skapande av gynnsamma 

förhållanden för ackulturationsprocesser kan vidtas (Marks, 1999).  Att det är viktigt är 

tydligt då kulturkrockar kan leda till låg moral, frånvaro, personalomsättning och 

minskad produktivitet (Cartwright & Cooper, 1993). Dock visar också resultatet att det 

finns förhoppningar bland deltagare om att det vid integrationen av de olika kulturerna 

skulle ske en del ”krockar” vilket skulle bidra till en gynnsam utveckling för 

verksamheten. Detta uttalande stöds av tidigare forskning som visat att alla former av 

konflikter inte behöver elimineras under en samgåendeprocess då en viss mängd av 

kulturkrockar av vissa forskare anses kunna driva på en positiv debatt om vad som är 

bra för den nya organisationen (Marks & Mirvis, 1998). 

 

Vidare finns bland deltagarna från Lärarhögskolan upplevelsen att det i debatten kring 

det föregående samgåendet har funnits en orättvisa, då det ständigt framförts att 

lärarutbildningen haft svag forskningsanknytning och få disputerade lärare. Det anses 

dock bero på att statsmakterna tidigare inte har tilldelat Lärarhögskolan några 

forskningsmedel att tala om. Det kan tolkas vara en av orsakerna till de negativa 

attityder till samgåendet som upplevs finnas bland de anställda vid Lärarhögskolan. 

Detta är förenligt med tidigare forskning där organisatorisk rättviseteori visar att de 

anställdas reaktioner till en organisationsförändring såsom samgående eller förvärv kan 

vara influerade av olika typer av rättvisa. Om medarbetare anser sig ha blivit rättvist 

behandlade är sannolikheten större att de utvecklar stödjande attityder och beteenden till 

förändringen (Cobb, Wooten, & Folger, 1995). Studiens resultat visar vidare att 

anställda vid de samgående lärosätena på olika sätt har fått vara delaktiga i planeringen 

av de kommande verksamheterna, men att det är tydlig att det är Stockholms universitet 

som bestämmer. Resultatet visar dessutom att det inte varit en så stor ”bottom up 

process” som det från Stockholms universitets sida hävdas då 200 inbegripna personer 

trots allt är en liten del av de samgående lärosätenas personal.  

 

Det kan ändå tolkas som att Stockholms universitet försöker skipa rättvisa i 

förändringsarbetet då medlemmar i Lärarutbildningsnämnden och institutionernas 

prefekter kommer från båda lärosätena, även om ordföranden i 

Lärarutbildningsnämnden likt en deltagare förväntade sig, är från Stockholms 

universitet. Ett av elementen i organisatorisk rättvisa är procedurrättvisa och rör 

rättvisan hos de tillvägagångssätt som har använts vid resultatens avgöranden (Thibaut 

& Walker, 1975 refererad i Seo & Hill, 2005). Upplevelsen av procedur rättvisa kan öka 

genom att lika många anställda från varje organisation får vara delaktiga då viktiga 

beslut skall fattas (Cartwright & Cooper, 1996).   

 

Studiens resultat visar att många lärare vid Lärarhögskolan upplevde rädsla och oro 

inför samgåendet. Detta får stöd från tidigare forskning, som hävdar att ett samgående 
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ofta är en betydande källa till oro för individer. Dock varierar graden av oro bland 

individer och dessutom beror det på vad som kännetecknar samgåendet. Vidare kan 

ångesten visa sig vid olika skeden av samgåendeprocessen (Buono & Bowditch, 1989). 

Ett av studiens resultat visar en upplevelse av en känsla av tillförsikt hos 

Lärarhögskolans personal då alla prefekter var tillsatta och de anställda fått reda på sin 

institutionstillhörighet. Det kan tolkas som att de anställda nu blivit lugnare då de fått 

information om vad som väntade dem. Tidigare forskning har visat att det är just 

ovissheten som är skadlig för de anställda och den ovissheten kan minskas genom att 

ledningen informerar om vad som ska hända och vad personalen kan vänta av 

förändringarna (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). 

Eftersom en kvalitativ studie har sin grund i en subjektiv tolkning av data finns risken 

att personliga värderingar färgar resultatet. Med detta i åtanke har jag vid analysarbetet i 

största möjliga utsträckning försökt förhålla mig objektiv, noggrann och systematisk för 

att erhålla så god empirisk förankring som möjligt. Min egen erfarenhet som student vid 

Lärarhögskolan tror jag bidragit till en förförståelse i ämnet som framförallt varit 

positiv. Dock bör nämnas att erfarenheten sträcker sig mer än tio år bakåt i tiden. 

Mycket har ändrats sedan dess.  Då intervjuerna spelades in på band finns risken att viss 

information inte delgavs. Vidare finns risken att deltagarna gett de svar de uppfattade att 

jag önskade eller gett ”politiskt korrekta” svar. Dock är min upplevelse att så inte var 

fallet i de flesta fall utan att en relativt hög grad av öppenhet rådde i intervjusituationen, 

i vilken jag försökte ha ett så objektivt förhållningssätt som möjligt.  

Vad gäller kvalitativ generaliserbarhet har säkerligen inte en till fullo generaliserbar bild 

av lärares attityder och upplevelser till samgåendet mellan lärosätena uppnåtts. Alla 

relevanta aspekter av ämnesområdet har inte kunnat täckas upp då deltagarna var 

relativt få, eftersom en jämförelse mellan de två grupperna också ingick i 

intervjustudiens syfte. Däremot är min uppfattning att en förhållandevis hög grad av för 

ämnet relevanta aspekter har framkommit. Vidare kan sägas att dessa intervjuer gjordes 

i ett relativt sent skede av samgåendeprocessen, några av dem till och med sedan 

samgåendet formellt skett. De erhållna resultaten hade kanske varit annorlunda om 

intervjuerna gjorts i ett tidigare skede av processen. 

 

Gällande den inre generaliserbarheten till populationen lärare vid Stockholms 

universitet och Lärarhögskolan anser jag att god variation av deltagare erhållits. 

Deltagarna från Stockholms universitet tjänstgjorde vid olika institutioner och 

deltagarna från Lärarhögskolan hade gemensam erfarenhet av arbete med barn och 

ungdomar från förskola till och med gymnasium. Dessutom intervjuades både adjunkter 

och lektorer. Dock är det en svaghet avseende studiens urval att ingen som arbetar i 

fritidshemsutbildningar intervjuades. Vidare saknas representation av en icke 

tillsvidareanställd lärare, exempelvis en så kallad gästlärare. 

 

Kvalitativa studier av skillnader mellan grupper har en lösare koppling till en viss 

population än i kvantitativa studier. I detta fall jämfördes anställda vid Lärarhögskolan 

och Stockholms universitet och det eftersökta var ett kvalitativt olikt mönster, en 

helhetsbild. Denna bild kan inte generaliseras till alla lärare vid lärosätena utan kan bara 

ses som en teori om ett mönster. Således kan inte några som helst slutsatser dras av en 

kvantitativ skillnad i ett kvalitativt resultat (Langemar, 2006). Däremot anser jag att ett 

mönster av skillnader mellan lärarna vid de båda lärosätena kan urskiljas ur resultatet. 
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Syftet med denna studie var att undersöka lärare vid de två lärosätenas attityder och 

upplevelser av detta samgående. Jag anser att detta syfte är uppfyllt och därmed borde 

innebära att förståelsen för det undersökta ämnet är god. Resultatet är enligt mig 

meningsfullt och även om predicerbarhet inte är tillämplig i kvalitativ forskning 

(Langemar, 2006) kan vissa aspekter av resultatet kanske framöver vara av intresse för 

olika parter i samgåendeprocessen. Vad gäller studiens perspektiv är det lärarnas 

perspektiv som antagits även om det varit oundvikligt att resultatet även inkluderar de 

lärarstuderandes perspektiv. Förestående studie kan delvis sägas ha god samstämmighet 

med andra studier, då en betydande del av resultatet har stöd i annan forskning kring de 

mänskliga aspekterna av samgåenden. Dock har mig veterligen ingen forskning 

publicerats angående samgåendet mellan Stockholms universitet och Lärarhögskolan 

varför jämförelser inte kunnat göras. Jämförelser har dock gjorts med 

Reginautredningen vari stöd för vissa av studiens resultat erhållits.  

 

Avslutningsvis kan sägas att ur ett samhälleligt perspektiv är lärarutbildning en viktig 

fråga. Därmed är samgåendet mellan Lärarhögskolan och Stockholms universitet också 

viktigt. Många människor är inbegripna i detta samgående och lärosätena bär med sig en 

lång historia av skild tradition och kultur, vilket sannolikt kommer att påverka denna 

process. Jag tror denna stora organisationsförändring kommer ta mycket energi från alla 

inblandade parter och därför är det viktigt att ta allvarligt på de mänskliga aspekterna av 

samgåendet. Kulturell och psykologisk integration tar dessutom längre tid än någon 

annan integration (Buono & Bowditch, 1989). Framöver vore det intressant att 

undersöka medarbetarnas upplevelser av hur lyckad denna samgåendeprocess blev och i 

vilken utsträckning farhågor och förväntningar infriades. 
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INTERVUGUIDE 

 

1) Kan du berätta om din yrkesmässiga bakgrund? 

2) Hur ser du på samgåendet med lärarhögskolan och Stockholms universitet? 

3) Har du någon uppfattning om vad personalen generellt anser om detta?  

4) Vad hade det inneburit för samgåendet om det istället hade bildats en 

utbildningsvetenskaplig fakultet? 

5) Vilka är de största kulturella skillnaderna mellan lärosätena? 

6) Vilka skulle de eventuella kulturkrockarna kunna bli? 

7) Uppfattar du någon statusskillnad mellan lärosätena? 

8) Vad innebär detta samgående för lärarutbildningens status? 

9) Har lärarutbildningen inte riktigt accepterad i akademiska kretsar? 

10) Vad tror du om SU:s möjligheter att hantera en professionsutbildning som 

lärarutbildningen? 

11) Vilka konsekvenser för lärarutbildningen får Högskoleverkets önskan om att lärarna 

i en lärarutbildning ska ha både praktisk erfarenhet från yrket och vara 

forskarutbildade och helst aktiva forskare.  

12) Vad innebär det för samgåendet att många lärare från Lärarhögskolan är adjunkter? 

13) Vad tror du samgåendet kommer få för konsekvenser för lärarhögskolans lärare? 

14) Vad tror du konsekvenserna kommer bli för lärarstudenterna? Tror du kvaliteten på 

lärarutbildningen kommer att höjas? 

15) Vad anser du om den kritik lärarutbildningen fått från Högskoleverket? 

16) Vilka är dina farhågor med samgåendet? 

17) Vilka är dina förhoppningar med samgåendet? 

 

 


