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Sammanfattning 
Den nuvarande lärarutbildningen innebär en tätare samverkan mellan högskola och pedagogiska 
verksamheter ute i kommunerna. En större tyngd på skolvardagens aktörer kan utläsas ur 
styrdokumenten. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har införts som begrepp. Men, de första 
åren har verksamhetens företrädare inte tagit det utrymme som är framskrivet. Jag undersökte om 
det var det tolkningen av och ansvarstagandet för innehållet i begreppen vetenskapligt 
förhållningssätt och beprövad erfarenhet som var orsaken. Resultaten av intervjuer med nio 
verksamma lärare på olika stadier visar, att flertalet har ett förhållningssätt som liknar det 
vetenskapliga, är reflekterande praktiker. Dock ser de olika på vad teori är och kan vara. Vad gäller 
ansvar lades det såväl på VFU-lärarna själva som på de centralt arbetande campuslärarna eller 
ansågs som lämpligt att dela mellan parterna.  
 Traditioner i och ett förändrat styrsystem i utbildningsvärlden samt oro i tider av förändring 
fann jag som skäl till svaren. Men jag fann även ett omedvetet, med transaktionsanalytiska termer, 
mer förmanande föräldraliknande förhållningssätt från Lärarhögskolans sida gentemot VFU-lärarna.  
 En förbättrad samverkan kräver mer möten mellan inblandade, möten med metaspråk, där 
bakom- eller underliggande innehåll lyfts fram i ljuset – vi behöver samtala öppet kring vad som 
styr vårt tänkande och därefter vårt handlande.  
 
 
Nyckelord 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU; vetenskapligt förhållningssätt; beprövad erfarenhet; 
transaktionsanalys, TA; metaspråk. 
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Förord 
Att få, och till slut ta, en möjlighet att förstå mer av vardagsarbetet ligger bakom innehållet i denna 
uppsats. Tid har givits mig av institutionen. Den har jag nyttjat för att undersöka, beskriva och 
försöka förstå vad som egentligen kan ha legat i några ögonblick av förvirring och förvåning jag 
upplevt i min uppgift som representant för lärarutbildningen vid Lärarhögskolan i Stockholm ute i 
en samverkande kommun. Resultatet är ett korn av sanning som gör skeenden och upplevelser mer 
förståeliga för mig själv. Det ska bli intressant att höra hur andra uppfattar detta korn – och använda 
deras korn till att bygga en hög tillsammans. I Filosofiska rummet i Sveriges Radios P1 en söndag 
för några år sedan definierade de samtalande filosoferna den minsta hög av sandkorn de kunde 
tänka sig. Den består av fyra korn. Vi kan få ihop en större hög – tillsammans! 
 
Bromma i november 2006 
 
Gunnel Brolin 
 
P.S 1: Tack för intressanta samtal, informanter! 
P.S 2: Tack Agneta Bronäs, Birgitta Sahlin och Peter Emsheimer, som med olika infallsvinklar gett 
mig motstånd – och därmed stöd - i arbetet. Det har gällt såväl grundstruktur som ordning och reda, 
språk och analys. 
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Inledning - min bakgrund  
Min yrkesbakgrund är många års arbete i undervisningsvärlden, längst i kommunal verksamhet och 
sedan ett drygt decennium med ett ben i den statliga akademiska vardagen. I min c-uppsats i 
pedagogik för tio år sedan ägnade jag mig åt att försöka förstå mer om det arbete jag gör på den 
kommunala tjänsten, dvs som handledare till personalgrupper som arbetar med barn i behov av 
särskilt stöd. Resultatet av det arbetet blev användbart såväl i handledningsuppdragen som i 
undervisningen i pedagogik på lärarprogrammen vid Lärarhögskolan. Nu var det dags för nästa 
uppsats och yrkeserfarenheterna från de två områdena samverkar i valet av tema.  
 
Från skolvardagen med ”bråkiga barn”  
Jag har efter hand funderat allt mer kring begreppen teori, praktik och beprövad erfarenhet. Det 
började på sjuttiotalet, då jag arbetade vid en sällsynt politiskt aktiv institutionsskola, där kritiskt 
tänkande var ett signum. Det fortsatte när jag under 80-talet arbetade på en skola vid en 
behandlingsinstitution. Där användes bl a psykodynamiska teorier och systemteori som redskap i 
tänkandet och därmed som styrmedel för handlandet i vardagen. Teorierna gav redskap att försöka 
förstå agerande med, både våra egna i personalgruppen och elevernas och deras anförvanters. Så 
uttalat hade jag inte mött teoribildningar i vardagsarbetet någonsin tidigare under min lärarbana. I 
mina nuvarande handledningsuppdrag är jag mer noga med att lyfta fram de bakomliggande 
tankarna, t ex var de kommer från och vad de står för, vid de vägval i handlande som alltid finns i 
mötet med människor.  
 
Från lärarutbildningen 
När jag 1993 började som pedagogiklärare, på en halvtidstjänst vid Lärarhögskolan i Stockholm 
(framöver förkortad till LHS), skulle jag bearbeta litteratur med studenterna – vilket jag naturligtvis 
gjorde styrd av min yrkeserfarenhet. I undervisningssituationerna använde jag mig ofta av episoder 
och händelser ur vardagsverksamheten ute på en skola och sökte efter studenternas egna 
erfarenheter. Vad vi sett på olika håll försökte jag därefter ha till utgångspunkt när vi försökte förstå 
och förklara skeenden och handlingar. Fast jag inte uttalade det tydligt då, såg vi på verkliga 
händelser ur olika teoretiska perspektiv. Innebörden i de begrepp som i styrdokument står om 
gällande alla högskoleutbildningar, vetenskapligt förhållningssätt, vetenskapig grund och beprövad 
erfarenhet, undersökte jag dock inte särskilt noga med studenterna. Men i och med att jag började 
vägen mot D-uppsatsen kom begrepp och teorier än tydligare i min väg. 

Dessutom påverkar erfarenheter jag gjort på LHS sedan hösten 2001, nu som kugge främst i 
den organisatoriska delen av den verksamhetsförlagda delen av lärarprogrammet. Mitt uppdrag har 
varit som LHS-representant i ett partnerområde, dvs i ett samverkansområde kring den 
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Jag har ingått i områdets lednings- och 
utvecklingsgrupp för VFU, LUG. Under denna tid har mina exemplar av de statliga 
styrdokumenten, lärarutbildningskommitténs betänkande Att lära och leda, (SOU 1999:63) och 
regeringens proposition om den nya lärarutbildningen, En förnyad lärarutbildning (Proposition 
1999/2000:135), blivit tummade och för varje genomläsning fått såväl gamla frågetecken förstärkta 
som nya utropstecken i kanten. Det uttalade samarbete som där finns inskrivet mellan 
verksamhetsföreträdarna i kommunerna och lärarutbildarna t ex inne på LHS campus, är 
utmanande. Utmaningen är exempelvis den, att utbildningen för studenterna ska bli förståelig och 
inte bestå av två olika block, vi måste samverka.  

För att samverkan ska kunna komma till stånd bör vi ha en någorlunda tydlig 
ansvarsfördelning, det talar min beprövade erfarenhet för. Denna skulle kunna grunda sig på en 
uttalad tolkning av styrande begrepp och vad de innebär för ansvarsfördelningen i det vardagliga 
arbetet. Den då nya lärarutbildningen skulle genomföras i raketfart och denna samsyn, och därmed 
fördelning av ansvar, fick bli en process i efterhand, dvs få skett under gång.  

Vid informations- och diskussionsmöten ute i partnerområdets skolor under dessa terminer, 
från höstterminen 2001 och framåt, har lärarexamens innehåll och dess utformning vid LHS varit 
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ständiga punkter på dagordningen. Representanter för arbetslag som tar emot studenter har mötts 
tillsammans med LUG, dvs lednings- och utvecklingsgruppen i området. Citat ur styrande texter har 
lagts fram för lärarna, det gemensamma ansvaret och det uttalade målet, att de pedagogiska frågorna 
ute i verksamheterna ska föras in i kursinnehållet på campus har poängterats. Jag har dessutom 
uppmanat lärarna att förändra kursuppgifter som studenter kommer ut med om uppgifterna inte 
passar i vardagsarbetet, att helt enkelt förslå egna vinklingar och uppgifter. Men jag har ofta 
uppfattat ett motstånd mot detta. Den gamla ordningen med praktik och praktikuppgifter har varit 
ständigt närvarande i samtalen. Detta har gjort mig smått uppgiven ibland, andra gånger fått mig att 
göra smått agitatoriska inlägg som ”Räta på ryggen! Ni är viktiga! Gör som ni finner klokast och 
bäst för er del!”  

Nu ville jag fördjupa mig i orsaker till detta av mig uppfattade motstånd. Om jag förstår mer, 
kan jag förhoppningsvis förhålla mig mer konstruktivt till det jag upplever och erfar i min roll som 
LHS-företrädare ute i partnerområdet. På sikt skulle det kunna leda till att jag bidrar till en klarare 
ansvarsfördelning mellan verksamhetsföreträdarna i ”mitt” partnerområde och campuslärarna och 
till att verksamhetens frågor tydligare kommer in i lärarprogrammet. Det är förhoppningen. 

Att lyfta fram förförståelsen 
Uttalade utgångspunkter, dvs tydlighet om författarens bakgrund både vad gäller teori- och 
metodval och erfarenheter från det område undersökningen avser, kan skapa förståelse från läsarens 
sida vad författaren har för perspektiv med sig in i arbetet. Eller som Laursen uttrycker det:  

 
Kvalitativ forskning får lov att, och till och med bör, vara präglad av forskarens tolkningar. De ska 
naturligtvis helst avspegla materialet och de använda metoderna och teorierna snarare än forskarens 
egna preferenser och förväntningar. För att läsaren lättare ska kunna avgöra i vilken utsträckning så är 
fallet kan det vara bra att vara bekant med forskarens förförståelse (Laursen 2004, sid 198). 
 

Ett kvalitativt arbetssätt har jag valt, se vidare under Metod, och det ger en hög grad av frihet, 
påpekar Gustavsson (2004). Man är bl a inte bunden av slumpmässiga urval för att få representativa 
urval. Man kan t ex även spekulera mer fritt, fylla i luckor som finns mellan enskilda data och göra 
helhetsbedömningar ”som går bortom insamlade data” (a a, sid 13). Men en kvalitativ tolkning kan 
svårligen göras om av en annan forskare med exakt samma resultat, då varje forskare är unik vad 
gäller förförståelse ”och förmåga att se olika poänger och nyanser i sina data”(a a, sid 13).  

Såväl valet av som tillämpningen av metoder påverkar resultatet, påpekar Gummesson 
(2004). Och inte minst erfarenhet. Eller som han uttrycker det:  

 
Det hjälper inte att ett musikinstrument utvecklas om utövaren inte både tränar sin förmåga att tekniskt 
hantera instrumentet som att tolka musik (a a, sid 119). 
 

Petersson skriver (2002, sid 47), att ”det kan finnas en risk att forskarens egen förförståelse för det 
som ska undersökas leder till att vissa data tas för givna, i betydelsen att de inte ses som viktiga i 
sammanhanget”. Det innebär, som jag förstår det, att jag t ex vid analysen av intervjuerna bör vara 
observant på det som jag gärna vill flykta förbi. Kanske döljer sig där något väsentligt. Jag uppfattar 
det i ljuset av ovanstående därför som viktigt för mig att jag lyft fram min egen förförståelse för 
läsaren, förhoppningsvis i tillräcklig omfattning. Den ska kunna användas vid bedömningen av 
trovärdigheten i min text. Exempelvis påverkar säkerligen mina erfarenheter från 
handledaruppdragen. Jag tror, att både mina nuvarande och mina tidigare uppfattningar om och 
förhållningssätt till t ex teorier påverkar. Jag anar, att delar av högskolevärldens styrande begrepp, 
som vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, inverkar på viljan 
hos VFU-lärarna att ”ta för sig” i den nya lärarutbildningens verksamhetsförlagda del. Det gör jag 
då av egen erfarenhet, där jag varit skeptisk till teorier under en del av min tid som verksam lärare. 
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Disposition av uppsatsen  
Arbetet har bestått av två delar, sökande i texter och intervjuer med lärare. Dessa delar försiggick 
delvis samtidigt.  

Jag gick igenom vad staten föreskrivit om samverkan mellan verksamhetsförlagd utbildning 
och campusförlagd utbildning såväl i propositionen om den nya lärarutbildningen 
(Prop.1999/2000:135) som i bakgrundtexten, dvs lärarutbildningskommitténs betänkande Att lära 
och leda. Om detta handlar avsnittet Bakgrund till undersökningen. 

Vad kan det arbetssätt jag valt klassificeras som: utredning, forsknings- och 
utvecklingsarbete, aktionsforskning eller något annat? För att kunna besvara den frågan sökte jag 
mig fram i litteratur om vetenskapliga metoder. Det sökandet redovisar jag i avsnittet Vilken sorts 
arbete är detta?  

Avsnittet Teoretisk bakgrund beskriver vilken teoretisk ansats jag har och vilka perspektiv jag 
valt att betrakta resultaten ur. 

Därefter följer avsnittet Metod. Jag valde att intervjua några kommunala lärare för att den 
vägen fånga upp uppfattningar hos dem om innebörd i två centrala begrepp i 
lärarutbildningskommitténs betänkande: vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Jag 
frågar även om den ansvarsfördelning de ansåg ska finnas mellan oss olika lärarutbildare, lokalt i 
kommunernas verksamheter och centralt på campus. Dessa intervjuer gjorde jag med företrädare i 
det partnerområde jag sedan höstterminen 2001 varit företrädare i för LHS räkning.  

Det jag funnit i olika källor kring de två begreppen vetenskapligt förhållningssätt och 
beprövad erfarenhet redovisar jag i avsnittet De undersökta begreppen. 

De svar jag fann i samtalen på mina frågor om innehåll i begreppen och ansvarsfördelningen 
mellan VFU-lärare och campuslärare, redovisar jag i under rubriken Resultat. 

I avsnittet Analys betraktar jag och försöker förstå resultaten ur de perspektiv som först infann 
sig när jag lyssnade igenom intervjuerna. Under arbetets gång dök ytterligare ett perspektiv upp; det 
fick därefter större utrymme och kan tänkas leda till en fortsättning på detta arbete. Det liknar då det 
Merriam (1994) skriver om analys av kvalitativ information, att insamling och analys sker parallellt. 
Jag bar med mig innehållet i en intervju till nästa intervjutillfälle, naturligtvis påverkad av såväl 
innehåll som själva intervjun som sådan.  

I diskussionsavsnittet ”knyter jag ihop säcken”, dvs se hur syftet med arbetet uppnåtts och 
sammanfattar de fynd jag tycker mig gjort under arbetets gång. Dessutom ser jag på mitt undersökta 
område i ett större perspektiv, försöker se på det utifrån rörelser i det svenska landskapet 
”Lärarutbildning”. 
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Bakgrund till undersökningen 
Att lära och leda, en utbildning för samverkan och utveckling är titeln på utredningen om en ny 
lärarutbildning som lärarutbildningskommittén lämnade i maj 1999 (SOU 1999:63). Den samverkan 
som lyfts fram gäller såväl ämnesstudier och ämnesdidaktik som verksamheter ute i kommunerna 
och undervisning vid institutioner på högskolor och universitet.  

I avsnittet Lärarutbildning i samverkan (a a, sid 12) påpekas nödvändigheten att teori och 
praktik i utbildningen knyts samman bättre. Dessutom måste förhållandet teori – praktik diskuteras 
”med utgångspunkt i frågor om vad som är relevant kunskap för lärare”. Yrkesförankring krävs, 
vilken ska ges i de minst 20 poäng verksamhetsförlagd utbildning som är inskrivna i examensmålen 
för lärarexamen (Högskoleförordningen 2005:23, bilaga 2 – Examensordning), men även förankring 
i relevant och aktuell forskning. 

Men inte bara de olika delarna verksamhetsförlagd respektive högskoleförlagd utbildning ska 
samverka. Dessutom ska lärarutbildningens innehåll ge studenterna förutsättningar att samverka, 
lärarutbildning för samverkan lyfts fram. Den kommunala skolverksamheten såväl som 
högskolestudierna ska förbereda för en lärande organisation och en förutsättning för den är att det 
förs en dialog (a a, sid 14).  
 
När riksdagsbeslutet om en ny lärarutbildning kom 25 oktober 2000, för genomförande den 1 juli 
2001, krävdes bl a en organisation för att förverkliga den föreskrivna verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen. Nya uppgifter skapades såväl ute i kommunerna som inne på LHS. I det 
sammanhanget började jag arbeta som en funktionär från LHS ute i en av Stockholms 
kranskommuner. 

I Stockholm hade LHS redan innan riksdagsbeslutet påbörjat ett samarbete med 
kommunförbundet i Stockholms län, KSL, för att söka finna ett nytt system för samverkan. Det 
gamla systemet med praktikskolor skulle avvecklas, ett system där större enheter samverkar i de 
verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen skulle utvecklas. I Stockholms län skapades ett 
fyrtiotal partnerområden bestående av kommuner eller kommundelar. En lednings- och 
utvecklingsgrupp, en LUG, tillsattes i varje partnerområde, PO. I denna ska kommunföreträdare 
vara ordförande och minst en representant från LHS finnas med.  

Det blev från start ett jättearbete att hitta platser för alla de studenter som började det nya 
lärarprogrammet hösten 2001. Vid LHS antogs cirka 1530 studenter. I det partnerområde jag 
representerar togs ett 80-tal studenter emot.  

Arbetslag bör vara samarbetspartnern, inte minst för att dela ansvar för det vetenskapliga 
förhållningssättet, som  

 
måste löpa som en röd tråd i samtliga inslag i utbildningen. Det innebär, att varje del i utbildningen 
skall uppmuntra till kritiska analyser och jämförelser av olika praktiska erfarenheter och teoretiska 
utgångspunkter samt till ifrågasättande av såväl egna som andras värderingar (Proposition 
1999/2000:135, sid 10). 
 

Men det nämns fler argument för valet av arbetslag som direkta samarbetspartner:  
 

Det är av stor vikt att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får ett nytt kvalitativt innehåll 
och bättre utvecklar samarbetsförmågan både i arbetslag och tillsammans med barn och elever (a a, sid 
11). 
 

Lärarutbildningskommittén pläderar för längre perioder i samma verksamhet för studenterna, med 
syfte att de ges möjlighet att fördjupa sin förståelse för de lokala villkoren. Då skriver den åter om 
anknytning till arbetslagen, för att kunna få ”delta i det kollektiva arbetet med lärarens alla 
arbetsuppgifter” (a a, sid 15). 
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Var hitta dessa arbetslag? De krävdes nu i utbildningen, och skulle få möjlighet att utbildas för den 
förändrade uppgiften; i tidigare lärarprogram har en handledare varit ansvarig för student på praktik, 
inte en arbetsgrupp. På uppmaning av kommunala skolchefer planerades kursen Pedagogisk 
grundsyn i arbetslag, som via pilotutbildning av kommunala kursledare erbjöds kommunerna1.  

Organisation av och innehåll i lärarutbildningen skulle utvecklas och brukas omedelbart. 
Gemensam tolkning av dokument förekom, men inte på alla nivåer i samarbetet. Vid möten för 
olika delar av Stockholms län, anordnade av KSL och LHS, deltog representanter från LUG och 
skolchefer. Samsyn utvecklades i vissa frågor, olikheter i lösningar både välkomnades och var 
vanliga. Skolchefer var många gånger positiva till tanken på den skolutveckling de såg möjlig med 
tanken om arbetslag, utbildning av dessa och med studenter som inkörsport till ”tankar i tiden”. 
 
Jag ville hösten 2004 komma de verksamma lärarna i arbetslagen närmare. Hur ser de på samarbetet 
och ansvarsfördelningen i uppdraget att utbilda lärare, vem ska göra vad? Vad tänker de specifikt 
om en del2 av det innehåll som lyfts fram som väsentligt av lärarutbildningskommittén? Vid 
arbetslagsträffar i partnerområdet hade jag med ojämna mellanrum under de tre åren tagit upp 
pedagogiska dilemman utifrån bl a delat ansvar mellan verksamhet och högskola. Men nu ville jag 
veta mer direkt av lärarna ute i skolor och förskolor. 

Det var dags att börja den resa arbetet innebar, både fysiskt och mentalt. Den kom att ge mig 
möjlighet att läsa om och fundera över såväl arbetssätt som grunder för många ställningstaganden.  

                                                 
1 Cirka 7 000 lärare hade våren 2006 gått kursen. 
2 Dvs SOU1999:63, Avsnitt 4.1  
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Syfte och undersökningsfrågor 
Jag vill med detta arbete försöka förstå något av det som avhåller skolvardagens pedagoger från att 
ta den plats i lärarprogrammet de enligt styrdokumenten skulle kunna ta. Det jag vill undersöka är, 
om tolkningen av, och därefter ansvarstagandet för, innehållet i några styrande begrepp är en orsak. 
Jag har valt generella begrepp och inte ämnesanknutna frågor för att kunna se om det finns något 
mer generellt som ligger och hindrar. De reaktioner jag hade fångat upp under tre år är 
utgångspunkten för denna undersökning. De är inte knutna till någon speciell skolform eller något 
speciellt ämnesområde. 
 
Jag gick in i uppgiften med följande frågor:  

- Vad lägger verksamhetsföreträdare i lärarutbildningen för innebörd i begreppen vetenskapligt 
förhållningssätt och beprövad erfarenhet? 
- Vilket ansvar anser de sig ha för respektive innehåll och hur de tycker sig ta detta? 

 
Samverkan i sig kräver samtal, t ex om tolkning av uppdraget, det säger mig min yrkeserfarenhet. 
Sådana samtal har förts på olika nivåer och i skilda sammanhang efter införandet av den nuvarande 
lärarutbildningen, men troligen inte tillräckligt många och inte med innehåll som givit tillräcklig 
klarhet. Att samtal kan utveckla såväl kompetensen inom som emellan professioner konstaterar 
Geijer i sin avhandling (Geijer, 2003). Så oavsett om vi menar att lärarutbildare på campus och i 
verksamhetsförlagd utbildning tillhör samma yrken eller ej, gäller, menar hon, att ”otydlighet ger 
utrymme för andra yrkesgrupper att utöva diskursiv medvetenhet och därmed dominans” (a a, sid 
23). Min undran blev då, om den nyans av underdånighet, ibland dess eventuella motsats uttryckt i 
ilska, eller väntan på direktiv jag tyckt mig uppleva i min uppgift som LUG, kan bottna i brist på 
gemensam tolkning av begrepp och därmed otydlig ansvarfördelning. Jag var ute efter uppfattningar 
bland några av de lärare som LHS samverkar med i ett partnerområde med syftet att söka ledtrådar, 
som skulle kunna bidra till efterfrågad klarhet och tydlighet i utbildningen. Tydligheten efterfrågas 
av såväl studenter, avnämare, verksamhetsföreträdare som lärarutbildare på LHS. Den efterfrågas 
även av högskoleverket i sin utvärdering av lärarutbildningarna 2005 (Högskoleverket, 2005). Jag 
var ute efter vägledning i hur delar av den samverkan vi är ålagda skulle kunna utvecklas genom 
tydligare tolkning av och därefter ansvarsfördelning i uppdraget. Det borde ge ett innehåll som 
gagnar studenterna i den professionsutbildning vi är satta att samverka i. 
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Vilken sorts arbete är detta? 
Mattsson skriver om gränsdragningar mellan och definitioner av forskning och aktionsforskning, 
utvecklingsarbete och fältanknutna FoU-arbeten (Mattsson, 2004). Detta gav mig anledning att 
fundera över hur det arbete jag gett mig in i skulle kunna rubriceras. Jag använde därför ett avsnitt 
till att försöka klargöra vad mitt arbete kan klassificeras som. Baktanken var, att resultaten av denna 
del av arbetet kan komma att vara till nytta i mina möten med lärare ute i partnerområdet såväl som 
i handledning av examensarbeten.  
 
Praxisorienterad forskning 
Under paraplytermen praxisorienterad forskning tar Mattson upp olika inriktningar, det som förenar 
dem är att kunskapsintresset gäller handlingslivet. Praxis, säger Mattson, används ”i bemärkelsen 
människors handlingar, sedvanor och traditioner” (2004, sid 74). Hur forskaren arbetar beskriver 
han bland annat på följande sätt: 
 

En praxisorienterad forskare arbetar, enligt min uppfattning, nära de människor som ingår i det 
specifika sammanhanget. Forskaren tar sig in i den kontext som består av tid, rum, ting, orsak, verkan, 
aktörer, handlingar, förutsättningar med mera. Forskningen genomförs inte på distans av något isolerat 
akademiskt sällskap (a a, sid 21). 
 

Om den definitionen används på mitt arbete är det ett praxisorienterat arbete jag genomför. Att jag 
vid intervjutillfällena, först omedvetet och därefter medvetet, lyfte fram mina två olika arbeten i 
vardagen, ett inriktat på elever via deras lärare, är som jag nu ser det, ett sätt att komma närmare 
dem jag intervjuar. Om jag kopplar till tankar om avstånd och i stället använder begreppen distans 
och närhet söker jag helt klart här att överbrygga avståndet, distansen. Så lyfter Lindblad (1995) 
fram skepticismen från lärares sida mot forskare under de senaste decenniernas reformarbete, något 
som jag vill påstå är en fråga om avstånd, åtminstone avståndstagande: 
 

I think it is importent to understand this issue in order to grasp some problems in relations between 
educational research and teachers. It is to some extent a matter of mutual distrust (sid 47). 
 

Innehållet i detta påstående kan vara giltigt och ha styrt mig hur jag gick in i intervjusituationerna. 
När Mattson själv applicerar olika forskarroller (a a, sid 77 ff samt sid 147) på sin fallstudie 

om Gullänget går han igenom hur olika metoder använts under skilda perioder och av olika aktörer, 
amatörer, FoU-deltagare och forskare. Det innebär, som jag ser det, att under ett projekts 
genomförande kan arbetssättet variera för såväl olika aktörer som för samma aktör. Med stöd av det 
vedertagna sättet att genomföra arbete i de olika världarna, FoU-arbete och forskning, avgör vad 
arbetet betecknas som. Så menar Mattsson, att de krav som ställs på en vetenskaplig rapport i den 
akademiska världen kräver – och bedöms efter att ha innehållit – att empiri samlats, analyserats och 
presenterats i vedertagna former och att ny kunskap är målet (a a, sid 167). Praxisorienterad 
forskning däremot bedöms efter en annan måttstock. Där ska de autentiska erfarenheterna via 
reflektion, trovärdighetsbedömning, kritisk hållning m m leda till förändrad praxis (a a, sid 170). De 
begrepp Mattson använder för att beskriva praxisorienterad forskning är närhet och distans, 
handlingsorientering, vetenskapliga och praktiska kriterier samt generell och kontextuell kunskap (a 
a, sid 159). Dessa kan jag se finns i mitt arbete. 
 Ja, jag skulle kunna beteckna detta arbete som praxisorienterad forskning. 
 
Utvecklingsarbete 
Relationen mellan forskning och utvecklingsarbete problematiserar Mattsson (2004) med hjälp av 
begreppen det synliga universitetet, praxisorienterad forskning, det dolda universitetet och det 
osynliga universitetet. Det osynliga universitet innehåller då det som kan kallas levnadsvisdom, 
medan det dolda universitet, som har närhet som en faktor, ger kontextuell kunskap som kan leda 
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till professionsutveckling och kunskap i handling. Här är forskaren mer en handlare och det är 
praktisk kunskap som byggs upp genom lång yrkeserfarenhet (a a, sid 163). Det innebär, att 
 

Vetenskaplig kunskap är endast ett av flera inslag i en repertoar av bilder, bevekelsegrunder och 
underlag för ställningstaganden och handlande i praktiken (a a, sid 163).  
 

Mitt arbete kan i viss mån tyckas tillhöra det dolda universitet, av Mattson beskrivet med begreppen 
närhet, professionsutveckling, kunskap i handling och kontextuell kunskap (a a, sid 159). Så 
innehåller det t ex den närhet till frågorna och kunskap i det levda sammanhanget samt är tänkt att 
utmynna i möjligheter till förändrat sätt att handla.  
 
Med Gunnarsson (2004-08-10) som raster kan jag till viss del kalla mitt arbete ett 
utvecklingsarbete. Han skriver: 
 

Man tar inte fram ny vetenskaplig kunskap, utan försöker under en avgränsad tidsperiod utveckla 
befintlig verksamhet med redan kända vetenskapliga kunskaper. 
 

Jag vill i mitt arbete, efter att ha tagit reda på vilket innehåll några verksamhetsföreträdare lägger i 
två samverkansbegrepp i lärarutbildningen, relatera det jag får fram till befintliga definitioner eller 
innebörder inom vetenskapsområdet. Syftet är att se, om det kan ge uppslag till förändrade arbets- 
eller angreppssätt i samarbetet. Och målet är då en bättre yrkesutbildning för studenterna.  

För att definieras som utvecklingsarbete menar Gunnarsson vidare, att de förändringar som 
genomförs ska följas upp. Det innebär, att de förändringar i arbetssätt jag eventuellt kommer fram 
till, även bör införas, t ex i det partnerområde jag arbetar med, och därefter följas upp.  

Ja, jag skulle kunna beteckna detta arbete som ett utvecklingsarbete. 
 

Utredning 
Men utredning då, kan arbetet betecknas som en sådan? Om jag använder mig av Gunnarssons 
(2004-08-10) sätt att resonera, innebär en utredning en sammanställning av tidigare kända 
kunskaper, t ex i en organisation. Den kan men behöver inte innehålla förslag till förändring. 
Insamlade data analyseras inte efter en teori eller hypotes, så som sker i ett forskningsprojekt.  

Nej, med detta som raster är mitt arbete inte en utredning. 

Slutsats 
Denna utredning (!) av begreppen kring olika typer av arbeten leder då till, att jag anser att såväl 
praxisorienterad forskning som utvecklingsarbete skulle kunna användas som beteckning på mitt 
arbete. Jag väljer praxisorienterad forskning, då jag ser möjligheter att finna generell kunskap i 
arbetet. 
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Teoretisk bakgrund  
Kvale påpekar (1997, sid 92) att intervjuarens teoretiska bakgrund påverkar hur intervjun 
genomförs, och intervju har jag valt som metod (se vidare i avnittet Metod). Är jag då en anhängare 
av dialektik och söker främst olikheter och det som är motsägelsefullt? Eller mer av en 
hermeneutiker som söker konsensus? Eller en fenomenolog som har ett mer förutsättningslöst 
förhållningssätt? I det sistnämnda placerar jag mig själv, och därmed de genomförda intervjuerna i 
detta arbete, mot det av Kvale utpekade fenomenologiska hållet, med en dragning år hermeneutiken. 
Den diffusa beskrivningen blir mer förståelig för mig själv efter att har konfronterats med en text 
om fenomenologin som möjlig specialpedagogisk undersökningsmetod (Magnusson, 30/3 2005). 
Magnusson menar, att fenomenologiska ansatser ofta kombineras med en tolkande hermeneutisk 
ansats. Han anser, att fenomenologin, med fokus på att redovisa variationen i uppfattningar som 
kommer fram, ofta kompletteras med hermeneutisk metodik; gränsdragningen mellan fenomenologi 
och hermeneutik ”kan därmed framstå som aningen diffus” (a a). Mer bestämda i sin uppfattning är 
Selander och Ödman, som t o m hävdar att hermeneutiken ”utgör en oundviklig förutsättning för 
samhällsvetenskapligt arbete” (2004, sid 8). 

Hermeneutiken använder sig av tolkning och syftar i sig till förståelse, skriver Ödman (2004) 
och ”vår verklighet måste ständigt namnges för att vi ska förstå den” (a a, sid 72). Han fortsätter 
med något som jag tänker stämmer för min undersökning: ”Det är i det språkliga sammanhanget 
som det hermeneutiska kunskapsintresset har sin viktigaste uppgift”. Och två språkliga begrepp och 
hur de uppfattas är huvudintresset för mig i detta arbete. Mitt arbete skulle kunna betecknas som en 
minivariant av hermeneutiken (Alvesson och Sköldfors 1994, sid 165), en dialog med ”texten” i 
detta fall intervjuerna, där det centrala är en vandring mellan förståelse och förförståelse, del och 
helhet. I det ligger en öppenhet för ett flertal förklaringar, eller  

 
Även om vågskålen för tillfället väger över till förmån för en viss tolkning är det ingenting som 
hindrar att nya argument i morgon dyker upp som förändrar bilden (a a, sid 175). 
 

I det fallet ”intar inte tolkaren en falsk position av slutgiltig auktoritet” (a a, sid 175), utan har som 
syfte att inbjuda läsaren till en dialog kring olika alternativ – den beskrivningen lockar onekligen! 
 
Eller ska jag se mig en fenomenograf? Då borde jag instämma i Larssons beskrivning (1986, sid 
13): 
 

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute efter 
innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. 
 

Jag är främst ute efter innebörder är och inte frekvenser. Med Larsson ord faller beteckningen 
fenomenograf in på mig. Även fenomenografen Martons tidiga ord lockar (1981):  
 

It is research which aims at description, analysis, and understanding of experiences; that is, research 
which is directed towards experiential description (sid 180). 
 

Experiences kan översättas med såväl erfarenhet som upplevelse (Engelsk-svenska ordboken, 
1983). Beskriva och förstå erfarenheter – är det verkligen vad jag är ute efter? Nej uppfattningar 
snarare.  
 
En annan del av Martons beskrivning av fenomenografin tilltalar (Marton, 1981, sid 181):  
 

deal with what is culturally learned and with what are individually developed ways of relating 
ourselves to the world around us. 
 

Att kulturer påverkar hur vi förhåller oss är omskrivet. Men det mer beskrivande arbetssättet inom 
fenomenografin stämmer inte helt med vad jag vill.  
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Grundad teori då? Den metoden har till syfte att upptäcka fenomen i sociala sammanhang. Ett av de 
sammanhang den lämpar sig bäst i är kring fenomen som får konsekvenser, skriver Gustavsson 
(2004 a). Om jag ser handlingen som bestämd av tolkningen av begrepp var det onekligen på ett sätt 
fenomen jag var ute efter. Men jag gick vidare i texten. Metoden är omkonstruktiv, menar han, 
genom att genomlysa tidigare begrepp och se fenomen med nya ögon samt sätta dem i nya 
teoretiska samband. Grundad teori innebär dessutom, att börja undersöka så opåverkad som möjligt 
av det man ska undersöka. Man ska i denna metod inte börja med att läsa in teorier inom området 
eller studera andras undersökningar. Men tillägger han: ”Det är emellertid mycket svårt, för att inte 
säga omöjligt, att vara helt opåverkad av det man vill studera” (a a, sid 213). Data från den s k 
verkligheten ska vara grund för teorier – så är tanken bakom denna empirinära teori formulerad av 
Glaser och Strauss 1967 (Alvesson och Sköldberg 1994, sid 63) och med pragmatismen, den sociala 
nyttan, som en viktig beståndsdel. 

Själv började jag mitt arbete med att (åter) läsa in mig på forskningsmetoder. Därefter begav 
jag mig ut i verksamheterna för mina intervjuer. Nästa steg, som även gick parallellt med de sista 
intervjuerna, bestod i att i litteraturen leta innebörder i de två undersökta begreppen. Någon 
renodlad grundadteori-anhängare är jag därmed inte. 

 
Sökandet i texter, funderande och förkastande, tveksamhet vad beteckningen på det jag gör är och 
kan beskrivas – till vilken nytta är det att skriva ner det? Mitt svar är, att jag vill ha sällskap av 
läsaren på min väg genom arbetet som därmed blir en processbeskrivning. Då anser jag detta vara 
en del av vägbeskrivningen. Dessutom blir resan tydligare för mig – som jag se det en förutsättning 
exempelvis för att själv konstruktivt kunna handleda uppsatser framöver. 
 
Ingen entydig teoretisk grund 
Det står klart för mig, att mitt arbete inte utgår från en tydlig teoretisk bakgrund, utan jag framstår 
som en eklektiker även i detta sammanhang. Jag kan säga med Gunnarsson (1999), när han 
undersökte sin vardagsverklighet på ett skoldaghem, att 
 

Jag har använt mig av olika forskningstraditioner och teorier. Både min och studiens ansats kan 
närmast beskrivas som pragmatisk och eklektisk. 
 

Det är handlingen – men då den reflekterade och mer medvetna handlingen – som jag har och har 
haft som huvudintresse under mitt yrkesliv och viljan att förstå är överordnad. Det skulle kunna 
leda till att jag därmed anlade ett hermeneutiskt perspektiv. Eller är det en fenomenologisk ansats 
jag skulle ha, genom att lärarna fått göra beskrivningar av hur de upplever eller uppfattar begrepp i 
sin omvärld och jag gör en analys utifrån mitt eget sätt att uppfatta begreppen (Larsson 1986, sid 
13)? Nej snarare en dragning mot en fenomenografisk, empiriskt grundad beskrivning av olika sätt 
att uppfatta begreppen och därefter en kategorisering. Dock landade jag alltså inte där helt och fullt. 

Pedersen m fl (2004) skriver, att lärarutbildningen är en komplex process, som för 
studenternas del innebär lärande på olika plan. De menar, att det i slutändan är upp till den enskilde 
studenten  

 
att ta ställning till vilka av lärarutbildningens olika budskap som är förenliga med hans/hennes 
pedagogiska åskådning och vad som är praktisk möjligt att genomföra (sid 18). 
 

Samma gäller läraryrkets vardag, menar jag. Ett fördjupande i ett perspektiv, ett kunskapsområde, 
skulle inte ha lett till beredskap för den variationsrika (hög)skolvardagen. 
 
Den slutsats jag drar av denna vinglande väg genom teoribildningar blir, att mitt uppsåt och den 
metod jag valt betyder att min hemvist är hermeneutiken med en dragning åt såväl fenomenologi 
som fenomenografi. 
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Varierade perspektiv 
Wilhelmsson skriver vad olika perspektiv kan ge, om vad som då har möjlighet att komma fram: 

 
utifrån det perspektiv var och en befinner sig i, i relation till sin verksamhet, är det vissa aspekter av 
fenomenet i fråga som kommer i förgrunden medan andra träder tillbaka eller inte alls framträder 
(2001, sid 255). 
 

Hon menar (a a, sid 255, med stöd i Asplund 1970) att en förändring i perspektiv synliggör nya 
aspekter. Som exempel tar hon att betrakta en staty från skilda väderstreck (a a, sid 260). Jag vill ur 
min egen erfarenhet lyfta fram exemplet ”rita av en cykel” från en skola i en stockholmsförort. Alla 
elever satte sig runt en cykel och fick i uppgift att rita av den. Teckningarna ingick sedan i en 
utställning, där sagda cykel fanns på plats. För betraktaren var det uppenbart att eleverna såg cykeln 
ur olika vinklar och var intresserade av olika delar av den. 

Naturligtvis ser jag den del av verkligheten jag vill gå djupare in i ur olika perspektiv. 
Wilhelmsson exempel med att se statyn från olika väderstreck passar in. Så är jag anhängare av det 
sociokulturella perspektivet, dvs där sammanhangen påverkar meningsbildningen för den enskilde. 
Och att allt hänger samman, som systemteoretikerna menar när de är intresserade av växelspel och 
inte av orsak och verkan - relationer instämmer jag i. Ett mer konfliktteoretiskt perspektiv skulle 
kunna ge mig en annan förståelse vid analysen av intervjuerna. Men med Nationalencyklopedins 
ord lutar jag mer åt den andra uppfattningen i konfliktteoribegreppet och avstår därmed från det 
perspektivet: 
  

Genomgående föreligger två motsatta uppfattningar om konflikters roll i historien. Somliga ser 
konflikt som en drivkraft i historien (t.ex. marknadens konkurrens eller klasskamp), medan andra ser 
konflikter som förödelse av en etablerad och integrerad ordning. (NE, Internet 17/5 2006) 
 

Så kan exempelvis makten över innehållet i den del av det gemensamma uppdraget i 
lärarutbildningen mitt arbete handlar om ses som en förhandlingsfråga mellan lärare i VFU och 
lärare i studenternas campusförlagda del av utbildningen, CFU. Denna beteckning använder jag för 
de lärarutbildare som undervisar på campus3,. Är det känslor av underlägsenhet och en med- eller 
omedveten underordning som gör att VFU-lärare inte tar för sig? Traditionsrika kulturer i 
utbildningsvärlden påverkar såväl student som lärarutbildare på campus och ”på fältet” skriver t ex 
Petersson (2002). De läkar- respektive sjuksköterskestudenter vars utveckling av begreppet 
vetenskaplighet under utbildningens gång hon undersökte, påverkades tydligt av diskurserna4 i de 
olika vardagsvärldar de ingick i, även om de båda är yrkesutbildningar. I sjuksköterskeutbildningen, 
som har mest likheter med lärarutbildningen5, möter studenterna både en yrkes- och en 
utbildningsdiskurs, som t ex inte har exakt samma inställning till vetenskaplig metod. 

Det finns onekligen en uppsjö av vinklar att se på materialet ur. Här vill jag därför lyfta fram 
de olika utkikstorn jag kommer att betrakta mina resultat från, dvs vilka redskap eller raster jag 
använde för att förstå svaren med. Men först undersökte jag innehållet i de två begreppen. 

Landskap i utbildningsvärlden 
Teorier och kunskap om utbildningsvärlden bör kunna vägleda mig att förstå och tolka innehållet i 
intervjuerna. Det är den första aspekten, eller det första området, jag riktar in mig på i detta 
                                                 
3 Med campus menar jag då såväl LHS som Stockholms universitets campus. 
4 Diskurs enligt Nationalencyklopedin (Internet 2006-05-17) betyder i vardagligt tal samtal, dryftande av frågor. Mer 
filosofiska beskrivningar finns, men även följande: ”… en mer allmän men användbar betydelse vuxit fram. Den bygger 
på uppfattningen att hela vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom diskurser, och att diskursen så starkt styr vår 
verklighetsuppfattning att vi är fångade i den. Samtidigt finns det uppenbarligen många olika diskurser. Våra ords och 
därmed tankars innebörder styrs enligt detta föreställningssätt av i vilken diskurs vi befinner oss, och missförstånd eller 
oförståelse uppstår om vi i vår kommunikation med andra "inte är i samma diskurs". 
5 Likheterna jag då vill lyfta fram är att de först 1977 blev högskoleutbildningar och att än så länge andelen disputerade 
är lägre än i den traditionella akademiska världen. 
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perspektiv. Vi har det senaste dryga decenniet gått från en statlig regelstyrning till målstyrning i 
utbildningsvärlden. Det kräver ett annat angreppssätt och andra förmågor av oss pedagoger. Berg 
(1998) skriver, att skolan förut i huvudsak var regelstyrd, med vissa inslag av ram-, resultat- och 
målstyrning. I och med de nuvarande läroplanerna är skolan i huvudsak mål- och resultatstyrd, dock 
med inslag av regel- och ramstyrning (a a, sid 193). Dessa respektive styrsystem förhåller sig till 
skolans vardagsarbete på olika sätt. Det förra stämmer mer med sättet att uttrycka lärarrollen med 
begreppet avgränsad professionalism, medan det nuvarande då kan benämnas, fortsätter Berg (a a, 
sid 194), som utvidgad professionalism.  

Såväl läroplanerna för den obligatoriska och den frivilliga skolan i Sverige som 
högskoleförordningens examensmål måste nu tolkas och överföras till konkreta undervisningsmål 
av oss pedagoger. Genomsyrar denna förändring våra arbetssätt, eller hänger vi kvar vid de listor 
över innehåll som förr fanns, för lärarutbildningens del t ex i de praktikkurser som lärarprogrammen 
innehöll? Naturligtvis är det en möjlig förklaring. 
 
Traditioner i utbildningsväsendet kan vara ytterligare ett sätt att förstå intervjusvaren med, genom 
att lägga dem som ett raster över resultaten. Därmed är jag inne på den andra aspekten, eller det 
andra området, i detta perspektiv. Det kan vara så, att förskollärarnas grundutbildning, åtminstone 
tidigare, med tyngd baserad på utvecklingspsykologiska teorier och med barnobservationer som 
tydlig arbetsmetod slår igenom i sättet att se på vetenskapligt förhållningssätt. Så skriver Hartman, 
att kunskaper om barn alltid varit det grundläggande i utbildningen till förskollärare (1995, sid 111), 
senare kompletterad med barnpsykologin som centralt ämne med bl a Alva Myrdals engagemang i 
frågan på 1930-talet. Att en förskollärare skulle uttrycka sig med orden: Jag är lärare, inte 
socialarbetare, anser han därav mindre troligt.  

Lyser naturvetenskapernas arbetssätt, att systematiskt laborera, igenom när en lärare i 
naturvetenskap beskriver sin uppfattning av begreppet vetenskapligt förhållningssätt? Hos en 
ämneslärare på gymnasiet, syns där den del av lärarkunskapen som härrör från bildningens hus, den 
del där läraren kan ses som en ämnesexpert och ämnesinspiratör samt en bevakare av vetenskapens 
förkunskapskrav (a a, sid 210)? Ämneskunskaperna är ju inhämtade på universitetets fakulteter. 

Landskap i organisationsvärlden 
Organisationskunskap borde kunna hjälpa mig att förstå. Det är den första aspekten jag lyfter fram i 
detta perspektiv. Generella erfarenheter från organisationer i förändring skulle kunna ligga bakom 
VFU-lärarnas tillbakadragenhet. Där används såväl systemteoretiska som individualpsykologiska 
perspektiv som förklaringsmodeller. Organisationsförändringar framkallar skilda sätt att reagera hos 
oss alla. Angelöw (1991) lyfter t ex fram vanliga handlingsmönster för att hantera den stressande 
situation som förändring innebär, den kan vara påfrestande och utlösa motstånd mot förändringen 
och kvarhållande av det existerande handlingsmönster. Och såväl aggressivitet som 
misstänkliggörande, förnekande och regression finns bland de reaktionsmönster han tar upp. 

 
Om ett organisationspsykologiskt perspektiv med s k positiv ångest hos såväl individ, grupp som 
organisation skriver Moxnes (2001, sid 139). Detta blir då den andra aspekten, eller området,jag 
lyfter fram i detta perspektiv. Under avsnittet Ledning och ångest lyfter Moxnes fram hierarkier, där 
”folket i botten var vad vi efter hand började kalla ´ångestbärarna´i systemet.” Ju längre ner, desto 
större ångest och otrygghet fann han vid sina undersökningar på ett sjukhus. Så kan även 
positionerna inom lärarutbildningen, såväl mellan campus- och VFU-lärare och inom de 
kommunala skolorna, självfallet påverka reaktionerna. Moxnes fortsätter (a a, sid 140): 
 

Hierarkin är en fundamental och primitiv samspelsstruktur som vi finner överallt, också i apsamhället: 
priset för dem som befinner sig längst ner i hierarkin är social ångest och oro.  
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I avsnittet om ångest och organisation (a a, sid 154) menar Moxnes, att de begreppen sällan sätts i 
samband utan behandlas som om de tillhörde två skilda världar. Det är en brist, anser han, och ser 
ångest som energi (a a, sid 287). 
 

Varje ny utmaning är en ångest och läroprocess – som inte kan misslyckas. Om jag lyckas eller 
misslyckas med själva uppgiften, det spelar ingen avgörande roll.  
 

Det viktiga är i stället, menar han, att lära sig något av det man prövat, att växa med erfarenheten. 
Obehaget i en organisation och rädsla för framtiden kan leda till mobilisering av energi menar han 
vidare, och påstår att det är viktigt att upprätthålla oron för att det ska gå oss väl. 
 
Jag låter Moxnes påstående om att obehaget i en organisation kan leda till mobilisering föra mig till 
de ”friskfaktorer” professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky anser krävs för individerna i 
en organisation. Detta kan, menar jag, ingå i aspekten organisationspsykologi. I den lära om 
friskutveckling, salutogenes, som blivit alltmer spridd även i vårt land, bidrar han med begreppet 
KASAM, känsla av sammanhang, på engelska sence of cohesion. Det är kärnan i en salutogen 
hållning, menar han (Nielsen, 2005). Tre teman är då centrala, nämligen begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Den viktigaste av dem är då känslan av meningsfullhet, utan den står sig de 
andra slätt. Begripligheten behöver inte vara fullständig i stunden, men om personen har en inre 
känsla av att det till slut skall bringas ordning i en just nu till synes osammanhängande och otydlig 
information kan det vara tillräckligt. Om känslan av hanterbarhet är hög ser man sig inte som ett 
offer för omständigheterna. Meningsfullheten lyfter fram till vilken grad problem som möter en i 
livet är värda att investera energi i; utmaningar är då välkomna och ses inte som en börda. 

Även om dessa teman används kring hur vi som individer kan flytta oss från en sjukpol mot 
en hälsopol (Hansson, 2005), kan de även brukas i förändringsarbete, då som en vägledande 
tankemodell. Dessutom påstår Antonovsky själv, att det är meningsfullt (!) att tala om ett grupp-
KASAM (1987, sid 229). Överensstämmelsen mellan KASAM hos de individer som ingår i en 
grupp och stark grupp-KASAM behöver inte vara korrekt, skriver han, utan ”Individer kan känna 
att världen inte är sammanhängande för dem personligen även om de är förvissade om att den är det 
för kollektivet” (a a, sid 320).  

Sammanfattning av valda perspektiv 
Jag har nu lyft fram två perspektiv med vardera två innehållsliga områden eller aspekter. Dessa 
kommer jag att använda vid analysen för att förstå resultaten med: ”Landskap i utbildningsvärlden” 
med områdena teorier och kunskap om utbildningsvärlden samt traditioner i utbildningsväsendet, 
och ”Landskap i organisationer”, med områdena organisationskunskap och ett 
organisationspsykologiskt perspektiv inklusive begreppet KASAM. 

Under arbetets gång tillkom ett perspektiv. 
 

Abduktiv ansats tillkom 
Så gick mina tankar under den period som intervjuerna pågick, skrivarbetet påbörjades och arbetet 
som LUG-medlem hela tiden fortgick, med återkommande möten med VFU-lärare ute i 
partnerområdet. Men - under arbetets gång hände något. Under en genomläsning av intervjuerna 
återvände jag i tankarna till intervjusituationerna samtidigt som minnesbilder och känslor från 
allmänna möten med lärarna dök upp. Jag fick en känsla av en förälder som bannar sitt barn: Varför 
gör du inte som jag säger! Eller en förälder som eggar och uppmuntrar: Men du kan göra så här! 
Den känslan övergick i en bild – den trafikljusliknande figuren med ett F, ett V och ett B nederst. 
Teorin jag mött på 70-talet dök alltså upp i mina tankar – transaktionsanalysen. Är det så, att jag 
och andra på campus omedvetet förhåller oss mer med ”föräldradelen i oss” till VFU-lärarna? 
Skulle transaktionsanalysen kunna hjälpa mig att förstå vad som händer i den del av 
samverkansuppdraget jag här är intresserad av? Med stöd av den skulle jag kanhända kunna se om 
”föräldraliknande förhållningssätt” från LHS sida påverkar verksamhetsföreträdare att mer lyfta 
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fram ”barnet i sig”. Den vägen kändes spännande att gå, även om teorin inte är på modet detta 
decennium – eller är jag bara som är oinformerad? Här bestämde jag mig för att stanna upp litet 
längre. Därav nästa avsnitt. 
  
Intervjuernas innehåll och de upplevelser jag hade vid dem ledde mig alltså till tanken på att se på 
resultaten ur transaktionsanalysen som perspektiv. Jag kan då egentligen införa och arbeta med en 
hypotes, att det är delar av våra egenskaper som personer och som organisationer, definierade med 
transaktionsanalytiska termer, som ger de av mig erfarna förhållningssättet hos VFU-lärarna, inte 
tolkningen av begreppen vi samverkar med och i.  

Den riktning mitt arbete tagit skulle därmed kunna sägas vara abduktiv (Wilhelmsson, 1998, 
sid 68.); jag pendlar mellan att se på empirin med teoretiska glasögon, deduktion, och ur empirin 
hitta teori, induktion. Så skriver Wilhelmsson om sitt arbete (a a, sid 70):  

 
I den abduktiva processen (...) har jag i det empiriska materialet ständigt upptäckt ”fakta” som varit 
förvånande därför att de varit nya för mig. Dessa har jag bildat mig hypotetiska uppfattningar om 
(även med hjälp av teori), varpå jag gått tillbaka till det empiriska materialet för att se om förståelsen 
(hypotesen) verkar hålla. 
 

För mig innebär denna aha-upplevelse, då jag började fundera över innehållet i intervjuerna på ett 
nytt sätt, att jag, förutom att fräscha upp mina kunskaper i – eller snarare om – transaktionsanalys, 
borde gå tillbaka till intervjuerna och åter lyssna igenom dem. Denna gång skulle jag vara ute efter 
tonfall, pauser och ordvändningar och lyssna med transaktionsanalytiska begrepp aktuella. En så 
noggrann omläsning spar jag dock till ett eventuellt fortsätt arbete. Nu nöjer jag mig med att söka ur 
det material jag redan har lyft fram, vilket ändå bör ge mig exempel på vad en analys ur ett TA-
perspektiv kan ge. 

Transaktionsanalys 

Litteratursökningen på transaktionsanalys gav mig olikartade träffar, allt från praktiska 
vägledningar och självstudieböcker till grundaren Berne och senare uttolkare och utvecklare av hans 
tankar. Det tyder på att TA är levande även under 00-talet. Berne själv ser TA som framsprungen ur 
den psykodynamiska traditionen, och han skriver:  
  

By way of acknowledgement, it should be said that structural analysis is only the apple of which 
psychodynamics is the core (Berne, 1963). 
 

Det innebär, att jag nu är inne på psykologins område, och tänker använda mig av det som ett sätt 
att betrakta samspelet mellan VFU-lärare och campuslärare, respektive den kommunala skolan och 
högskolan. 
 
Detta textavsnitt kommer innehålla några för transaktionsanalysen grundläggande begrepp och blir 
av nöd en fylligare beskrivning än av ovanstående perspektiv eller ”utkikstorn”, då jag senare 
försöker landa i en något grundligare analys med hjälp av dessa begrepp. 

Transaktioner och jagstillstånd 

Hougaard (2004) vill ge praktisk vägledning i kommunikation för lärare. Visserligen riktar han sig 
till förskola och skola, men jag finner innehåll även för högskoleläraren i mig – kanske inte minst 
beroende på min bakgrund som lärare på behandlingsskolor. Han reder exempelvis ut begreppen 
professionellt, personligt och privat och påstår, att man inte längre är professionell om man hamnar 
i det privata - vilket för övrigt stämmer helt med mina egna erfarenheter. Men han påpekar även, att 
det är svårt att undvika att då och då hamna i det privata området (a a, sid 53): 

 
När man för länge haft för litet att säga till om, när frustrationen blir för stark eller när man känner sig 
sårad och kränkt, befinner man sig definitionsmässigt i den privata sfären. 
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Känslor jag fått i arbetet har lett mig in på det spår jag nu valt att följa. Är det frustration över 
förändringen i lärarutbildningen, otillräcklig introduktion, för få mötespunkter mellan VFU-lärare 
och campuslärare som jag känt av?  

Hougaard fortsätter med vikten av att så medvetet som möjligt hantera situationer i 
yrkesvardagen (a a, sid 55). Han lyfter fram transaktionsanalysen och dess begrepp som en möjlig 
väg till större förståelse – och redskap för att höja sin medvetenhet med. Den tredelade 
personlighetsmodell för beteende Berne utvecklade för att kunna beskriva och analysera de 
psykologiska faktorer som styr våra känslor beskriver olika jagtillstånd: Föräldra-jagtillståndet, 
Vuxen-jagtillståndet och Barn-jagtillståndet. Kort kan sägas, att vi med det sättet att beskriva vår 
personlighet har såväl våra föräldrar i oss, F, som våra egna livserfarenheter som vuxna, V, och de 
aspekter av vår personlighet som skapades och fixerades under barndomen, B. Varje samtal kan 
analyseras, menar Hougaard med Berne, utifrån vilket jagtillstånd som samtalet förs på. Samtalet 
som sådant är en mängd transaktioner som pågår. Och, med Bernes ord: ”The unit of action in any 
social aggregation is called a transaction” (Berne 1963, sid 129). En person beter sig på ett speciellt 
sätt i avsikt att få ett svar. Där har vi transaktionens stimulus. En annan person, respondenten, 
besvarar stimulus, där är ”the transactional response” (a a; sid 129).  

En friktionsfri kommunikation kräver att samtalet förs med komplementära transaktioner, dvs 
från F till F etc; då kan det fortsätta hur länge som helst. Det gäller oberoende av om vi talar med 
varandra med Föräldra-, Vuxen- eller Barn-jagtillståndet. Observera att inget säger att regeln är att 
Vuxen-till-Vuxen-transaktioner är de bästa (Campos och McCormick 1972, sid 15). När 
transaktionerna däremot korsas uppstår problem, i princip upphör då kommunikationen och måste 
återuppstå på en annan nivå (Berne 1963 sid 144). Men såväl F som B har i sig två delar, benämnda 
Controlling Parent och Nuturing Parent respektive Adaptive Child och Natural Child (Hay 1996, sid 
76). På svenska benämns dessa Kontrollerande respektive Omvårdande Förälder samt Anpassat 
respektive Naturligt Barn. Denna vidare uppdelning av begreppet innebär en ytterligare 
problematisering, eller snarare nyansering, av vår personlighet. 

Varje jagtillstånd har informationsbehov (Bylund och Kristiansen (2005, sid 149) - men olika. 
Så önskar Föräldern information som handlar om överblick, värden, långsiktiga planer, dvs 
perspektivinformation; den Vuxne vill ha styrinformation, som fakta, direktiv och logisk förståelse; 
Barnet önskar tillhörighetsinformation, dvs information av mer informell, personlig och 
känslomässig karaktär. Alla dessa typer av information behövs, men  

 
Notera dock att tillhörighetsinformation bör få en framträdande plats om man vill ”nå fram”, eftersom 
denna stimulerar den mest grundläggande och motivationskänsliga delen i vår personlighet (a a, sid 
150). 
 

Min undran blev då, om jag skulle kunna rekonstruera på vilket sätt LHS respektive jag själv har 
hanterat dessa olika informationsbehov. 

Livspositioner, livsskript och OK-fönstret 
Livspositioner är ytterligare ett begrepp inom transaktionsanalysen jag valt att beskriva. De är 
existentiella positioner eller attityder vi har mot världen runt oss och utvecklas hos oss redan som 
barn. OK används som begrepp vid dess beskrivningar. Då finns i ”Windows on the World” (Hay 
1996, sid 53) de fyra fönsterrutorna: I´m not OK, You´re OK; I´m OK, You´re OK; I´m not OK; 
You´re not OK; I´m OK, You´re not OK.  

För att lättare kunna använda detta fönster vid analysen av resultaten följer här en figur med 
orden översatta till svenska. Ett annan benämning jag läst på detta fönster är ”OK-hagen”. 

 

Jag är inte OK      Du är OK                 - + Jag är OK      Du är OK                       + +
Jag är inte OK      Du är inte OK          - - Jag är OK       Du är inte OK               + - 

Figur 1: OK-fönstret 
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Eftersom TA även kan användas i och på organisationer (Stewart och Joines 1990, sid 293) kommer 
jag att använda mig av detta OK-fönster vid analysen för att fundera över vilken eller vilka 
livspositioner LHS som organisation kan tänkas ha haft och verkat från visavi partnerområden och 
deras VFU-lärare.  
 Nästa begrepp jag kort vill lyfta fram i TA är livsskript. Det är en omedveten plan för hur 
livet ska levas, påbörjad redan i barndomen, förändrad under livets gång, ja, ersatt av en mer 
civiliserad version. Den kan dock lyftas upp på ett medvetet plan (Berne, 1963, sid 167), vilket 
Berne arbetade med i sin uppgift som terapeut. Även organisationer har livsskript, anser Krausz 
(1993). De formeras av maktstrukturer, menar hon, auktoritet och underordnande, som dagligen ger 
modeller för och kontrollerar sättet att uppträda. Dock påverkar yttre faktorer på såväl makro- som 
mesonivån, dvs  
 

from that sector of society connected with the activities of the organization that develop a specific 
subculture with values, beliefs, and behaviors that may affect organization ideologies (a a, sid 83). 
 

Jag lägger in Krausz beteckningar på positioner i OK-fönstret, för att senare använda mig av dem 
för att förstå mer vad ursprunget till mina reaktioner, känslor och iakttagelser skulle kunna vara. 
Krausz lägger dessutom fram olika aspekter, som exempelvis ledningsstil, organisationsklimat, 
beslutsfattande, problemlösning och relationer mellan grupper, vilka visar sig på skilda sätt bl a 
beroende på organisationens livsskript. Jag har lagt in de jag har för avsikt att använda vid analysen. 
 

 
Jag är inte OK Du är OK                     - + 
 
NON-WINNER 
__________________________________________ 
 
organisationsklimat: anxious, insecure, confused 
organisationsstruktur: unclear, changes constantly 

 
Jag är OK Du är OK                   + + 
 
WINNER 
__________________________________ 
 
ledningsstil: demokratisk, participative 
relationer mellan grupper: partnership, 
collaborative 
 

 
Jag är inte OK Du är inte OK                - -    
 
LOSER 
__________________________________________ 
 
organisationsklimat: apathetic, passive, 
uncomfortable, toxic 
relationer mellan grupper: avoiance, mutual, 
rejection 
work ideology: failure oriented 
 

 
Jag är Ok Du är inte OK                + -      
 
NON-LOSER 
__________________________________ 
 
ledningsstil: paternalistic 
beslutsfattande: centralized att the top 
problemsolving: active,unilateral, individual

 
Figur 2: OK-fönstret och livspositioner 
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Metod 
Jag börjar detta avsnitt med att beskriva den metod jag valt, den ostrukturerade intervjun, fortsätter 
med hur jag fått fram samtalspartner i partnerområdet samt beskriver arbetet med intervjuerna. Den 
delen avslutar jag med etiska överväganden inför redovisningen av resultaten. Sist gör jag en 
sammanfattning av hela arbetsgången, där även arbetet med de undersökta begreppen lyfts fram. 
 
Val av intervjun som informationskälla 
För att få fram hur företrädare för verksamheterna tänker, beslutade jag mig för att använda samtalet 
som forum. Ett skäl är, att jag inte var ute efter några kvantitativt mätbara svar, utan ville att 
undersökningen skulle ha just formen av ett kvalitativt samtal, med den möjlighet till fördjupning i 
resonemang den ger; detta kan dessutom ses som ett svar på den indirekta uppmaningen till dialog i 
styrdokumenten. Med mina teoretiska bakgrunder och vilja att förstå bakomliggande uppfattningar 
kan valet av denna metod anses rimlig. En intervju ger möjlighet att se frågor ur den intervjuades 
synvinkel; sen är det upp till den som intervjuar, att försöka ge en vetenskaplig förklaring (Kvale 
1997, sid 9). Dessutom har jag i princip daglig erfarenhet av att driva samtal i min andra tjänst, som 
handledare för personalgrupper. Det innebär, som jag tänker, att situationen i intervjun skulle vara 
mer bekväm för båda parter och därmed kunna leda till samtal om innehållet snabbare. Båda mina 
erfarenhetsbakgrunder borde då kunna samverka i den kvalitativa forskningsintervjun, så som Kvale 
uttrycker det: 
 

Bra intervjuer kräver sakkunskap vad gäller både ämnet för undersökningen och det mänskliga 
samspelet (1997, sid 98). 
 

Intervjun är varken objektiv eller subjekt utan intersubjektiv, fortsätter Kvale (a a sid 66), en metod 
eller ett förhållningssätt jag försöker skola mig i själv dagligen i handledarfunktionen. Då menar jag 
att begreppet står för samspel mellan subjekt. Jag kan då även ansluta mig till den del av 
Nationalencyklopedins begreppsförklaring, som lyfter fram ”att ett språkligt uttryck har 
intersubjektiv mening om alla i princip kan lära sig och förstå dess innebörd, och använder det på 
samma sätt” (Nationalencyklopedin, 1992, sid 521). Sedan återstår naturligtvis att definiera vad 
”bra” innebär. Det innebär för mig, att den intervjuade verkligen getts möjlighet att uttrycka sig, att 
jag inte varit alltför styrande samt att det funnits tid avsatt för en lugn intervjusituation. 

Val av informanter 
Under arbetet ute i LUG i mitt partnerområde, och i träffarna med arbetslagen, hade jag fått insikt i 
olikheterna i partnerområdet; sightseeingturerna med de nya studenterna varje termin gav 
information om stor olikhet i skilda kommundelar. Jag bad därför ordförande i LUG i ”mitt” 
partnerområde att ge mig förslag på lärare att intervjua från olika delar av kommunen dessutom 
representerande skilda verksamheter, som grundskola och gymnasium. Jag lade inte in någon 
beställning vad gäller ålders- eller könsfördelning, utan gav henne fria händer. Det resulterade i att 
jag kunde intervjua nio pedagoger, från ett typiskt villaområde och från centrumbebyggelse samt 
från förskoleklass till gymnasieskola, i detta partnerområde lokaliserad till en central plats i 
kommunen. Intervjuerna genomförde jag under perioden oktober 2004 till februari 2005. 

Fem intervjuer var individuella, två blev parvisa, då intresse för att vara med kollegan visade 
sig när intervjun skulle börja. Jag fann inget tillräckligt tungt vägande skäl att vägra den närvaron. 
Det kan ha inneburit, att jag i några fall missat möjligheter att särskilja uppfattningar mellan 
förskollärare och grundskollärare 1-7. Den risken tog jag och valde i stället några mer nöjda VFU-
lärare!  

Könsfördelningen blev en man och åtta kvinnor, åldersfördelningen, eller snarare 
erfarenhetsfördelningen, blev två med c:a fem-tio års erfarenhet, därefter en med 15-20 och övriga 
med ännu längre tid som lärare eller inom samma verksamhetsområde; en är barnskötare som 
vidareutbildat sig till förskollärare för flera decennier sedan. 
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Pedagoger med skilda utbildningar och skilda vardagsmiljöer med andra ord – det borde 
borga för att olika perspektiv kommer fram. Så skriver Wilhelmsson om vad som då har möjlighet 
att komma fram: 

 
utifrån det perspektiv var och en befinner sig i, i relation till sin verksamhet, är det vissa aspekter av 
fenomenet i fråga som kommer i förgrunden medan andra träder tillbaka eller inte alls framträder 
(2001, sid 255). 

Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna varade mellan en dryg halvtimme och en timme. Jag kom till informanternas 
arbetsplats på tid föreslagen av dem, vi satt i ett avskilt rum och samtalade kring innehållet i avsnitt 
4.1 i Att leda och lära (SOU1999:6, sid 75-80). Det avsnittet har rubriken ”Ett förändrat uppdrag 
för lärarutbildningen” och i det finns begreppen beprövad erfarenhet, vetenskapligt förhållningssätt 
och vetenskaplig grund nämnda ett flertal gånger.  

Samtalet har inletts med skälen till intervjun, att jag gör detta som ett utvecklingsarbete i min 
tjänst med det förväntade resultatet en D-uppsats i pedagogik. Samtliga lärare, utom en, har mött 
mig under någon av de arbetslagsträffar med olika teman vi i LUG inbjudit till under åren som gått 
– jag har dock inte något minne av dem som enskilda personer. De vet med andra ord att jag arbetar 
såväl på LHS som ute i Stockholms kommun som speciallärare. Det har jag även lyfter fram i 
början av varje intervju. Syftet med det var för mig själv outtalat de första intervjuerna, men 
efterhand klarnade det. Säkerligen var det ett sätt för mig att avdramatisera samtalet, att lyfta fram 
likhet mer än olikhet i våra sitsar. Där förringade jag positionerna vi gick in i samtalet med, eller 
försökte förskjuta dem. Om jag medvetet lyft fram ett olikhets- eller konfliktperspektiv i stället, att 
vi faktiskt har olika uppdrag i utbildningsvärlden och har olika ekonomisk ersättning och tid avsatt 
för våra olika vardagsuppgifter, vad hade då hänt, vad hade jag fått höra? Så beskriver Geijer att 
samverkan måste ske på något så när lika villkor mellan yrkesutövarna ”och när det gäller 
förskola/skola dominerar skolans högre status och annorlunda krav från samhället” (2002, sid 21). 
Denna statusskillnad ligger som jag tänker, även mellan högskola och kommunala skolformer, ett 
förhållande jag som person inte kan upphäva. 

I och med att jag gjorde ett försök att se samtalet som en mer symmetrisk relation, kan jag 
dock ha styrt inställningen hos den jag samtalade med. Frågan är, om det ledde till att mer eller 
mindre kritik mot lärarprogrammet kom fram.  

 
Under alla intervjuerna har jag använt bandspelare. Ingen frågemanual har använts. Det innebär att 
intervjun kan kallas explorativ, då den är föga strukturerad (Kvale 1997, sid 94). Det ger stora 
möjligheter, skriver Kvale ”för intervjuaren att utveckla sin kunskap, insikt och intuition” (a a, sid 
82). Om jag velat pröva hypoteser borde jag i stället ha gjort en strukturerad intervju (a a, sid 94). 
Samtalet har inletts med att jag på ett papper ritat upp studenten som gående mellan den 
verksamhetsförlagda utbildningen och den campusförlagda och att de två begreppen skrivits ner 
bredvid denna bild, dvs vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Under samtalets 
gång har jag pekat på eller lagt pennan på det jag velat att de skulle koncentrera sig på. Den 
instruktion jag gett är, att jag vill samtala med dem om vad de lägger in i dessa begrepp som 
används flitigt i styrdokumenten. Dessutom vill jag höra hur de funderar över ansvarsfördelningen 
mellan dem och campuslärarna, dvs de lärarutbildare som studenterna möter på kurserna inne i på 
LHS eller Stockholms universitet eller annan med LHS samverkande högskola. 

Arbetet med intervjuerna 
Jag har lyssnat av intervjun, antecknat innehåll och många ordvändningar, dock inte skrivit ner allt 
tal ordagrant. Dock skrev jag med jämna mellanrum bandets nummerinställning i anteckningarna, 
för att vid behov lättare kunna gå tillbaka och lyssna av den exakta ordalydelsen. Därpå läste jag 
igenom dessa anteckningar och drog ut tydligare vad som gäller mina frågeställningar. Synpunkter 
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på annat som kom upp lämnar jag därhän för detta arbete; de kan jag nyttja i möten med arbetslag 
och handledare i partnerområdet.  

Den ljudmässiga kvaliteten på inspelningarna var god, frånsett på en, som tystnade efter c:a 
tio minuter. Innehållet i den har jag försökt återskapa med hjälp av den teckning vi använde vid 
samtalet och de få noteringar jag gjorde. Jag beslutade mig för att inte göra om intervjun, då 
innehållet, så vitt jag kunde utröna på detta sätt, inte skilde sig på några avsevärda punkter från de 
andras. Självklart har jag dock missat information på detta förfaringssätt. 

Etiska överväganden vid redovisningen 
De personer jag intervjuat arbetar i samma partnerområde, i olika delar av kommunen. De vet att 
intervjuerna kommer att ingå i någon form av skriftlig dokumentation, rapport eller uppsats. Om jag 
nu i resultatdelen redovisar vid vilken enhet personen arbetar och dessutom i vilken funktion och 
hur lång yrkeserfarenhet personen har, är det fullt möjligt för kollegor och övriga i kommunen att 
utan större svårighet identifiera vem som säger vad. Det vill jag inte medverka till. Vad innebär det 
då för resultaten, om jag enbart lyfter från tankar och åsikter och inte kopplar till person och 
position? Jämförelser mellan olika befattningar, i det här fallet var i skolsystemet de arbetar och 
vilken yrkesutbildning de har, går då förlorade. Men, om jag så finner i analysen, kan jag utan att 
ange personer lyfta olikheter och relatera dem till exempelvis olika traditioner i verksamheterna. Jag 
tänker fortsätta mitt uppdrag som LHS representant i partnerområdet och vill kunna möta de 
kommunala kollegorna med öppen blick även framöver. Av det skälet kommer resultaten inte att 
innehålla någon koppling till en urskiljbar enskild person. Jag väljer därmed en väg i analysen som 
är behäftad med brister, men kända sådana. 
 
Validitet och reliabilitet  
Kan jag veta att med denna metod och detta angreppssätt finner vad jag är ute efter? Är det rimligt 
att tro det? Svaret är sannolikt, att jag hittar delar av de förklaringar jag är ute efter.  

Och blir svaren desamma om någon annan gör om undersökningen, dvs är resultatet 
överförbart? Svaret är med största sannolikhet: Nej, inte exakt lika. Detta arbete är inte avsett att 
söka mätbara svar på direkta frågor och då jag använt ett kvalitativt arbetssätt är tillförlitlighet, 
validitet, och överförbarhet, reliabilitet, inte direkt tillämpliga begrepp. Det kan t ex uttryckas på 
följande sätt: 

 
Eftersom jag mest har sökt efter uppfattningar, när jag genomfört intervjuer med (…) lärare, kan jag 
inte hävda att resultaten har reliabilitet och validitet (Bronäs, 2005). 
 

Eller som Petersson skriver (2002, sid 46), refererande till Ratcliffe (1983): ”den insamlade 
informationen talar inte för sig själv, utan det finns alltid en uttydare.” Hon fortsätter:  
 

Varför sade eller skrev undersökningspersonen just detta vid det tillfället? Att tillskriva en handling en 
intention är inte helt oproblematiskt, därför att forskarens egen intention med sin forskning, och den 
egna förförståelsen, kan innebära en risk för feltolkning (a a, sid 185).  
 

Eftersom en tolkning bör vara inte bara sannolik utan mer sannolik än en annan (Ödman 2004, sid 
89) måste denna prövas; inte minst för att den därefter utgör en utgångspunkt för våra handlingar (a 
a, sid 104). Ett sätt att försöka minimera feltolkning, och därmed öka sannolikheten med Ödmans 
ord, kan vara att diskutera resultaten med andra, skriver Petersson (2002, sid 46). Det preliminära 
resultat jag fick fram efter att ha lyssnat igenom intervjuerna har varit uppe till diskussion vid två 
seminarier där såväl VFU-företrädare som campuslärare deltagit. Det förfaringssättet har även 
likheter med den oberoende analysen i den kvalitativa analys Larsson skriver om vad gäller 
fenomenografi (1986, sid 38). 
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Arbetsgången i sammanfattning 
Efter att ha bestämt mig för innehåll i arbetet började jag läsa in mig på de begrepp jag bestämt mig 
för att ha som arbetsredskap. Samtidigt fick jag hjälp att välja ut informanter i partnerområdet. När 
intervjuerna var gjorda lyssnade jag igenom dem och började arbetet med att analysera dem. Jag 
startade med att göra jämförelse med ”egenkomprimerade” definitioner för eller beskrivningar av 
begreppen vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Dessa gjorde jag efter att ur 
litteraturen ha lyft ut en tiotal olika delar som jag ansåg respektive begrepp var uppbyggt av. (Se 
vidare under avsnittet De undersökta begreppen.) Under arbetets gång fick jag nya infallsvinklar, 
som att innehållet i att vara en reflekterande praktiker borde föras in i sammanhanget och att 
transaktionsanalysen kunde användas som en analysmodell. Vid arbetet med resultaten dök även 
tanken upp att jag lett mig själv till en fallgrop, nämligen” normalläraren” – som inte finns! Det 
resulterade i en utvidgning av resultatdelen. 
 
Det blir under arbetets gång allt tydligare för mig själv, att mitt kontinuerliga ifrågasättande av vad 
jag håller på med alltid innehåller frågan varför jag väljer som jag gör. Då använder jag ett s k 
metatänkande (Colnerud och Granström 1993) vilket bl a innebär att problematisera varför man 
tänker det man tänker. Detta metatänkande ger upplysningar och leder till större självkännedom.  

Arbetet med uppsatsen blir onekligen, som jag ser det, den avsedda träningen för mig i 
vetenskapligt förhållningssätt t ex i Lärarutbildningskommitténs tappning, se vidare i avsnittet De 
undersökta begreppen. Att vi adjunkter fått möjlighet att skriva uppsatser innebär för min del det 
avsedda, en utbildning för uppdraget att vara handledare för examensarbeten inom lärarprogrammet 
vid LHS. 

Av alla spår jag letts in på – och valt att följa - under arbetets gång har jag beskrivit många, 
alltför många kanhända läsaren tycker. För mig har det varit väsentligt att ge resebeskrivningen, 
beskriva bilder från ”byar och tätorter” jag passerat på vägen. Det ger förhoppningsvis en mer 
nyanserad bild av hur jag arbetat och gjort val – och därmed en större förståelse för de uttolkningar 
jag gjort. 
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De undersökta begreppen 
Parallellt med att jag startade mina intervjuer sökte jag definitioner på eller innebörder i begreppen 
vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. I det följande redovisar jag innebörder jag 
funnit. I dem markerar jag med understrykning olika delar i begreppen jag valt att lyfta fram. Dem 
använder jag senare vid analysen av intervjuerna. Andra val hade naturligtvis funnits, dock gjorde 
jag dessa innan jag analyserade intervjuerna – m a o är de inte tillrättalagda mot innehållet i dem. 
Men valet kan naturligtvis problematiseras. Varför valde jag som jag gjorde? Min förmodan är, att 
jag var ute efter såväl förmågor som handlingar, som blivit beskrivna. Säkerligen var vid min 
bedömning begreppen teori och praktik och knytningen dem emellan ytterst närvarande– återigen 
en fråga om min förförståelse.  
 
Vetenskapligt förhållningssätt 
Jag började med att gå till styrdokumenten. I SOU 1999:63 finns redan i inledningskapitlet 
skrivningar kring detta begrepp. Så kan den skrivning (a a, sid 15) som anfördes som en av 
anledningarna till att arbetslag ska var samarbetspartner ute i skolorna få tjäna som en definition. 
Den röda tråden genom utbildningen ska vara det vetenskapliga förhållningssättet och  
 

varje del i utbildningen skall uppmuntra till kritiska analyser och jämförelser av olika praktiska 
erfarenheter och teoretiska utgångspunkter samt till ifrågasättande av såväl egna som andras 
värderingar (Proposition 1999/2000:135, sid 10). 
 

Denna jämförelse av den praktiska erfarenheten gentemot teoretiska utgångspunkter är enligt 
Molander (se nedan kring Beprövad erfarenhet) det karaktäristiska draget för beprövad erfarenhet. 
 
Redan tidigt i utredningen står dessutom om ”uttalad, relevant och reflekterad yrkesförankring” 
(SOU 1999:63, sid 12) så att lärarutbildningen inte blir abstrakt i förhållande till läraryrket. Å andra 
sidan anförs, att om inte förankring finns i relevant och aktuell forskning blir lärarutbildningen 
abstrakt i förhållande till teoribildning; ”dvs ett vetenskapligt förhållningssätt till yrket uteblir” (a a, 
sid 12). Förankring i forskning är därmed en del av ett vetenskapligt förhållningssätt. 
 Under mellanrubriken Lärarutbildning och ett vetenskapligt förhållningssätt (a a, sid 15) 
skrivs, att studenterna ska tränas i vetenskaplig metod, vilken t ex innebär att utveckla ”sin förmåga 
att kritiskt bedöma företeelser av skilda slag”. Undervisningen på lärarutbildningen skall även den, 
som varande en högskoleutbildning, vila på vetenskaplig grund. Den förväntas ge studenterna 
möjlighet att ”utveckla förmågor som t ex självständigt tankesätt, nyfikenhet och problematisering”. 
Dessa förmågor får därmed anses vara exempel på innehåll i begreppet vetenskapligt 
förhållningssätt. 
 Lärarutbildningskommittén använder sig av olika kompetenser för att beskriva vad det nya 
läraruppdraget kräver. Pedagogens yrkeskompetens är komplex och byggs upp av olika kunskaper, 
skriver man. Målet är ett den blivande läraren bl a ska bli en reflekterande och kritisk praktiker. 
”Att vara kritisk betyder att man intar ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkeskunskap och till 
läraryrket” (a a, sid 63). Därpå följer förklaringen att teorier kan tillämpas i den pedagogiska 
yrkesverksamheten, men att yrkespraktiken även kan vara utgångspunkt för teoretisering och 
kunskapsbildning. Att vara kritisk och reflekterande måste då anses vara delar av ett vetenskapligt 
förhållningssätt. 

Det reflekterande arbetssättet beskrivs bl a som att formulera och avgränsa problem med 
relevans för pedagogisk verksamhet. Då anses varför-frågan utgöra grunden för ett kritiskt och 
vetenskapligt tänkande. Man ska t ex utgå från att man kan ha fel (a a, sid 64). Läraren är inte en 
tekniker som ska utföra vad andra fattat beslut om, utan med stöd av reflektion kan läraren handla 
självständigt och därmed även utveckla sin professionalism. Formulera och avgränsa problem, och 
bl a ställa frågan varför kan därmed anses ingå i ett vetenskapligt förhållningssätt. Men detta arbete 
bör inte ske enskilt. Lärare bör tillsammans på ett systematiskt och kritiskt sätt ställa frågor om 
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olika situationer i den egna verksamheten. Detta ”tillsammans” kommer igen som karaktäristiskt 
även för beprövad erfarenhet – se nedan. 
 Men i det reflekterande arbetssättet (a a, sid 65) ingår även att analysera och värdera olika 
alternativ i förhållande till olika mål; att via hypoteser pröva sig fram i en cyklisk process – evigt 
pågående. Öppenhet inför osäkerhet, förmåga till självkritik i ett öppet arbetsklimat, även det ingår i 
arbetssättet. 
 
Det vetenskapliga förhållningssättet i lärarutbildningen ska påverka såväl tanke som handling och 
”innebär att studentens tänkande om och handlande i undervisning, liksom lärares övriga arbete, 
skall bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (a a, sid 66). Ett sätt är, att ”kritiskt 
granska den erfarenhetsbaserade kunskapen och skilja mellan vetenskaplig kunskap i olika former 
och personliga föreställningar och värderingar” (a a, sid 97). Att söka kunskap i olika former, att 
formulera argument för sina egna ställningstaganden och handlingar – det ingår alltså även det i det 
vetenskapliga förhållningssättet enligt lärarutbildningskommittén. 
 
Sökandet gick vidare och ledde mig till tidskriften When school meets science. Lindblad diskuterar 
där (Lindblad ,1995) vad forskare kan bidra till vad gäller pedagogens vardag, dvs inte ett speciellt 
innehåll, utan ett förhållningssätt till vardagens frågor, med dess eget innehåll. Det kan vara 
tolkning av vad som hänt eller att skapa förståelse för betydelsefulla faktorer i ett speciellt 
sammanhang. Det översätter jag till ett vetenskapligt förhållningssätt. 
 
Jag letar mig fram på Internet och hamnar på Chalmers hemsida. Jag hittar där en beskrivning av 
vetenskapligt förhållningssätt i en text om projektarbeten. Pendrill skriver (2001) under rubriken 
apligt förhållningssätt – kan man undervisa i det? Hon använder två frågor som viktiga redskap, 
”Varför?”och ”Hur vet vi det?”. Dessa frågor kan, som hon påpekar, även ställas till elever i skolans 
lägre stadier. På så sätt skulle studenterna kunna ha dem ”som välkända följeslagare” in i 
högskolans värld.  
 
När jag varit i färd med arbetet dyker – som alltid – inspel upp litet här och var; dvs jag hittar sådant 
som ligger i linje med arbetets innehåll. Så skriver PC Jersild i en kolumn i Dagens Nyheter 
följande: ”Anekdotisk kunskap kan fungera som larmsignal, men kan inte ersätta systematiska 
studier.” Systematik som en del av vetenskapligheten med andra ord, det säger måhända dock mer 
om arbetssättet än om förhållningssättet. 

Komprimerad beskrivning som arbetsredskap 
De beståndsdelar jag funnit och valt ut ur de olika beskrivningarna av ett vetenskapligt 
förhållningssätt hade jag tänkt ge varsin rubrik inför analysen av intervjuerna. Under dem hade jag 
för avsikt att skriva in de uttalande jag hittat i intervjuerna. De faktorer som kan beskriva ett 
vetenskapligt förhållningssätt var då: 
- Jämföra praktiska erfarenheter och teoretiska utgångspunkter 
- Vara ifrågasättande 
- Förankring i forskning 
- Kritisk bedömning och kritiska analyser 
- Självständigt tankesätt och problematisering 
- Reflekterande 
- Formulera och avgränsa problem 
- Ställa frågan varför 
- Analysera och värdera olika alternativ 
- Skilja mellan vetenskaplig kunskap och personliga föreställningar 
- Formulera argument för sina egna ställningstaganden och handlingar 
- Skapa förståelse för betydelsefulla faktorer 
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Men jag började fundera över en sådan uppställning, den kunde bli mycket uppstyckad. Dessutom 
hade jag endast sju intervjuer där nio lärare fick möjlighet att uttala sig. Jag beslöt mig i stället för 
att arbeta med ett mer komprimerat begrepp. Denna avsmalning eller snarare komprimering går 
förhoppningsvis att följa i texten. Nyanser kan och har säkert försvunnit i detta sätt att arbeta, men 
jag anser att grundfärgerna är tillräckliga för mitt arbete.  
 
Ur de faktorer jag valt ur texterna skapade jag mig därför en sammanhållen definition eller snarare 
beskrivning, som jag sedan delade i två delar. Därmed har jag för detta arbete byggt upp ett 
arbetsredskap: 
- Förhållningssättet är vetenskapligt om det innebär att kritiskt analysera, tolka och värdera olika 
alternativ på avgränsade problem och då använda sig av teorier och forskningsresultat.  
- Resultatet används därefter i arbetet som en underbyggd argumentation för ställningstaganden och 
handlingar. 

Jämförelse med begreppet högskolemässighet  
Widäng menar att begreppet högskolemässighet har tre komponenter: vetenskaplig förankring, 
personlig utveckling och utveckling mot yrkeskompetens (1993). Där finner jag en ledtråd. Den 
vetenskapliga förankringen delar hon upp i tre delar; deduktivt/induktivt tänkande innehåller då 
teoretisk förankring, abstraktion, syntetisering och problematisering; kunskapsrelativismen 
innehåller en mångfald av teorier och metoder och kunskapen i ett sammanhang; det kritiska 
förhållningssättet har då värdering, analys, frihet och metodskolning som innehåll.  

Det innehåll hon ger vetenskaplig förankring innehåller därmed mycket av det som 
karaktäriserar vetenskapligt förhållningssätt, så som jag funnit i bakgrundstexterna till 
lärarutbildningsreformen. Dock fyller ”förhållningssätt” mig med mer aktivitet än vad ”förankring” 
gör.  

 
Beprövad erfarenhet 
Vid mitt sökande hamnade jag på såväl texter från skolans och högskolans värld som på andra 
utbildningar och även i andra typer av texter. Jag har därför valt att dela upp det jag funnit under två 
rubriker. Även här markerar jag med understrykning det jag senare använder i analysen av 
intervjuerna. 

I pedagogiska verksamheter 
Jag fortsatte arbetet, nu med att leta innebörder i begreppet beprövad erfarenhet och gav mig ut på 
jakt efter definitioner. I SOU1999:63 sökte jag utan napp efter uttalade definitioner av eller innehåll 
i begreppet beprövad erfarenhet. Dock kan det som framkommit i förra avsnittet kring vetenskapligt 
förhållningssätt utgöra en grund för funderingar. Alla förmågor och allt innehåll som där formuleras 
kring det förhållningssättet har ett innehåll, den vardagliga praktiska yrkesutövningen. Nog blir den 
erfarenheten beprövad om det vetenskapliga förhållningssättet får genomsyra verksamheten, så som 
Lindblad diskuterade (se ovan). 
 
Erfarenheter är en viktig del i lärares professionella utveckling – men inte om de förblir privata, 
menar Molander (2004). Då påverkar de bara den egna situationen och vad som sker i det egna 
klassrummet. Frågan är när erfarenhet ska anses beprövad. Han föreslår att det är, när erfarenheter 
dokumenteras och prövas mot pedagogisk och didaktisk teori (sid 10). 
 
Men det räcker inte med att de är dokumenterade, den kollektiva processen måste vara med, anser 
Lindberg (1995): 
 

Om man med beprövad erfarenhet skall mena någonting utöver den till den enskilde läraren knutna 
erfarenhetsbildningen måste detta någonting rimligtvis referera till en kollektiv reflektionsprocess, i 
vilken den individuella erfarenhetens personliga och kontextuella begränsningar överskrids (sid 165). 
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I andra yrken 
Andra verksamheter än de pedagogiska ger naturligtvis även de infallsvinklar. Jag fann exempelvis 
vid litteratursökningen en avhandling i medicinhistoria med titeln Den beprövade erfarenheten Där 
skriver Stolt, att de flesta läkarna var tämligen obekymrade om de medicinska teorierna. 
  

Det praktiska agerande styrdes av förnuft, basala anatomiska och fysiologiska insikter, enkla handfasta 
regler och tillämpning av det som gav påtagligt resultat (Stolt 1994, sid 87). 
 

Att agera med utgångspunkt i det påtagliga resultatet är onekligen en beprövad erfarenhet, något 
som även finns i lärarens praktiska agerande. Dock sägs i denna skrift ingenting om värdering av 
det påtagliga eller hur det motsvarar det förväntade. 
 
En sökning på Internet (den 6/4 2006) ledde mig till Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
SBU. I dess tidning stod under rubriken Vad menas med beprövad erfarenhet?: 
 

Det olyckliga med begreppet ”beprövad erfarenhet” är att det saknar en bra definition. Alla tycks lägga 
olika innebörd i uttrycket, och det blir oklart vad man egentligen menar. Inte heller lagen ger någon 
beskrivning eller ens fingervisning om hur det tänjbara begreppet ska uppfattas. 

 
Socialstyrelsen föreskrifter dyker upp vid en annan sökning på Internet (den 7/11 2004). Där skrivs 
att ett sätt att utföra något på ska motsvara vad som inom hälso- och sjukvården betecknas som 
vetenskap och beprövad erfarenhet. ”Kunskaperna och erfarenheterna ska vara dokumenterade”.  
 
I SBU tidning fann jag under rubriken ”Vetenskap & Praxis, Beprövad erfarenhet behöver 
omprövas” följande: 
 

Beprövad erfarenhet är en nödvändig men bräcklig grund för kliniska beslut. Åtgärder som enbart 
bygger på tradition måste ständigt omprövas. 
 

Det pekar fram mot Emsheimer (2000), som problematiserar tolkningen av begreppet beprövad 
erfarenhet. Han ställer något som är tidsbundet, vedertaget vetande eller kunnande, mot det som kan 
bli, möjligheterna till framtida förskjutningar av gränser och nyskapande. Där befinner vi oss i en 
konflikt vi aldrig kan avhända oss, menar Emsheimer.  

 
Inlägget i SBU avslutas med ett uttalande under rubriken Vetenskapen begränsad: 
 

Enbart vetenskap kommer nog aldrig att räcka som grund för sjukvårdens beslut. Men ”beprövad 
erfarenhet” bör ständigt omprövas och ifrågasättas. Konsten att tvivla måste hållas levande. 

 
På Statens institutionsstyrelses hemsida finns en definition av beprövad erfarenhet med fokus på 
metoder: 
 

Beprövad erfarenhet är erfarenhetsbaserad kunskap. För att den ska få kallas beprövad krävs att 
metoden är en avgränsbar insats som både är väldokumenterad och prövbar så att den går att upprepa 
någon annanstans eller någon annan gång. 

 
Likheter med pedagogiska verksamheter tycks mig finnas – att det finns få styrande dokument med 
begreppsdefinitioner. 
 
Även här en tidningsreferens – den ingår som jag ser det i vägbeskrivningen. Tankarna från mitt 
arbete med uppsatsen finns med under resans gång och styr i vardagen till och från mitt läsande och 
min uppmärksamhet. I Dagens Nyheter lyfter Johansson och Berge fram en dagboksanteckning av 
läkaren Carl-Magnus Stolt: ”Utan reflektion finns det ingen erfarenhet. Bara staplade händelser” 
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(DN söndag 21/11 2004). Bearbetning av något slag som krav för att kalla något erfarenhet finns 
även här. 

Komprimerad beskrivning som arbetsredskap 
Detta begrepp beskrevs alltså betydligt mindre utförligt i texterna. De beskrivningar jag ändock 
fann, och valde att lyfta fram var följande. Erfarenheten blir beprövad  
- om ett vetenskapligt förhållningssätt får genomsyra verksamheten. 
- när den dokumenteras och prövas mot pedagogisk och didaktisk teori. 
- när den är dokumenterad. 
- om den ingår i en kollektiv reflektionsprocess. 
- om den som tillämpning gav påtagligt resultat. 
Dessutom tillkom: Observera att den är tidsbunden och måste omprövas. 
Jag valde därefter att även här arbeta med mer komprimerad beskrivning, m a o jag byggde ännu ett 
arbetsredskap för detta arbete. Nyanser har därmed med säkerhet försvunnit, men grundtonen anser 
jag tillräcklig för detta arbete. Definitionen blev: erfarenhet är beprövad när den dokumenterats och 
varit utsatt för kollegors delaktighet. Därefter finns två klart olika alternativ: resultat har uppnåtts 
eller resultatet har prövats mot teori.  

Jämförelse med en reflekterande praktiker med yrkesspråk 
Om högskolemässighet och vetenskapligt förhållningssätt mer uttalat pekar på högskolevärlden, 
finns begrepp med liknande innehåll i VFU-lärarnas pedagogiska vardag. Så lyfts lärarnas 
professionella verktyg, yrkesspråket och yrkesetiken, fram av Colnerud och Granström (1993). Här 
ska inte diskuteras om läraryrket är en profession, med professionsforskarnas angreppssätt, utan jag 
vill lyfta detta med ett yrkesspråk.  
 Granström6 menar att yrkesspråk är den samlade förståelsen av yrkesutövandet. Den 
viktigaste funktionen är att vara ”ett kunskapsinstrument som hjälper yrkesutövaren att kodifiera 
och strukturera den samlade kunskap som finns inom yrkesgruppen” (a a, sid 44). Den hjälp det kan 
ge är att exempelvis se samband, orsaksrelationer och förklaringsmodeller. Det ger även läraren 
möjlighet att representera sin egen vardag, menar Granström vidare, lyfta praktiken till en metanivå, 
göra en karta över arbetet som ger möjlighet till överblick. För att nå dit krävs som planerings- och 
problemlösningsspråk ett metaspråk. Vardagsspråket behövs till att exempelvis beskriva en 
upplevelse i en kaosliknande situation; med metaspråket kan man dessutom beskriva hypoteser om 
varför kaos uppstått, hitta mönster i händelserna och ge förståelse varför somt fungerat och inte 
annat (a a, sid 47). 

Yrkesspråket är då till för att tjäna olika syften menar Granström: beskriva ett förhållande, 
utreda problem, pröva idéer, ställa hypoteser, föreslå lösningar, argumentera för en viss 
handlingslinje samt instruera och ge direktiv. 
 
Läraren som en reflekterande praktiker – det är ett begrepp som lyfts fram tydligt inte minst under 
det senaste decenniet. I stället för orsak och verkan som enda förståelsegrund påpekas en annan 
utväg för praktikern som ”must make sense of an uncertain situation that initially makes no sense” 
(Schön 1983, sid 40). 

Schön menar, som jag uppfattar det, att professionell praktik är en problemlösningsprocess, 
där man beslutar och väljer vad som passar det uttalade målet. Men tänker vi enbart så, bortser vi 
från problemformuleringen, fortsätter han. När vi i denna process då benämner problemet begränsar 
vi oss, skriver Schön, ”we name the things to which we will attend and frame the context in which 
we will attend to them”. Om vi i stället går till reflection-in-action, skriver Schön, då finns inte ett 
enkelt problem att lösa, utan nu är ”ends (…) confused and conflicting”. I stället är det snarare så, 
att vi  

 
                                                 
6 Granström är huvudansvarig för innehållet om yrkesspråk i Colnerud och Granström (1993). 
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through the non-technical process of framing the problematic situation that we may organize and 
clarify both the ends to be achieved and the possible means of achieving them (a a, sid 41). 
 

I detta ser jag en vidare uppgift, där mångfald och komplexitet är inbyggd – ord som kan användas 
om varje pedagogs vardag. 

Vi funderar både som privatpersoner och i våra yrken på vad vi gör under tiden vi handlar; vi 
försöker förstå, tänker över vad vi just gjorde, vad som egentligen hände och varför, och agerar 
fortsatt i situationen utifrån detta. Det är en hel process reflection-in-action som är central  

 
to the ”art” by which practioners sometimes deal well with situations of uncerntainty, instability, 
uniquness, and value conflict (a a, sid 50). 
 

Om detta med att praktiker handlar i unika situationer kombineras med dialog med kollegor med ett 
yrkesspråk kommer vi, som jag ser det, till situationer som liknar de som beskrivs ovan vad gäller 
såväl vetenskapligt förhållningssätt som beprövad erfarenhet. Ingångarna är olika praktiker, styrda 
av olika statliga dokument, båda miljöer som studenterna ska vistas i och utveckla sina kunskaper 
och förmågor i. Det finns likhet i de förhållningssätt som de möter, men olika sätt att benämna dem. 
I det vetenskapliga finns dock kraven på dokumentation och systematik. 
 
Och att just utgå från situationer - men landa i dem igen - är viktigt, påpekar Emsheimer (2005). 
Han uttrycker oro för att vi annars kan förlora fotfästet när vi med språkets hjälp befriar oss från 
situationen (a a, sid 41) med reflekterandets hjälp och använder oss av metatänkandet, dvs tänker 
om tankar. De tre olika koncept för reflektion han lyfter fram är först den där teori omsätts i 
verksamhet, i handling, det andra är att använda teorier och antagande för att leda fram till vad som 
kan komma att hända; i det tredje är reflektionen ett medel för praktiker att värdera och uppfatta 
verksamheten med (a a, sid 37). Den tredje, som passar mest in på hur jag ser på begreppet 
reflekterande praktiker, utgår då från erfarenhet, från upplevda situationer, som t ex gjort oss 
förvånade eller överraskade. Det innebär, att ha vardagens situationer som innehåll i reflektionerna. 
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Resultat 
Nästa steg i arbetet blev att undersöka överensstämmelser mellan svaren i intervjuerna och de 
beskrivningar av de undersökta begreppen jag funnit. Det sammanfattas efter varje del 
 

Intervjusvar i relation till begreppet vetenskapligt förhållningssätt 
Ur de faktorer jag valt ur texterna skapade jag mig alltså en sammanhållen definition eller snarare 
beskrivning, som jag sedan delade i två delar. Därmed hade jag byggt upp ett arbetsredskap just för 
detta arbete. Första delen beskriver då hur man har ett vetenskapligt förhållningssätt, den andra 
delen vad resultatet av förhållningssättet ska ge. 
- Förhållningssättet är vetenskapligt om det innebär att kritiskt analysera, tolka och värdera olika 
alternativ på avgränsade problem och då använda sig av teorier och forskningsresultat.  
- Resultatet används därefter i arbetet som en underbyggd argumentation för ställningstaganden och 
handlingar. 
Jag valde därefter att skriva in utsagor från intervjuerna efter respektive delbeskrivning av 
begreppet. 

Hur man har ett vetenskapligt förhållningssätt  
Här är det frågan om vad man gör, verben är väsentliga, och med vad, dvs även innehållet är viktigt. 
Innehållet är här underförstått pedagogens vardagsarbete. Jag fann, att sex av lärarna använde 
uttryck som jag anser passa in under första delen av min beskrivning av vetenskapligt 
förhållningssätt: att kritiskt analysera, tolka och värdera olika alternativ på avgränsade problem. 
Text i kursiv är direkta citat ur intervjuerna. 
Lärare 1: få upp ögonen för olikheter, leder till ödmjukhet; inte dra snabba slutsatser, se från olika 
håll. 
Lärare 2 och 3: vara flexibel, i den här gruppen passar. 
Lärare 7: arbetsformerna i naturvetenskapen stödjer ett vetenskapligt förhållningssätt, välja 
problem, undersöka och så redovisa.7 
Lärare 8: prata om det i arbetslagen, vad ska den metoden ge? Vad vill vi ha ut av det här? Kan 
man göra på andra sätt? 
Lärare 9: vetenskaplighet är systematik. Kunna ta ställning själv: hur vill jag göra? 
Även under den andra delen av beskrivningen fann jag exempel i sex av intervjuerna: att då 
använda sig av teorier och forskningsresultat. 
Lärare 1: kolla på olika ställen, vad har gjorts förr? 
Lärare 4 och 5: teorier som finns helt enkelt; bekräfta något med teorier; använder teori när jag 
jobbar, kanske, fast jag inte vet det; går inte i det dagliga och knyter till teorier. 
Lärare 6: teorierna bekräftade det jag gjorde, men gjorde mig också nyfiken att vilja veta så 
mycket mer. 
Lärare 8: väga teori mot det man gjort tidigare 
Lärare 9: knyta till någon vetenskaplighet, någon dokumenterad framgång. Genom att ha läst 
teorier, tillämpa dem och knyta tillbaka till dem, på ett medvetet plan. För en verksam lärare sker 
det på ett omedvetet plan; jag tänker inte på min Piaget så ofta. 
Det innebär, som jag finner, en samstämmighet mellan styrdokumentens och VFU-lärarnas tolkning 
av utförandedelen av detta begrepp. 

Vad förhållningssättet ska ge  
I samtliga intervjuer fann jag uttalanden jag anser passar in under resultatet är en underbyggd 
argumentation för ställningstaganden och handlingar.  
Lärare 1: vi behöver det vetenskapliga i botten för att bli trovärdiga; få ett språk visavi föräldrar 
och kollegor; få upp ögonen för olikheter, leder till ödmjukhet. 

                                                 
7 OBS! Ej ordagrant för lärare 7 
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Lärare 2 och 3: veta vad man gör och varför; om jag gör så här, får jag det här resultatet, någon 
har forskat på det. 
Lärare 4 och 5: för sin egen självkänsla och för att kunna förklara för föräldrar, man har något i 
bakhuvudet, inte bara utifrån sig själv, det finns vetenskap, säkerhet.  
Lärare 6: att våga gå ut med det på ett annat sätt, inte bara känslor, jag vet vad jag pratar om 
inför föräldrar och kollegor; sätta ord på ger en annan trygghet, en mer avslappad attityd till det 
här jobbet. 
Lärare 7: vi måste som personer veta vad vi vill förmedla, vara stolta över vad vi kan.8 
Lärare 8: noga med att inte bli påprackade metoder, upp till varje arbetslag att ta ställning. 
Lärare 9: sätta ord på det man gör. Varför gör man på det här sättet?  

Sammanfattning av vad ett vetenskapligt förhållningssätt skall ge 
Även i vad det vetenskapliga förhållningssättet skall leda till anser jag mig se likhet mellan VFU-
lärarnas uppfattningar, så som de uttrycker dem i intervjuerna, och styrdokumenten. Dock var 
flertalet osäkra på om de verkligen hade ett vetenskapligt förhållningssätt; bristen på relaterande till 
teorier var då kärnpunkten. Själva sättet att arbeta för övrigt tänkte de sig inte som vetenskapligt. 
Att redan tidigt använda specifika frågor i arbetet med barn och ungdomar (se Pendrills frågor på 
sid 27 i detta arbete) var därmed inte en del av ett vetenskapligt förhållningssätt för dem. 
 
Intervjusvar i relation till begreppet beprövad erfarenhet 
Ur de faktorer jag valt ur texterna skapade jag mig även här en beskrivning, som jag sedan delade i 
två delar vad gäller hur beprövad erfarenhet används. Därmed hade jag för just detta arbete byggt 
upp ett arbetsredskap. Beskriningen blev: erfarenhet är beprövad när den dokumenterats och varit 
utsatt för kollegors delaktighet. Därefter finns två klart olika alternativ: resultat har uppnåtts eller 
resultatet har prövats mot teori.  
 
Med denna definition eller beskrivning som raster gick jag in i intervjuerna och sökte efter 
uttalanden. Här fann jag betydligt färre ”träffar”, så samma sätt som jag fann färre definitioner av 
och innebörder i begreppet. Endast två lärare uttryckte sig på så sätt att jag tyckte utsagan passade 
in under: Erfarenhet är beprövad när den dokumenterats.  
Lärare 1: jag skriver väldigt gärna. 
Lärare 8: hitta ett system där man dokumenterar. 

Frågan om dokumentationen, den i pedagogernas vardag alltför osynliga eller ofta mer 
konkret än både konkret och analyserande (Colnerud och Granström, 1993), visar sig här. 
Egentligen är det endast en som tydligt uttrycker kravet på dokumentation för att kunna kalla en 
erfarenhet beprövad. 
 
Jag fann klart fler uttalanden som tog upp detta med att dela erfarenheten: och varit utsatt för 
kollegors delaktighet.  
Lärare 1: diskussion med kollegor. 
Lärare 4 och 5: man utvecklas med sina arbetskamrater, samtalet är viktigt; vara flexibel och se 
från olika håll, att få frågor. 
Lärare 6: nya kunskaper på de erfarenheter man har, prövar tillsammans; prövat mot sig själv 
eller andra; jag är inte mottaglig för teorier bara. 
Lärare 9: kollegahandledningen9 har ett vetenskapligt arbetssätt: en äger problemet, flera olika 
utgångspunkter när man ger svar. 

Bland dessa lärare är tydligt, att det i professionssammanhang uttalade kravet att diskutera 
arbetet med kollegor (Colnerud och Granström, 1993, sid 49) är vanligt.  
 

                                                 
8 OBS! Ej ordagrant för lärare 7 
9 En arbetsform som bl a beskrivs av Lauvås mfl (1997). 
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Vad gäller innehållet i den senare delen av begreppet, om hur resultaten enbart synts eller även 
stämts av mot teori, fann jag följande uttalande jag anser passa in under samt att resultat har 
uppnåtts.  
Lärare 1: man testar och misslyckas eller lyckas; det praktiska kan man inte lära sig så, man måste 
stå i smeten. 
Lärare 2 och 3: går ej att flytta över beprövad erfarenhet; våga misslyckas, vara öppen, ta emot, 
nytt jämt, man måste gå vidare; varför läser jag denna saga just, inte varför jag läser sagor. 
Lärare 4 och 5: provar och ändrar, funkade inte bra på de här barnen. Om det gick bra utvecklar 
vi det litet mer. Dela med sig av både bu och bä. Varför funkade det förra året men inte nu? 
Metoderna olika, utifrån barnen. 
Lärare 9: ha prövat sin erfarenhet, ha koll på det man gör. Lär sig av misstagen, om man gjort 
något som inte funkar så gör man det inte igen. 
 Lärarna uttrycker alltså att det väsentliga är att resultat syns, synas och omprövas, inte på 
vilket sätt den eventuella omprövningen görs. 
 
Jag hittade något färre uttalande kring hur resultaten i sig prövats, dvs som kan placeras under eller 
prövats mot teori.  
Lärare 2 och 3: kan bygga på vetenskaplig grund, motsägelsefullt med vetenskapligt 
förhållningssätt skilt från beprövad erfarenhet. 
Lärare 4 och 5: jag tar hjälp av teorier ibland när jag ser saker jag inte förstår, teorierna sitter 
någonstans här inne, det finns osynliga kopplingar, har pedagogögon. 

Sammanfattning vad beprövad erfarenhet är 
Jag anser mig ha funnit uttalanden som stöder följande: Erfarenhet är alltid något som kommer efter 
ett skeende, om upplevelsen bearbetas och blir medveten. Därefter kan den bli utgångspunkt för 
framtida agerande eller tänkande.  

Däri finns likheter med vetenskapliga teorier. Om erfarenheterna under hand dokumenteras 
kan även det som händer i ett skeende lyftas fram. Därmed anser jag, att det finns likheter med när 
ett vetenskapligt förhållningssätt används. Det som skiljer är på vilket sätt den beprövade 
erfarenheten kommer till. Eller finns likheter även där? Kritisk granskning, analyserande och 
värderande hållning samt ifrågasättande ingår i beskrivningen av det vetenskapliga 
förhållningssättet – troligen även i de kollegiala samtalen som leder fram till den beprövade 
erfarenheten. Och behovet av att kunna argumentera för sina lösningar är starkt ute i de pedagogiska 
verksamheterna. Föräldrar ska t ex vid utvecklingssamtal få del av vardagsarbetet i skolorna. 
Skolledare ska få underlag för beslut, beslutsfattare detsamma. 
 
Ansvar för VFU-lärare respektive campuslärare 
Det har vid implementeringen av den nya lärarutbildningen, även ute i ”mitt” partnerområde, helt 
uppenbart förts10 otillräckliga samtal kring tolkningen av de dokument som styr lärarutbildningen. 
Uttalanden visar på det – ingen hade t ex läst den text jag använde vid intervjuerna. Nu var jag 
intresserad av hur lärare tänker sig ansvars- och som jag då menar därmed även arbetsfördelningen 
mellan de inblandade vad gäller de undersökta begreppen. Svaren har jag skrivit in under olika 
rubriker. Uppdelning i ansvar för vetenskapligt förhållningssätt respektive beprövad erfarenhet var 
svår att fånga. Det kan bero på att jag inte var tillräckligt tydlig och enveten att särskilja det i 
samtalet. 

Ansvar för VFU-lärare 
Vad är det då som lärarna anser sig ha ansvar för inför studenterna? Jag har hittat dessa uttalanden. 
Lärare 1: I resonemang med studenterna föra vida resonemang; men studenten måste vara på 
plats, det måste finnas mötespunkter.  
                                                 
10 Se kommentarerna från lärarna när de förelades texten ur SOU 1999:63 på sid 40 i denna uppsats.  
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Lärare 2 och 3: Studenten ska få se att erfaren person gör som jag läst; få studenten att inse att 
beprövad erfarenhet beror på person, går ej att flytta över; få studenten att inse att det här kommer 
att ta några år. Kom hit och sug i er! Fråga dem: Hur tänker du? Hur kändes det? 
Lärare 4 och 5: Föra samtal, många frågar mycket, jag har underlättat frågandet, vi måste fråga 
också, jag måste stanna upp, tänka. Det blir en utveckling för mig också. Varför sa du så? Man 
bara gör, jättenyttigt och roligt att få frågor. Få sin egen erfarenhet prövad, det kan man behöva 
efter några år, man växer själv också. Diskutera med studenterna, fråga först hur studenten tyckte, 
innan man säger något. Studenten tvingas tänka och inte bara hänga på. 
Lärare 6: Tid till samtal. När något hänt, koppla direkt till t ex diagnos. Hur kan man se på det 
som hänt? Fånga känslan. 
Lärare 7: Relationen till studenten är viktig, tid för denna måste finnas. Tänka efter vad vi vill lyfta 
fram ur vardagen. 11 
Lärare 8: Kräva tydliga befogenheter, det här gäller som handledare i vår kommun. 
Lärare 9: Anpassa uppgifterna som kommer till verksamheten om de inte passar. Uppgifterna 
fungerar ibland, ibland inte. Då får man söka en annan väg att lösa uppgiften på. 

Sammanfattning av utpekat ansvar för VFU-lärarna själva 
Samtalen lyfts fram som det viktiga och att studenterna får se ”levd teori”, se lärare 2 och 3. Det  
ansvar lärare 8 uttrycker pekar på behov av mandat inom partnerområdet för sin uppgift som VFU-
lärare. Det lärare 9 lyfter fram visar på att denna uppfattar sig ha mandat från LHS att omformulera 
givna uppgifter, om de inte passar med den egna pedagogiska vardagen. 

Ansvar för campuslärare 
För att kunna ta sitt eget ansvar anser VFU-lärarna att campuslärarna måste ta sitt ansvar. Jag har 
hittat följande uttalanden om den ansvarfördelningen. 
Lärare 1: Bättre struktur för VFU så det blir närvaro på den; hur väsentliga är alla uppgifterna 
från campus? Knyta ihop till en lärarfilosofi på slutet. 
Lärare 2 och 3: Uppgifterna från LHS nu långt från verkligheten, LHS-läraren ej ödmjuk inför 
vardagen, ha vidare perspektiv på uppgifterna. 
Lärare 4 och 5: Få grundkompetens på campus, bra att få uppgifter vad man ska titta på, få lära 
sig ställa frågor; måste veta något vad de ska uppfylla med att vara på VFU; ge dem redskap att gå 
mellan oss, samtal t ex så att de kan och vågar fråga. Säga till att avsätta tid för samtal, krav på så 
mycket samtalstid, tydligt för oss också då. Få metoder, ex observation med bandspelare i ett hörn, 
observera Ida i fem minuter, hennes grovmotorik. Få med sig småsaker och börja med dem. Ge 
tydlighet: vad förväntas av studenten? Vilka krav kan ställas? 
Lärare 6: Öppna så studenterna förstår att de behöver teorier. Fånga upp intryck, som sköljt över 
dem när de varit ute – vad finns bakom det de sett? Då är man som mest mottaglig, vill förstå det 
man upplevt; sätta ord på vad de varit med om, på campus. Vara kritiska och ifrågasättande, inte 
bara svälja allting.  
Lärare 7: Teorier och ämneskunskaper.12 
Lärare 8: Teorier om lärande, barnpsykologi; tider att vara på VFU, att delta i det och det. 
Lärare 9: Bra uppgift senast- att reflektera över en lektion tillsammans med mig. 

Sammanfattning av utpekat ansvar för campuslärarna 
Här finner jag att såväl innehåll som inställning lyfts fram. Teorier och samtalsmetodik, förmågan 
att ställa frågor och observera finns med. Men där finns även den upplevda inställningen från 
campuslärarna till VFU-lärarnas vardagsarbete och att fånga upp vad studenterna upplever i det. 
Kravet att se till att strukturen gör arbetet genomförbart är tydligt, studenternas närvaro och tiderna 
för VFU:n finns med. 
                                                 
11 OBS! Ej ordagrant för lärare 7 
12 OBS! Ej ordagrant för lärare 7 
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Resultat individ för individ 
Jag har hitintills använt mig av lärarnas utsagor på ett närmast atomistiskt sätt13, då jag lyft delar i 
deras uttalanden ur sitt sammanhang. Dessa lösryckta citat har jag parat ihop med de 
arbetsdefinitioner av begreppen vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet jag skapat 
just för detta arbete. Genom att arbeta på det sättet kan jag ha lurat in mig själv i en ”normalfälla”, 
genom att bygga upp ett enda mer generellt uttalande av de olika lärarnas sätt att uttrycka sig. Den 
samstämmighet på många områden jag anser mig ha sett, även om jag lyft fram om endast en lärare 
haft vissa åsikter, gäller inte för en lärare utan sammantaget för den lilla grupp av lärare jag 
intervjuat. Då kan jag ha hamnat i samma läge som en verksam lärare som talar om en generaliserad 
”normalelev”, den som inte existerar i verkligheten. I verkliga livet är det variationen ska mötas och 
därmed behöver lyftas fram. Men det förfaringssättet är inte oproblematiskt: 

 
Innenfor dagens skolepraksis har utgangspunktet vært at det ikke er problematisk å tilpasse 
opplæringen til en såkalt «normalelev», uten at dette begrepet vanligvis defineres nærmere. Men i 
praksis har det vist seg at jo større variasjonsbredde i elevgruppen, jo vanskeligere har det vært å få til 
tilpasset opplæring for alle. (NOU 2003: 16 kap 9.1) 
 

Även om detta skrivs om elever, är sannolikheten stor att den även gäller i andra sammanhang. 
Mina informanter tillhör olika årgångar av pedagogutbildningar, där finns till att börja med en 
variation. Dessutom arbetar de på skilda nivåer i skolsystemet. För att inte fastna i ”normalfällan” 
gick jag nu tillbaka och prövade vad som hände när jag återigen såg på hela innehållet i varje 
intervju, dock uppdelat på de två undersökta begreppen samt ansvarsfördelningen mellan VFU-
lärare och campuslärare. Den här gången lyssnade jag inte på intervjuerna utan sammanställde för 
varje intervju de uttalanden jag använt tidigare i arbetet. Målet denna gång var att se, vad detta 
arbetssätt i mer holistisk14 anda kunde tillföra min undersökning. Den här gången är jag mer ute 
efter variationer. 

Syftet med mitt arbete är, att förstå och hitta handlingsalternativ. Om jag agerar utifrån en 
”normallärare” missar jag med säkerhet att nå många. Variationerna ger däremot infallsvinklar och 
uppslag både till vad som kan och bör vara innehåll och vad som måste benämnas mer i 
metaspråkliga termer, dvs det som ligger bakom tankar och handlande måste lyftas upp i ljuset. 

Uttalanden om vetenskapligt förhållningssätt 
Efter varje intervju försökte jag fånga vad just denna individ uttryckte vad gäller förhållningssättet 
respektive hur denna menar att teori används. Jag har i min kommenterande text markerat med 
understrykning de nyckelord jag själv valt som beteckning. De använder jag senare. Utåt avser här i 
kontakter med kollegor och föräldrar, inåt att teorin används för det egna arbetet med eleverna. 
 
Lärare 1: få upp ögonen för olikheter, leder till ödmjukhet; inte dra snabba slutsatser, se från olika 
håll. Kolla på olika ställen, vad har gjorts förr? Vi behöver det vetenskapliga i botten för att bli 
trovärdiga; få ett språk visavi föräldrar och kollegor. 
- Förhållningssättet är olika ingångar, olika källor.  
- Teorin används som: stöd för att bli trovärdig utåt. Den ger även tillhörighet i ett sammanhang. 
Lärare 2 och 3: vara flexibel, i den här gruppen passar. Veta vad man gör och varför; om jag gör 
så här, får jag det här resultatet, någon har forskat på det. 
- Förhållningssättet är att vara flexibel utifrån situation, inte förutbestämd. Det bör innebära, att 
läraren har alternativa möjligheter.  
- Teorin som stöd för att välja arbetssätt som ger resultat och till argument för varför jag ska göra 
som jag gör. Två lärare som även uttrycker att det förflutna är viktigt, forskning är gjord; dvs 
tillhörighet i ett kollektiv.  

                                                 
13 Dvs söker bygga upp av smådelar, Svenska akademins ordlista, 1998, sid 38 
14 Holism, en teori som hävdar att helheten är mer än summan av delarna, Svenska akademins ordlista, 1998, sid 320 
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Lärare 4 och 5: teorier som finns helt enkelt; bekräfta något med teorier; använder teori när jag 
jobbar, kanske, fast jag inte vet det; går inte i det dagliga och knyter till teorier. För sin egen 
självkänsla och för att kunna förklara för föräldrar; man har något i bakhuvudet, inte bara utifrån 
sig själv; det finns vetenskap, säkerhet.  
- Förhållningssättet berörs inte specifikt. 
- Teori som säkerhet i kontakterna utåt, som instrument att få bekräftelse på sitt eget arbete (dvs 
teorin används inåt)och att vara del i ett större sammanhang, tillhörighet. 
 
Lärare 6: teorierna bekräftade det jag gjorde, men gjorde mig också nyfiken att vilja veta så 
mycket mer. Att våga gå ut med det på ett annat sätt, inte bara känslor, jag vet vad jag pratar om 
inför föräldrar och kollegor; sätta ord på ger en annan trygghet, en mer avslappnad attityd till det 
här jobbet. 
- Inget specifikt sägs om förhållningssättet. 
- Teori som bekräftelse på gott arbete, dvs används inåt, och säkerhet utåt. Teori ger trygghet och 
säkerhet och ger ett arbete som inte bara går på känsla.  
 
Lärare 7: arbetsformerna i naturvetenskapen stödjer ett vetenskapligt förhållningssätt, välja 
problem, undersöka och så redovisa. Vi måste som personer veta vad vi vill förmedla, vara stolta 
över vad vi kan15. 
- Förhållningssättet är: metodisk tydlighet – i det lägger jag in en öppenhet och möjlighet att både 
upprepa för andra och diskutera. 
 
Lärare 8: prata om det i arbetslagen, vad ska den metoden ge? Vad vill vi ha ut av det här? Kan 
man göra på andra sätt? Väga teori mot det man gjort tidigare; noga med att inte bli påprackade 
metoder, upp till varje arbetslag att ta ställning. 
- Förhållningssättet kan uttryckas som: Olikhet lyfts upp, ingen ”den enda vägen”. En kollektiv 
process ingår. 
- Teorier används till jämförelse med vad man gjort, dvs används inåt och utåt mot kollegor, samt 
vägs in vid vägval. 
 
Lärare 9: vetenskaplighet är systematik. Kunna ta ställning själv: hur vill jag göra? Knyta till 
någon vetenskaplighet, någon dokumenterad framgång. Genom att ha läst teorier, tillämpa dem och 
knyta tillbaka till dem, på ett medvetet plan. För en verksam lärare sker det på ett omedvetet plan; 
jag tänker inte på min Piaget så ofta. Sätta ord på det man gör. Varför gör man på det här sättet?  
- Förhållningssättet är att vara systematisk i sitt arbete. 
- Teori används som utgångspunkt för val i arbetet, inåt med min formulering, och som argument 
för dessa val, för egen del främst eller för att använda utåt kan inte utläsas.  

Sammanfattning individ för individ kring vetenskapligt förhållningssätt 
De lärare som uttalade sig om förhållningssättet menar att olikhet är ett viktigt ord. Inget är 
självklart och helt överförbart mellan situationer. Där fanns inga stora variationer. Det fann jag dock 
vad gäller teorier. De verkar användas på tre olika sätt. För att 
- ha för trovärdighet utåt,  
- använda som arbetsredskap själv, dvs inåt,   
- använda både som arbetsredskap inåt och utåt; att få bekräftelse eller stöd vid vägval i arbetet och 
för att bli trovärdiga mot andra samt att ha historisk förankring.  

                                                 
15 OBS! Ej ordagrant för lärare 7 
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Uttalanden om beprövad erfarenhet 
Även här tor jag intervju för intervju och sökte ringa in vad jag uppfattade att just denna/dessa 
lärare uttryckte. Jag markerar i min kommenterande text med understrykning de ord jag valt att 
använda för innehållet. 
 
Lärare 1: jag skriver väldigt gärna. Diskussion med kollegor. Man testar och misslyckas eller 
lyckas; det praktiska kan man inte lära sig så, man måste stå i smeten. 
Denna lärare uttrycker nödvändigheten att pröva om och om igen samt diskutera de olika 
lösningarna med kollegor. Samtalet med andra är nödvändig, men blir även möjlig med sig själv, då 
tankarna är dokumenterade. 
 
Lärare 2 och 3: går ej att flytta över beprövad erfarenhet; våga misslyckas, vara öppen, ta emot, 
nytt jämt, man måste gå vidare; varför läser jag denna saga just, inte varför jag läser sagor. Kan 
bygga på vetenskaplig grund, motsägelsefullt med vetenskapligt förhållningssätt skilt från beprövad 
erfarenhet. 
Jag uppfattar, att en analys av situationen måste finnas innan man beslutar sig för arbetssätt. Att 
göra exakt samma som förra gången är inte självklart men misslyckas gör man ibland trots detta sätt 
att arbeta. Det syfte man har med arbetssättet ska göras tydligt och kan bygga på teorier/forskning. 
Här lyfts en samhörighet mellan beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt upp. Det 
kan även vara en underliggande uppfattning, att forskning ska vara empirigrundad. 
 
Lärare 4 och 5: man utvecklas med sina arbetskamrater, samtalet är viktigt; vara flexibel och se 
från olika håll, att få frågor. Provar och ändrar, funkade inte bra på de här barnen. Om det gick 
bra utvecklar vi det litet mer. Dela med sig av både bu och bä. Varför funkade det förra året men 
inte nu? Metoderna olika, utifrån barnen. Jag tar hjälp av teorier ibland när jag ser saker jag inte 
förstår, teorierna sitter någonstans här inne, det finns osynliga kopplingar, har pedagogögon. 
Samtal med kollegor behövs för att kunna vara tillräckligt flexibel i sitt agerande. Utgångspunkt för 
arbetet är den aktuella situationen och gruppen av barn. Teorierna kan vara till hjälp att förstå den 
aktuella situationen.  
 
Lärare 6: nya kunskaper på de erfarenheter man har, prövar tillsammans; prövat mot sig själv 
eller andra; jag är inte mottaglig för teorier bara. 
Denna lärare uttrycker behovet av att ha samtal med kollegor att ”bepröva” sin egen erfarenhet mot. 
Teorier omsätts inte direkt i praktik. I detta kan ligga att erfarenheten är överordnad teorierna. Men 
det kan också vara att teorierna måste visa sig värda att använda i praktiken, kanske i syfte att 
förklara vad som händer eller ge goda resultat när de omsätts i praktiken. 
 
Lärare 8: hitta ett system där man dokumenterar. 
Jag väljer att uttrycka detta innehåll på följande sätt: Låt erfarenheten bli uttalad/nedskriven och 
möjlig att använda senare själv och/eller dela med flera, dvs kollegorna viktiga. 
 
Lärare 9: kollegahandledningen har ett vetenskapligt arbetssätt: en äger problemet, flera olika 
utgångspunkter när man ger svar. Ha prövat sin erfarenhet, ha koll på det man gör. Lär sig av 
misstagen, om man gjort något som inte funkar så gör man det inte igen. 
Jag uppfattar det som att ett förändrat arbetssätt kommer av att erfarenheten blivit prövad utifrån 
olika infallsvinklar. Det kan vara egen utvärdering om det fungerat eller med hjälp av kollegors syn 
på saken. 
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Sammanfattning individ för individ av uttalanden om beprövad erfarenhet 
Här finner jag tydligt att erfarenheten inte blir prövad förrän den delats på något sätt. Det finns med 
hos alla16 men på olika sätt. Skiljelinjen går mellan hur erfarenheten bearbetas - dela med andra, 
eller prövande i dialog med sig själv. 

Uttalanden om ansvar för det vetenskapliga förhållningssättet 
Efter citaten kommenterar jag hur jag ser på innehållet i uttalandena, och de ord jag vill lyfta upp är 
även här markerade med understrykning. 
 
Lärare 1  
Ansvar på VFU-lärare: I resonemang med studenterna föra vida resonemang; men studenten måste 
vara på plats, det måste finnas mötespunkter.  
Ansvar på campuslärare: Bättre struktur för VFU så det blir närvaro på den; hur väsentliga är alla 
uppgifterna från campus? Knyta ihop till en lärarfilosofi på slutet. 
Här syns tydligt behovet av möten, som ger möjligheter till samtal. Jag kan läsa denna text som att 
innehållet i dessa möten kan VFU-läraren ta ansvar för, men strukturen ska campuslärarna stå för. 
 
Lärare 2 och 3 
Ansvar på VFU-lärare: Studenten ska få se att erfaren person gör som jag läst; få studenten att inse 
att beprövad erfarenhet beror på person, går ej att flytta över; få studenten att inse att det här 
kommer att ta några år. Kom hit och sug i er! Fråga dem: Hur tänker du? Hur kändes det?  
Ansvar på campuslärare: Uppgifterna från LHS nu långt från verkligheten, LHS-läraren ej ödmjuk 
inför vardagen, ha vidare perspektiv på uppgifterna. 
Jag tycker mig här kunna läsa in att erfarenhet kan ses som ”levd teori”, dvs praktiken är tillämpad 
teor, som visas på olika sätt beroende på person. Campuslärarna får en tydlig kritik för de uppgifter 
de skickar med studenterna. 
 
Lärare 4 och 5 
Ansvar på VFU-lärare: Föra samtal, många frågar mycket, jag har underlättat frågandet, vi måste 
fråga också, jag måste stanna upp, tänka. Det blir en utveckling för mig också. Varför sa du så? 
Man bara gör, jättenyttigt och roligt att få frågor. Få sin egen erfarenhet prövad, det kan man 
behöva efter några år, man växer själv också. Diskutera med studenterna, fråga först hur studenten 
tyckte, innan man säger något. Studenten tvingas tänka och inte bara hänga på.  
Ansvar på campuslärare: Få grundkompetens på campus, bra att få uppgifter vad man ska titta på, 
få lära sig ställa frågor; måste veta något vad de ska uppfylla med att vara på VFU; ge dem 
redskap att gå mellan oss, samtal t ex så att de kan och vågar fråga. Säga till att avsätta tid för 
samtal, krav på så mycket samtalstid, tydligt för oss också då. Få metoder, ex observation med 
bandspelare i ett hörn, observera Ida i fem minuter, hennes grovmotorik. Få med sig småsaker och 
börja med dem. Ge tydlighet: vad förväntas av studenten? Vilka krav kan ställas? 
Jag sammanfattar vad jag uppfattar i samtalet på följande sätt: Mitt ansvar som VFU-lärare är att 
vara redo för frågor från studenten kring mitt arbete samt fråga studenten om dennas uppfattningar; 
jag blir tydlig av frågor, studenten tvingas bli tydlig av att bli tillfrågad. VFU blir då en 
plats/situation att fånga upp frågor på. 

VFU-lärarna ger sedan tydliga uppdrag till campusläraren, om att förse studenterna med 
samtalskompetens och observationsmetoder och inte minst anledningen till att VFU numera finns i 
utbildningen. VFU-lärarna uttrycker inte i detta samtal, att de själva kan eller ska argumentera för 
VFU som del i lärarprogrammet. Däremot är de redo att låta studenterna pröva det som ”campus” 
gett dem introduktion till. VFU blir då mer en övningsarena. 
 
 

                                                 
16 Vad gäller lärare 7 har jag ingen anteckning som kan stödja det ena eller det andra. 
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Lärare 6 
Ansvar på VFU-lärare: Tid till samtal. När något hänt, koppla direkt till t ex diagnos. Hur kan man 
se på det som hänt? Fånga känslan.  
Ansvar på campuslärare: Öppna så studenterna förstår att de behöver teorier. Fånga upp intryck, 
som sköljt över dem när de varit ute – vad finns bakom det de sett? Då är man som mest mottaglig, 
vill förstå det man upplevt; sätta ord på vad de varit med om, på campus. Vara kritiska och 
ifrågasättande, inte bara svälja allting.  
Här läser jag in ett eget ansvar för att arbeta med studenten kring situationer i undervisningen. På 
campusläraren läggs då ansvar för att fånga upp och ge teoretiska perspektiv på det som hänt på 
VFU och bearbetats där på ett annat sätt. Jag uppfattar det som om båda parter utpekas som 
ansvariga för att se på upplevelserna på olika sätt. 
 
Lärare 7 
Ansvar på VFU-lärare: Relationen till studenten är viktig, tid för denna måste finnas. Tänka efter 
vad vi vill lyfta fram ur vardagen.  
Ansvar på campuslärare: Teorier och ämneskunskaper.17 
Här finns tid för möten framlyft, där VFU-läraren ska gå in med tydlighet om vad den själv anser 
väsentligt i vardagsarbetet. Det kan uttryckas som att VFU är som en ”plats” där verksamheten 
lyfter fram sina frågor. Teorier ska campus arbeta med, men om även VFU –läraren använder sig av 
den framgår inte.  
 
Lärare 8 
Ansvar på VFU-lärare: Kräva tydliga befogenheter, det här gäller som handledare i vår kommun.  
Ansvar på campuslärare: Teorier om lärande, barnpsykologi; tider att vara på VFU, att delta i det 
och det. 
Denna lärare vill veta möjligheterna som finns på den egna platsen i systemet. Under det kan jag 
bara ana vad som ligger, kanhända hur uppgiften att ta emot studenter på VFU värderas av 
skolledningen? Här tycks råda oklarhet uppifrån i systemet. Campus ska ge teoretisk kunskap, men 
om och hur VFU-läraren använder sig av den framgår inte.18 
 
Lärare 9 
Ansvar på VFU-lärare: Anpassa uppgifterna som kommer till verksamheten om de inte passar. 
Uppgifterna fungerar ibland, ibland inte. Då får man söka en annan väg att lösa uppgiften på. 
Ansvar på campuslärare: Bra uppgift senast- att reflektera över en lektion tillsammans med mig. 
Här är en lärare som inte underordnar sig det campuslärarna bestämt utan förändrar studenternas 
uppgifter efter det vardagliga arbetet . Dock kan uppgifter från campus användas, om de efter en 
egen bedömning verkar fungera och vara givande. VFU blir då en arena där verksamhetens frågor 
sätts främst. 

Sammanfattning individ för individ om ansvar för vetenskapligheten 
Jag tycker mig se olika sätt att fördela ansvaret:  
- Vi VFU-lärare tar själva ta ansvar för VFU-innehållet ute på skolorna, bl a beroende på att 
uppgifterna från campus är för verklighetsfrämmande;  
- Båda parter är ansvariga för att ge olika perspektiv;  
- Campus har företräde vad gäller teori- och metodskolning, VFU är ett övningsfält. 
 
Upplevelser under intervjuerna 
När jag vid ett tillfälle skulle intervjua en lärare ville inte bara den jag kontaktat på skolan vara med 
utan även en kollega. Vid ett annat hade jag just avslutat en intervju och skulle börja med nästa, då 

                                                 
17 OBS! Ej ordagrant för lärare 7 
18 Här har jag som intervjuare missat att följa upp. 
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den som redan blivit intervjuad bad att få sitta kvar. Anledningarna i båda fallen var, att de 
uppskattade att föra detta samtal. De kände sig inspirerade, som jag uppfattade det, inte bara för att 
de fick ett enskilt tillfälle att till mig komma med synpunkter på läget i lärarprogrammet vad gäller 
den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. De verkade även upplivade av att få tänka över sin 
egen inställning till frågorna och minnas sin egen utbildning eller utvecklingen i yrket. En 
kommentar löd: Vi är svultna på så´na här diskussioner. Det skulle kunna peka mot den av 
Mattsson (2004) framlyfta empowerment, att stärka deltagarna, som del i praxisorienterad 
forskning. 
 Det dokument jag översänt per post till alla, och som var utgångspunkt för samtalen, hade 
ingen sett förut , dvs SOU1999:63, Avsnitt 4.1 Ett förnyat uppdrag för lärarutbildningen. Det här är 
fantastiskt – det har jag inte sett! var kommentaren från en lärare, att få tankarna bakom reformen. 
Ingen på skolan hade sett den när hon frågade där.19 Men även andra reaktioner förekom. Syftet är 
uppenbart, mer tyngd på verksamheten, tydligast att man ska koppla det man läser direkt till 
verksamheten, kommenterade en lärare. Några håller med om vad där står, en uttrycker sig inse det 
dilemma LHS står med en yrkesutbildning som innehåller ämnesstudier. Samma sak hundra 
gånger, massa ord, har svårt för såna här luntor är en annan kommentar kring texten som sådan. 
Men samma person fortsätter: Litet roligt, positivt, med ett förändrat uppdrag, en klar utmaning, 
man vill något. 

Viljan att vara delaktig kan ligga bakom önskemålet att vara med på kollegans intervju, så 
som alltså skedde vid två tillfällen under mitt arbete. 
 

                                                 
19 Detta ger mig en tankeställare hur vi i LUG arbetat med implementeringen. 
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Analys av resultaten 
Jag inleder detta avsnitt med att knyta an till uppsatsens inledning om samarbete (sid 10 i detta 
arbete). Därefter tar jag hjälp av de två perspektiven ”Landskap i utbildningsvärlden” respektive 
”Landskap i organisationsvärlden”, beskrivna i avsnittet Teoretisk bakgrund under rubriken 
Varierande perspektiv (sid 16 - 18 i detta arbete) och försöker förstå resultaten. Sist gör jag med 
samma syfte en analys med några transaktionsanalytiska begrepp. När ord står i kursiv är det direkta 
citat ur intervjuerna. 
 
Ansvarsfördelning som krav för samverkan 
Jag hade som utgångspunkt för arbetet uppfattningen, att gemensam uttolkning av begrepp är en 
viktig del i ett samarbete. Det är en uppfattning jag tycker mig fått befäst i mitt yrkesliv. Om en 
arbetsgrupp gör en genomtänkt beskrivning av sitt arbete, och därefter fördelar uppgifter 
sinsemellan, är min erfarenhet att såväl medvetenhet som självkänsla höjs. En fördelning av ansvar 
kan därefter leda till konstruktiva såväl uppföljningar i arbetet som grundligare utvärderingar av 
det. Att ställa krav är en form av respekt som därefter kan ge bekräftelse till oss som yrkespersoner. 
Det gäller inte enbart utagerande barn, att struktur, krav och bekräftelse ger en god utvecklingsmiljö 
(Wiking 1991).  

Inte sampratade om de undersökta begreppen 
När jag första gången gick igenom intervjuerna och mer sökte överensstämmelse mellan 
styrdokumentens och VFU-lärarnas definitioner av de undersökta begreppen fann jag 
samstämmighet. Med det sättet att läsa intervjuerna är det inte tveksamhet vid uttolkning av 
styrdokumenten som är en trolig orsak till att VFU-lärarna tagit en mer passiv roll i utbildningen. 
Detta förutsätter dock, att campuslärare har samma uttolkning, något jag inte undersökt i detta 
arbete. Med det sättet att läsa intervjuerna har jag en grupp av lärare som tanke, något som jag 
senare i arbetet kom att inse leder till ”normalfällan”. Men ansvarsfördelning kräver samtal (Geijer 
2002), och de verkade inte ha förts i tillräckligt stort antal eller med fokus på att klargöra 
innebörder i gemensamma begrepp. Det blev allt klarare för mig under arbetes gång. Grupperna 
VFU- respektive campuslärare hade inte mötts och stött och blött det gemensamma uppdraget 
tillräckligt. I tillräckligt lägger jag in, att känna sig någorlunda säker på innehåll och del i 
uppdraget. Detta ligger även i det Emsheimer fann i sin kartläggning av vilka bilder kring VFU som 
fanns: 

 
Problematiken i vår nya utbildning handlar bland annat om att aktörer som tidigare agerat på varsin 
arena nu har förts samman på en mer eller mindre gemensam arena. Det kräver nya tankar om 
relationer mellan allt som hör utbildningen till ( Emsheimer 2003, sid 31). 
 

Ur innehållet kring ansvarsfördelningen hittade jag exempelvis inte många säkra röster om hur 
VFU:n kan genomföras. Det som gäller vad campuslärarna ska bibringa studenterna, gäller då inte 
helt och fullt VFU-lärarna själva, dvs att vara kritiska och ifrågasättande, inte bara svälja allting. 
Makten över detta område känns tydligen inte självklar, dock fanns den uttryckt i några intervjuer 
när jag mer sökte olikhet. 

Olika uppfattningar om teori  
När jag sökte variationer och inte samstämmighet i intervjuerna, fann jag, att begreppet teori tycks 
ha olika innebörd och uppgift för informanterna. Vad teori betyder för respektive person kan bara 
skönjas, då jag inte gick in i det begreppet vid intervjuerna. Här finns dock teorin uttryckt som: 
Studenten ska få se att erfaren person gör som jag läst. I detta kan ligga att verkligheten helt kan 
fångas i en teori och att praktik är tillämpad teori. Där finns även att teori kan ge bekräftelse på att 
arbetet bedrivits på rätt sätt, teorierna bekräftade det jag gjorde. Teorin kan då uppfattas som ett 
sorts facit. Teorin som vägvisare eller bruksanvisning kan läggas in i om jag gör så här, får jag det 
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här resultatet, någon har forskat på det. Med hjälp av teorier blir pedagogens arbete även ett 
intellektuellt arbete, inte bara känslor. Teorin har dessutom ytterligare en uppgift, den att ge 
historisk förankring och därmed, menar jag, tillhörighet.  

Teori uttrycks därmed, som jag översätter det, som 
- beskrivning av praktik 
- facit på utfört arbete 
- vägvisare till gott arbete 
- en väg att göra arbetet grundat inte enbart på känsla 
- möjlighet till historisk tillhörighet, att vara del i ett större sammanhang.  
 
Ett annat sätt att beskriva vad jag finner om teori i intervjuerna blir då denna: Teori kan användas 
antingen till att ge trovärdighet utåt, som arbetsredskap själv, dvs inåt, eller både som arbetsredskap 
inåt och utåt; dvs att få bekräftelse eller stöd vid vägval i arbetet respektive för att bli trovärdig mot 
andra. 

Olikheter i ansvarsfördelningen 
Jag tycker mig se tre vägar i ansvarsfördelningen: att själva ta ansvar för VFU-innehållet ute i 
skolvardagen, att båda parter är ansvariga för att ge olika perspektiv eller att vänta in uppgifter från 
campus. VFU beskrivs exempelvis i en intervju mer som ett övningsfält för metoder inlärda på 
campus. Samtidigt framgår, att vissa VFU-lärare anser sig vara ansvariga för att diskutera frågor 
som verksamheten väckt hos studenten.  

 
De olika perspektiven som raster på resultaten 
Jag använde därefter de olika perspektiv jag lyfte fram i avsnittet Varierande perspektiv (sid 16 i 
detta arbete). Med hjälp av dem ville jag försöka förstå innehållet i svaren. Även här står viss text i 
kursiv stil, dvs är direkta citat ur intervjuerna. 

Från ”Landskap i utbildningsvärlden” 
Här lyfte jag fram de två aspekterna, eller områdena, förändringen från regelstyrning till 
målstyrning samt traditioner i eller förknippade med de förut organisatoriskt åtskilda 
pedagogutbildningarna. 

Regelstyrningen hänger kvar 
Till min hjälp att tolka innehållet lyfte jag bl a fram förändringen från regelstyrning till målstyrning 
i utbildningsvärlden i Sverige. Exempel på detta kan vara önskemålet om att få veta vad studenterna 
ska göra på sin VFU i stället för att själv bestämma utifrån vardagsarbetet och kursens syften: måste 
veta något vad de ska uppfylla med att vara på VFU. Även önskemålet att få veta hur mycket 
studenterna ska vara på plats kan förklaras med detta, dvs tider att vara på VFU. En uppräkning av 
vad VFU:n ska innehålla efterfrågas också: att delta i det och det. Den vanligaste vägen verkar inte 
vara att gå till kursplanen och arbeta med hur syftena i den ska kunna uppfyllas ute i den 
pedagogiska vardagen.  

Traditioner sitter ”i väggarna” 
I beskrivningen av begreppen fann jag följande innehåll som jag anser ha koppling till 
högskoletraditioner: vetenskapligt förhållningssätt där metodbeskrivningen kring barnobservationer 
lyfts fram av förskollärare och det ämnesrelaterade arbetssättet från en naturvetare. Rena 
ämneskunskapstraditioner fann jag, som jag tänker, i vetenskaplighet är systematik. Dessa uttalande 
kan vara återsken från väggarna i utbildningen till förskolelärare respektive från ämnestraditioner i 
discipliner på universitetet som ämneslärare varit del i. 

Teorier är viktiga och lyfts fram, men de har integrerats och finns omedvetna i handlandet, 
viket avspeglar sig i uttalande som jag tänker inte på min Piaget så ofta respektive har 
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pedagogögon. I detta anser jag att traditioner i utbildningsvärlden lyser fram. Teorier om 
utvecklingspsykologi ingick redan tidigt i pedagogutbildningarna, särskilt i 
förskolelärarutbildningen, teorier om lärande har fått allt mer utrymme. Kring teorier tycks 
ansvarsfördelningen vara klarare – ansvaret för att studenterna får dem läggs på campuslärarna. 
Grunderna i förhållningssättet uttrycks också med att få lära sig ställa frågor, driva samtal och få 
ämneskunskaper. VFU-lärarna anser, att de därefter kan ta ansvar för hur dessa grunder används i 
skolvardagen.  

Uppfattningar om vad teori är har jag inte följt upp i intervjuerna – den bristen märker jag vid 
bearbetningen. I en intervju sägs, att studenten ska få se att erfaren person gör som jag läst. Jag 
tolkar i det in, att teori kan fånga hela verkligheten, men om de verkligen menar så kan jag inte 
säkert uttala mig om. De säger också, att beprövad erfarenhet inte går att flytta från person till 
person. Det kan stå för, att en teori är mer som en målbeskrivning och att metoderna att infria den 
eller nå dem blir personliga lösningar utifrån situation. Den skulle även kunna stå för att teori är en 
sak, det pedagogiska hantverket ett annat.  

Högskolevärlden ska grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. I intervjuerna ser jag, 
att olika infallsvinklar beskrivs som viktiga vad gäller det vetenskapliga förhållningssättet. Vad som 
styr vinkeln blir inte klart uttalat i intervjuerna. Där saknas uppföljning av intervjuaren. I en intervju 
finns uppfattningen, att inget är självklart och helt överförbart mellan situationer. Det kan stå för att 
teori är omöjlig, den pedagogiska vardagen kan inte fångas in. Men det kan lika gärna stå för att den 
enskilda situationen behöver hanteras på sitt speciella sätt, men ändå vara grundad på eller gå att 
förstå och förklara utifrån en teori. Tankar om relationen teori – beprövad erfarenhet blir tyvärr 
outforskad av mig i denna undersökning. Med tanke på, att lärare ute i kommunerna är utbildade 
under skilda perioder och därmed fått olika teoretisk skolning20, borde jag lagt in även den frågan 
på dagordningen21. 

Vad gäller den beprövade erfarenheten finner jag tydligt att erfarenheten inte blir prövad 
förrän den delats på något sätt. Det finns uttryckt i alla intervjuer22 men på olika sätt. Skiljelinjen 
går mellan hur erfarenheten bearbetas: Dela med andra eller prövande i dialog med sig själv. 

Från ”Landskap i organisationsvärlden” 
Under detta perspektiv lyfte jag fram aspekterna, eller områdena, kunskap om organisationer och 
organisationspsykologi, då inklusive känsla av sammanhang, dvs KASAM. 

Organisationskunskap 
Angelöw lyfte fram ett handlande vid organisationsförändringar, nämligen kvarhållande av 
existerande handlingsmönster. Där kan jag tycka att gamla mönster från praktiken i den äldre 
lärarutbildningen lever kvar i uttalanden som bra att få uppgifter vad man ska titta på med sig och 
tydlighet från campus att delta i det och det visar på. Användningen av verbet få, att få med sig 
småsaker och börja med dem, få metoder från campus tolkar jag som att initiativet till innehåll i 
studentens VFU läggs på campuslärarna. 

Organisationspsykologi inklusive KASAM 
Jag undrar om VFU-lärarna i stort skulle instämma i Moxnes åsikt, att oron och obehaget i en 
organisation är en energigivande kraft. I stället tycker jag mig höra röster som kräva tydliga 
befogenheter för att räta ut oroande frågetecken i vardagen. 

Detta med osäkerheten som en tung faktor i vardagen rimmar dessutom dåligt med 
Antonovskys friskfaktor hanterbarhet. Bättre struktur för VFU efterfrågas och uttalanden jag ansåg 

                                                 
20 I min egen grundutbildning till folkskollärare på 1960-talet var exempelvis det frivilligt att läsa pedagogik upp till 
nuvarande 20 poäng.  
21 Jag hade länge ett citat ur en intervju med Noam Chomsky på min anslagstavla: ”Problemet är kvar, javisst, men det 
är åtminstone uppfört på dagordningen.” 
22 Vad gäller lärare 7 har jag ingen anteckning som kan stödja det ena eller det andra. 
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passa under traditioner i utbildningsvärlden kan passa in även här, exempelvis måste veta något vad 
de ska uppfylla med att vara på VFU. Däremot finns det få uttalanden som stämmer in på temat 
meningsfullhet i Antonovskys begrepp KASAM, känslan av sammanhang. Kommentarerna från 
lärarna när de läste utdraget ur SOU 1999:63 var t ex Litet roligt, positivt, med ett förändrat 
uppdrag, en klar utmaning, man vill något. Även kommentaren om texten, det här är fantastiskt 
(…) att få tankarna bakom reformen, tolkar jag som att meningsfullhet är en närvarande faktor. 
Detta förutsätter dock, att man som VFU-lärare får tillgång till och bearbetar dessa texter. 

Transaktionsanalysen som analysredskap 
Jag försökte sedan förstå mer av VFU-lärarnas positionering genom att använda mig av några 
transaktionsanalytiska begrepp. Då kände jag igen mig i ett uttalande i en intervju. En lärare 
uttryckte sig på följande sätt om såväl studentens VFU-tid i lärarutbildningen som sin egen praktik: 
En period av lärande och sökande, ut på gungfly ibland för att det ska hända någonting, annars 
stannar man ju och då händer det ingenting. Min egen konkreta erfarenhet från vandringar på 
myrar säger mig, att om jag stannar på ett gungfly sjunker jag troligen - så jag drog iväg! Det 
innebar, att jag prövade några begrepp från transaktionsanalysen på såväl intervjumaterialet, mina 
egna ”framträdanden” i partnerområdet som LHS agerande i stort vid införandet av den nuvarande 
lärarutbildningen. 

Vuxen-Vuxen-transaktioner 
Vid en omläsning av mina anteckningar från intervjuerna letade jag den här gången efter 
transaktioner att klassificera. Jag fann då ett antal exempel som jag bedömer vara mellan Vuxen och 
Vuxen. Som ovan är direkta citat skrivna med kursiv stil. 
- Det måste finnas mötespunkter, som LHS bör organisera, sen kan arbetslagen ta ansvar (Lärare 

1). Det tar jag för en rimlig önskan vid införandet av en ny struktur i lärarutbildningen, och 
ansvar ska därefter tas i VFU-ledet. 

- Det är för snuttifierat med VFU:n. Studenterna hinner inte följa skeenden (Lärare 2 och 3). Det 
tolkar jag som en upplysning från professionella till andra professionella att ändra på struktur.  

- Vi måste kunna släppa och inte bara servera. Studenterna är inte aktiva nu. LHS behöver bli 
tydligare med ex småsaker att börja arbeta med. Men det ligger hos oss också. (Lärare 4 och 5). 
Ett delat ansvar mellan yrkesutövare, så uppfattar jag detta. 

- Inte anpassa verksamheten hela tiden, studenterna får ta till sig de specifika exemplen i 
området. (Lärare 9). Inte anpassning, får man uppgifter som inte fungerar i den egna vardagen 
är det självklart att gå in och ändra. 

Barn-Förälder-transaktioner 
I intervjuerna fann jag även transaktioner jag vill klassificera som Barn (anpassat) till Förälder 
(kontrollerande). 
 Har ingen bild av hur mycket jag ska sitta med studenten. Krav från campus på si och så 
mycket samtalstid. Här kan jag höra en önskan att få veta av någon annan, snarare än att själv ta tag 
i saken. (Detta kan även vara ett tecken på övergången till målstyrning.) 
 Vad förväntas av dem? Detta uttalande kan naturligtvis vara en relevant Vuxen till Vuxen- 
fråga, men även en önskan från (anpassat) Barn till Förälder att tala om vad som gäller. 

Vuxen-Förälder-transaktioner 
Jag fann även i intervjuerna ett exempel på transaktion på en VFU-skola, där jag uppfattar det som 
om lärarna svarar som Vuxen, sedan ledningen agerat utifrån Förälder (förmanande): Ta portfolio. 
En del var skeptiska, vi diskuterade. Dokumentera behöver i, men alla behöver inte göra exakt så. 
Noga med att inte bli påprackade metoder, upp till varje lag. Ledningen kan inte pracka på på det 
sättet. Vad ska metoden ge? Vad vill vi ha ut av det här? Kan man göra det på andra sätt? 
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Slutsats efter analys av några transaktioner 
Komplementära transaktioner kan fortgå i all evighet. Lyckligtvis tyckte jag mig se att inte bara den 
typen förekommit. Då behöver nämligen nya nivåer kopplas in enligt TA för att bryta dödläget. 
Men om dessa nya transaktioner från campus sida ständigt är Förälder till Barn fastnar samspelet i 
en och samma form. Frågan för mig blev då, hur jag själv mött olika typer av transaktioner i min 
uppgift. Mina uppmuntrande inlägg om att räta på ryggen och ta för er, utrymme finns, har bara 
delvis fallit i god jord. Så kan jag t ex se på mitt uttalande om att ”Du kan!” som en uppmaning från 
en omvårdande Förälder till ett anpassat Barn. Hur jag agerat i samlingarna har jag bara min egen 
uppfattning om. 

De olika informationsbehoven 
Själv uppfattar jag det som att jag har försökt tillfredsställa de olika behoven av information vid 
möten. De är då enligt TA: 
- Förälderns behov av överblick, värden och långsiktiga planer, dvs jag har gett 
perspektivinformation.  
- Vuxenbehovet av styrinformation, som fakta och direktiv har säkert inte fyllts, då direktiven ju 
helt klart inte uppfattas som fullständiga. Eller är de kanske i stället annorlunda. Den efterfrågade 
logiska förståelsen har jag säkert försökt argumentera för, men logik i ett sammanhang är inte 
självklart logik i ett annat.  
- Barnets behov av tillhörighetsinformation av mer informell, personlig och känslomässig karaktär 
då? Att lyssna på och sätta ord på känslor i möten – ja, det har jag då och då gjort, men inte med 
någon medveten strategi bakom.  

Dock har jag alltid skjutit den grundläggande frågan om ekonomisk ersättning för insatsen 
som VFU-lärare till de kommunala företrädarena i LUG att besvara och hantera. Detta efter att först 
konstaterat att samma summor som i den gamla praktikorganisationen används. Det är tveksamt om 
jag använt ett förhållningssätt där tillhörighetsinformationen då poängterats, så som det krävs om 
man vill nå fram, ”eftersom denna stimulerar den mest grundläggande och motivationskänsliga 
delen i vår personlighet” (Bylund och Kristiansen, 2005, sid 150). Och att få uppskattning för sitt 
arbete med lärarstudenter har tidigare många gånger framstått som en ekonomisk fråga - dock finns 
många belägg för uppskattade och stimulerande samtal när LHS metodik- senare didaktiklärare förr 
kom på obligatoriska besök. 

OK-fönstret och LHS som organisation 
Hur LHS som organisation mött VFU-lärarna vid implementeringen av den nuvarande 
lärarutbildningen prövar jag genom att använda mig av TA:s OK-fönster som analysredskap. Detta 
bör betecknas som ett tankeexperiment, då jag inte är djupt förankrad i TA:s terminologi och 
innehåll. För mig blir detta en beskrivning av vad som skulle kunna göras med TA som perspektiv, 
såväl handgripligt som vid analyser.  

I det första exemplet satte jag VFU-lärarna i rollen som Jag och därmed LHS som 
organisation som Du. Jag läste återigen Krausz (1993) genomgång av de olika fönstren, se sid 20 i 
detta arbete. Därefter sparade jag de begrepp jag uppfattar som stämmer med vad jag tagit till mig i 
samarbetet med lärarna i ”mitt” partnerområde. Det innebär att jag nu använde det jag erfarit och 
uppfattat både i intervjuerna och i odokumenterade möten. 
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Exempel ett: ”Jag” är VFU-lärare, ”Du” är LHS som organisation 
 
 
Jag är inte OK Du är OK                     - + 
 
NON-WINNER 
 
organisationsklimat: insecure, confused 
 
organisationsstruktur: unclear, changes constantly 
 

 
Jag är OK Du är OK                   + + 
 
WINNER 
 
 
 

 
Jag är inte OK Du är inte OK                - -    
 
LOSER 
 
organisationsklimat: passive, uncomfortable 
 
relationer mellan grupper:  
work ideology: failure oriented 
 

 
Jag är Ok Du är inte OK                + -      
 
NON-LOSER 
 
ledningsstil: paternalistic 
 
beslutsfattande: centralized at the top 
 
problemsolving: active, individual 
 

 
Figur 3: OK-fönstret där ”Jag” är VFU-lärare, ”Du” är LHS som organisation 
  
Denna analys visar dessvärre ett stort tomrum -i Winner-rutan, där båda parter betecknas som OK. 
Ändå är vinna-vinna-konceptet något som såväl LHS-representanter för VFU och 
Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, gett uttryck för vid organiseringen i partnerområden och 
de långsiktiga åtagandena med studenter på VFU – dvs uttalat tydligt på ledningsnivå. Hur det 
sedan kommunicerats och debatteras nedåt i organisationerna tar jag inte fasta på här. Jag tar 
resultatet av denna analys som en uppmaning i mitt framtida arbete: Här finns utvecklingsområden! 
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Exempel två: ”Jag” är LHS som organisation, ”Du” är VFU-lärarna 
I det andra exemplet förde jag in uppfattningar och upplevelser från min horisont vad gäller LHS 
som organisation under implementeringen av lärarprogrammet. De är understrukna. Det är alltså 
mina egna uppfattningar jag använder. Det blir bl a ett antal frågor, där rutan ”Jag är OK men inte 
Du” blir mest fylld. Även om det från LHS sida inte är en uttalad tanke eller avsikt att ha en 
ledningsstil à la en ”förmanande Förälder” kan det ha kommit att uppfattas som en sådan. Då 
använder jag mig av betydelsen förmyndaraktig för paternalistic (Engelsk-svensk ordbok). 
 
 
Jag är inte OK Du är OK                     - + 
 
NON-WINNER 
 
organisationsklimat: insecure, confused  
Gäller företrädare för LHS ute i partnerområden; allt 
är nytt för alla! 
 
organisationsstruktur: unclear, changes constantly 
Beslut om förändringar har ständigt kommit till 
LHS-företrädarna att sprida 
 

 
Jag är OK Du är OK                   + + 
 
WINNER 
 
ledningsstil: participative  
Så har det uppfattats, men på vilka nivåer har 
det funnits rejält deltagande? 
 
relationer mellan grupper: partnership, 
collaborative  
Hur har samverkan vid implementeringen 
varit och på vilka nivåer? 

 
Jag är inte OK Du är inte OK                - -    
 
LOSER 
 
work ideology: failure oriented  
Denna struktur är inte bra! Det är en uppfattning 
som funnits hos LHS-företrädare. 

 
Jag är OK Du är inte OK                + -      
 
NON-LOSER 
 
ledningsstil: paternalistic  
Så anses t ex alla verksamma pedagoger 
behöva en kurs tillsammans med sitt arbetslag 
för att formulera sin pedagogiska grundsyn. 
Kursen är tillkommen uppifrån, som ett led i 
skolutveckling– eg något som då borde stå i 
vinna-vinna-rutan? 
 
beslutsfattande: centralized at the top  
Besluten har även till LHS kommit uppifrån. 
Uttolkningen – har den skett i samverkan med 
VFU-lärarna? Med några få, inte i tillräckligt 
stora mängder? 
 
problemsolving: active,unilateral, individual 
Har det blivit alltför individuella lösningar på 
problem som uppstått? Är skälet 
decentraliseringen ut i partnerområdena och 
de som otydliga uppfattade direktiven? 
 

 
Figur 4: OK-fönstret där ”Jag” är LHS som organisation, ”Du” är VFU-lärarna 
 
En möjlig slutsats efter mitt tankeexperiment med begrepp ur TA och efter att ha använt OK-
fönstret blir följande: Omedvetenhet i handlingar och förhållningssätt från LHS sida, såväl som 
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organisation som via anställda, kan vara en del i förklaringen till att VFU-lärarna inte utnyttjar den 
möjlighet – och skyldighet - de enligt styrdokumenten har att ta plats i lärarutbildningen. Från LHS 
sida har vi då tittat ut genom fönsterrutan ”Jag är OK, Du är inte OK”. 
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Diskussion 
Jag inleder med att syna om arbetet gett mig svar på de frågor jag ställde i inledningen, dvs hur 
syftet med arbetet uppnåtts. Detta arbete har skett i en lärarutbildning, som är stadd i verklig 
förändring; tankar om denna kommer därefter. Avsnittet avslutas med att jag ser på mitt eget arbete 
ur ett metaperspektiv.  
 
Svar på frågorna 
Undersökningen borde nu ha gett mig svar på de frågor jag gick in i arbetet med, nämligen: 

 
- Vad lägger verksamhetsföreträdare i lärarutbildningen för innebörd i begreppen vetenskapligt 
förhållningssätt och beprövad erfarenhet? 
- Vilket ansvar anser de sig ha för respektive innehåll och hur de tycker sig ta detta? (sid 10 i 
detta arbete) 

Frågan om innebörd i de undersökta begreppen 
Första frågan gav mig svaret, att innebörderna liknar det som styrdokument och andra källor 
använder. Men olikhet finns i intervjuerna, exempelvis vad teori står för och hur den kan användas. 
De skillnaderna måste vi lyfta upp och möta. Beprövad blir en erfarenhet inte förrän den delats på 
något sätt. Det finns med hos alla men på olika sätt. Skiljelinjen går där mellan hur erfarenheten 
bearbetas - dela med andra, eller prövande i dialog med sig själv. Vi behöver skärskåda våra egna 
uppfattningar om dessa begrepp. Och dessa samtal ska innehålla vad vi anser styr våra 
uppfattningar – dvs tankar om tankar, metaspråk. Dessa möten krävs VFU-lärare emellan och även 
mellan VFU- och campuslärare. Samtal kan ha olika syften, och i detta arbete har jag inte gått in på 
de olikheter som finns och som leder till olika sätt att föra dem på. Exempelvis den skillnad som 
dialog och diskussion kan innebära, med Dalins sätt att resonera: 
 

Vi är inte tränade i dialog. Vi är mest vana vid diskussion. Båda formerna av kommunikation är 
viktiga. Dialogen kännetecknas av ett fritt och kreativt meningsutbyte, av koncentration på att lyssna 
och förstå. I diskussionen presenteras och försvaras olika ståndpunkter med målet att finna den ”bästa 
vägen”. Skall vi skapa ett samhälle där högst olika värden och intressen får likvärdigt inflytande och 
där människor med olika kulturer skall leva tillsammans i harmoni, då måste vi lära oss dialogens 
innersta väsen (Dalin, 1994, sid 84). 
 

Lärarna tycks dock inte vara klara över att de arbetssätt de använder i viss mån kan betecknas som 
vetenskapliga. Traditioner i utbildningsvärlden förkroppsligade i lärarna har sannolikt styrt vissa 
svar. Vi kan här ha att göra med ”troll”. Med det menar jag dolda föreställningar, som påverkar oss, 
ja, kanhända även skrämmer. Men troll brukar i sagornas värld spricka om de släpas, eller släpps, 
fram i solljuset. I det här fallet skulle föreställningen att verksamma pedagoger inte över huvud 
taget har ett förhållningssätt som närmar sig vetenskapligt kunna ”spricka i solen”. Samstämmighet 
mellan att vara en reflekterande praktiker och ha ett vetenskapligt förhållningssätt finns – 
undantaget dock dokumentationen som inte betonas hos den reflekterande praktikern och till viss 
del måhända även systematiken. Det ”trollet” kan vara en orsak till att VFU-lärarna inte tar en mer 
framträdande plats i lärarutbildningen. 

Frågan om ansvarsfördelning 
Svaren på den andra frågan visade på vilja till ansvartagande från VFU-lärarnas sida, men även på 
att lägga visst ansvar på campuslärarna, dvs vilja till ansvarfördelning. Men vad ska läggas var? Det 
kräver framkallning i samtal. Det är en god utgångspunkt för samverkan, säger mig min egen 
erfarenhet i arbetslivet. Jag ser i intervjuerna olika sätt att fördela ansvaret:  
- Vi VFU-lärare tar själva ansvar för VFU-innehållet ute på skolorna, bl a beroende på att 
uppgifterna från campus är för verklighetsfrämmande, 
- båda parter är ansvariga för att ge olika perspektiv, 
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- campus har företräde vad gäller teori- och metodskolning, VFU är ett övningsfält. 
 
Jag fann att skälen till innehållet i svaren kan vara såväl fasthållande vid gamla förhållningssätt och 
traditioner (som t ex regelstyrning) som oro i tider av organisationsförändringar.  

Men även LHS som organisation, och jag som funktionär, har sätt att förhålla oss till VFU-
lärarna som påverkar hur dessa reagerar. Och om informationsbehov på olika nivåer har hanterats 
klokt är tveksamt. Det gav mig analysen med begreppen ur transaktionsanalysen svar på.  
 
Hur syftet uppnåtts 
Syftet med undersökningens frågor formulerade jag på detta sätt: 
  

Jag vill med detta arbete försöka förstå något av det som avhåller skolvardagens pedagoger från att ta 
den plats i lärarprogrammet de enligt styrdokumenten skulle kunna ta.  

 (…) 
Främst ville jag med hjälp av att förstå, få vägledning i hur delar av den samverkan vi är ålagda ska 
kunna utvecklas, utformas och få ett innehåll som gagnar studenterna på den professionsutbildning vi 
är satta att samverka i. (sid 10 i detta arbete) 

Olika skäl till det mindre aktiva agerandet  
Jag har funnit olika skäl till att vfu-lärarna inte utnyttjar det utrymme i lärarutbildningen som finns 
framskrivet i styrdokumeten. Orsakerna kan vara: 
- fasthållande vid gamla förhållningssätt och traditioner från VFU-lärarnas sida,  
- oro vid organisationsförändringar för såväl VFU- som campuslärare,  
- ett omedvetet, förmyndarlikt förhållningssätt med otillräcklig information från LHS sida. 
Riktningsangivelsen, att verksamhetens frågor ska in i utbildningen, har visserligen inneburit att 
verksamhetsanknutna VFU-uppgifter stått på dagordningen vid många möten. Men helt uppenbart 
har inte tillräckligt skett i praktiken.  

Vägledning för fortsatt arbete kring VFU 
Jag tycker mig ha funnit åtminstone två vägar att förstå och därefter förhålla mig till hur jag skulle 
kunna agera i mitt LUG-uppdrag. 

Den första är, att ta vara på viljan att arbeta som en reflekterande praktiker, dock mer 
dokumenterande än nu, och att såväl fördela som dela på ansvar. Det kräver helt uppenbart fler 
mötesplatser, såväl inom partnerområdet som mellan VFU- och campuslärare. Där är vi på väg, 
men mycket återstår. Här platsar onekligen en tidningsrubrik, Bättre poliser med mera snack, som 
stod som rubrik över en DN-artikel kring polisarbetet (Boström 2005). En slutsats jag kan dra av 
mitt arbete kan analogt skrivas: ”Bättre lärarutbildare med mera snack”. Men vilken sorts ”snack”? 
Jo, mera metaspråk, fler uttalade tankar om vilka tankar vi tänker och varför. Vi kommer att vinna 
klarhet om vi tillsammans överblickar vårt gemensamma landskap, uttrycker vad vi ser och 
funderar över vad som troligen styr vår blick. Det kan vi därefter samtala om och lägga fram för 
studenterna. I det samtalet kan vi även ta upp vilken del av landskapen respektive lärare ska ta 
ansvar för orienteringen i, dvs vilket innehåll samtalen skulle kunna ha, på campus, på VFU 
respektive på båda ställena. För att detta arbetssätt ska ge något annat än generalisande anvisningar 
måste variationerna lyftas fram och belysas. Därefter kan det visa sig att vi bör lägga bakom oss 
vissa uppfattningar, som historiska företeelser. Det kan röra sig om vem som har makten över VFU, 
hur praxisorienterad eller praktiknära forskning kan ta plats på scen, att gamla teorier bör om inte 
skrotas så kompletteras med nyare etc. Det har länge funnits handledarutbildning som fristående 
kurs vid LHS. Numera heter kursen Utbildning i handledning inom VFU. Skäl till detta är med 
säkerhet att VFU inte är detsamma som praktiken i de tidigare utbildningarna. Dock kvarstår den 
viktiga nära kontakten mellan VFU-lärare och student – en kontakt som dessutom är utsträckt över 
en längre tid. I denna kurs har just detta med att tolka gemensamma dokument i lärarutbildningen, 
som utbildningsplaner och kursplaner, varit en del denna höst.  
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Det andra jag funnit är, att mer medvetet se på hur jag som person agerar i min funktion som 
representant i LUG. Men även hur LHS som organisation förhåller sig till våra samverkanspartner 
ute i de olika partnerområdena. Vilka budskap ger vi utan att vara medvetna om dem? Jag anser, att 
flera både kan och måste bli framlyfta och beskådade. Om vårt yrkesspråk används och utvecklas 
med mer metatänkande kan vi få en tydligare överblick, se de olika delarna av landskapet 
Utbildningsvärlden studenten rör sig i och samverka bättre. Med bättre menar jag då, att den 
pedagogiska yrkesutbildningen ger god förberedelse för arbetslivet samtidigt som aktörerna på VFU 
och campus känner att de motsvarar uppställda krav, såväl egna som andras. 

Dessa mina slutsatser ledde till slut till titeln på mitt arbete: Möten med metaspråk – om 
samarbete i lärarutbildningen. Med metaspråk menar jag då ett språk som används för att beskriva 
språkliga uttryck i motsats till språk som används för att direkt beskriva verkligheten 
(Nationalencyklopedin 2006). Där finns likhet mellan orienteringsvärldens karttecken och den natur 
kartan vill beskriva. Allt kan inte fångas i tecken eller ord, men kan ge vägledning om innehåll. Och 
meta använt som förled betecknar förändring – något som klart behövs i samarbetet (SAOL, 1998). 
Delaktighet i detta samarbete och vilja att samtala upplevde jag dessutom starkt från flera VFU-
lärare när jag genomförde intervjuerna. Denna väg kanske inte visar sig leda till större förändring 
och tydligt mer delaktighet från verksamhetens företrädare. Strukturer och traditioner kan visa sig 
svåra att rubba, trots metaspråk. Campuslärarna måste måhända helt avhända sig innehållet i VFU 
och Malmö högskolas begrepp VFT, verksamhetsförlagd tid, införas som förändringsbegrepp. Dock 
anser jag, att behovet av att lyfta fram vad som styr våra avsikter och val kvarstår. Metaspråk är där 
en väg till mer medvetet samarbete. Den slutsatsen drar jag av detta arbete. 
 
Några kartbilder över lärarutbildningen 
Mycket har blivit läst under arbetets gång, många tankar har jag vridit och vänt på, nya stigar har 
det lett mig in på – men någon gång måste man sluta. Det gör jag genom att lyfta fram några 
begrepp och tankar ur rapporten Mellan akademin och profession (Calander 2004). Titeln lockar, 
den pekar så precist mot den bild på ett papper jag använde vid intervjuerna, studenterna som går 
mellan lärarna på campus och på VFU. I det landskapet ska de få stöd att forma sin utveckling mot 
pedagogyrket. 

Från tal till text 
Lärarutbildningens landskap skriver Calander om. I det är en förändring synlig, menar han, som bl a 
innebär att kulturen i lärarutbildningen går från att vara oral till att bli alltmer textualiserad. I den 
orala ”traderades praxisgenererade lärarkunskaper mellan generationerna” (a a, sid 85). Visst skrevs 
det även tidigare, skriver han, men samtalandet var, och uppfattades av många, som det mest 
betydelsefulla inslaget i yrkesblivandet. Idag finns inte utrymme för den dialogen i samma 
utsträckning. Grundutbildningsanslagen i högskolevärlden har t ex urholkats sedan början av 1990-
talet. Undervisningstimmarna har blivit allt färre, en utveckling som lett till mer skriftlig 
redovisning såväl inne i kurser som vid examinationstillfällen. De mänskliga mötena lärare – 
student har blivit färre. Dock möts studenterna måhända mer i grupp. 

All kunskap går dessutom inte att benämna utan utgör en tyst kunskap. Molander skriver t ex 
att all kunskap inte går att uttrycka (1993). Den skulle då i stället kunna utläsas eller märkas som en 
förmåga i verkliga arbetssituationer – ett argument för en större tyngd på den verksamhetsförlagda 
delen i utbildningen och för regelbundna möten mellan campus- och VFU-lärare. Samtal om den 
gemensamma uppgiften behövs, för att diskutera hur studenten ska få tillgång till de olika 
kunskapsformerna.  

Högskolestyrelsen vid LHS tog 1999 beslut om att benämna lärarutbildningen en akademisk 
professionsutbildning. Hur vi ska uppfatta akademisk, som en renodlad skrivkultur eller mer som ett 
arbetssätt, det vetenskapliga förhållningssättet - där finns ytterligare en punkt till 
mötesdagordningen.  
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Denna tysta kunskap, förtrogenhetskunskap med ett begrepp från läroplan för den obligatoriska 
skolan (LGR 94), kan endast bli till en egen kunskap genom att man själv prövar och prövar; 
kanhända efter att ha beskådat och funderat kring hur en erfaren pedagog agerar, tänker och 
argumenterar. Detta med att läsa av en situation och hantera den utifrån denna förtrogenhetskunskap 
är dock inte alltid överförbart till en utomstående – åtminstone inte till 100 procent. För att ta ett 
måhända alltför drastiskt exempel: Vad var det som den gången fick mig att utan tvekan närma mig 
den upprörda högstadieeleven som var i färd med att beväpna sig med en kökskniv? Någonstans 
visste jag, hade jag en kunskap om honom och situationen, som gjorde att det sättet att handla för 
mig framstod som det enda rätta. Och – det var inte första dagen jag såg honom, då hade jag agerat 
annorlunda. 

Med detta synsätt blir det direkta prövandet, att planera, leda, genomföra och utvärdera 
pedagogisk verksamhet, än viktigare i lärarstudenterna utbildning – och därmed deras möjlighet att 
verka tillsammans med VFU-lärare som lyfter fram sin pedagogiska vardag. Därefter ska 
upplevelserna även in till campus för ytterligare bearbetning. 

Från kärna till noder i ett nätverk 
Men även lärarutbildningens strukturering förändras nu, menar Calander vidare. Den egentliga 
lärarutbildningsinstitutionen håller på att upplösas och går från en kärnregion med metodik, 
didaktik och praktik samt rena ämnesstudier som stark grund. I stället kommer en struktur baserad 
även på vetenskap och forskning och med ett annorlunda uppdrag för verksamheterna. Ett nätverk 
med flertal kunskapsknutar eller noder växer i stället fram. Det innebär en annorlunda 
strukturerande logik med subregioner, olika vetenskaper och VFU-skolornas lärare, som kretsar 
runt en kärna i upplösning och med svagare bindning till den. Denna logik innebär att vi är på väg 
mot en nätverksstrukturerad lärarutbildning, där kärnan är upplöst och det i stället finns olika 
regioner med skilda delar av lärarkunskap ömsesidigt beroende av varandra. Dessa territoriella 
regioner, noder, är förbundna med varandra – dvs lärarutbildningen går mot ett nätverk utan 
centrum. Denna framväxt kommer även att ställa oss inför frågan vad det ligger för innebörd i 
begreppet lärarutbildare är. Dessutom tillkommer hur lärarkunskapen ska distribueras ut till de olika 
regionerna som kommer att finnas i detta nätverk (a a, sid 92-94). 
 Men – vi är inte där än! Vi deltar i stället alla inblandade i en lärarutbildning, där en 
kärnregion är i upplösning och subregioner är på väg att etablera sig som mer självständiga, 
kopplade till vad Calander kallar olika ”semiregioner”, t ex VFU-skolor. Vi lever därmed just nu i 
en lärarutbildning som är strukturerad som en hybrid mellan den gamla geocentriska med en kärna 
och den framväxande nätverksmodellen (a a, sid 91). Inte undra på att vi då och då är förvirrade! 
Dock kan den metanivån få mig att se på mitt arbete med mer tillförsikt, jag får en modell att tänka 
med, i min ensamhet på kammaren och tillsammans med kollegor i lärarutbildningen, såväl 
campus- som VFU-lärare. 
 
Uppsatsen ur metaperspektiv 
Jag begav mig till sist in i att beskåda mitt eget arbete ”från ovan”. Då såg jag vad som styrt mig, en 
lång yrkeserfarenhet där samspelet med eleverna, och med årens gång även samspelet med 
arbetskamraterna, varit i fokus. Men omgivningens inverkan, dvs landskapet där det yrkesrelaterade 
samspelet sker, har i decennier funnits med som väsenligt att beskåda. Som den folkskollärare jag är 
i grunden ser jag även hur detta arbete snarare är en utblick över vida områden än ett grävande på 
djupet på en plats. 

Även min egen livshistoria har naturligtvis inverkat. Den närhet jag som pedagog känner med 
vissa personer – hur kan jag förstå den? Och vad kan ligga bakom svårigheterna att arbeta med 
andra? Om ord sätts på detta, inför mig själv eller tillsammans med andra, är min erfarenhet att 
samarbetet underlättas. 

Pendling mellan individ och omgivning i smått och i stort blir då självklar. Såväl samspel 
mellan individer och organisationer som med utbildningsvärlden finns med i detta arbete. Att växla 
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mellan närhet och distans är ofrånkomligt i arbete med människor, det arbete jag hållit på med i 
snart fyra decennier. Den erfarenheten och inställningen har jag tagit med mig in i arbetet med 
denna uppsats. Samtal och processer ingår som tunga delar i min yrkespraktik. Båda dessa 
intresseområden blir tydliga när jag ser på arbetet på detta sätt. Uppsatsen blev till slut en sorts 
samtalande processbeskrivning med inspel från olika håll – liknande vardagen för en lärare. 

De perspektiv jag valde att beskåda resultaten ur, och använda för att förstå innehållet i 
intervjuerna med, var inte uttalade makt- eller konfliktperspektiv. Visst ser jag att makt är en 
väsentlig del både i mitt nuvarande yrkesarbete och i tidigare arbetsuppgifter - vem har t ex 
tolkningsföreträde i vissa situationer? Den frågan använder jag med ojämna mellanrum i mina 
handledningar. När vi sätter ord på händelser och letar handlingsvägar ur dem, tvingas vi många 
gånger välja mellan intressen som står i konflikt med varandra. Självklart är det så. Men min 
livshistoria passar uppenbarligen bättre för andra sätt att bearbeta livet med. Visst blir jag nyfiken 
på vad jag skulle kunnat få syn på med de perspektiven klart utpekade. Men jag har valt bort dem 
och får leva i den ovissheten – eller välja att ta upp det tillsammans med andra framöver. 

Mattsons överblick över olika forskarroller får bli avlutning på detta arbete. Med hjälp av den 
distanserar jag mig och beskådar min roll i arbetet. 

  
- Universitetsforskare – lojal med vetenskaplighet 
- Uppdragsforskaren – lojal med sin uppdragsgivare 
- Aktionsforskaren – solidarisk med marginaliserade grupper 
- Amatörforskaren – forskar på egenhand 
- Praxisforskaren – skiljer på vetenskap och praxiskunskap 
- Sanningssökaren – eftersträvar herreväldesfri kommunikation 
- Fältforskaren – underordnar sig fältets villkor för att vinna insikt 
- Dialogforskaren – stimulerar andra att reflektera kritiskt 
- Deltagarorienterad forskare – forskar tillsammans med deltagarna 
- FoU-forskaren – understödjer självförvaltande forskning 
- Praktikerforskaren – utvecklar sin profesionella kompetens 
- Barfotaforskaren – söker levnadsvisdom 
(Olika forskarroller, Mattson 2004, sid 61-69) 
 

Med tanke på hur jag kritiskt beskådat LHS och mig själv som representant från LHS kan jag inte 
kalla mig uppdragsforskare. Inte heller FoU-forskare passar. Jag försöker lägga in mig själv under 
flera typer. Med tanke på att jag undvikit konfliktteorier skulle exempelvis Sanningssökaren kunna 
passa, men för den rollen är ett gemensamt projekt mellan forskare och deltagare utgångspunkt. 
Dialogforskaren som en variant av praxisorienterad forskning stannar jag för, inte minst med tanke 
på Dalins sätt att problematisera begreppet (Dalin, 1994, sid 84). Om jag skulle börja min 
undersökning i dag, skulle jag dock försöka vara både en lyssnande och en mer utmanande 
samtalspartner för att få andra att reflektera mer kritiskt. Dessutom skulle jag redan i intervjuerna 
söka mer aktivt efter olikheter. 
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