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Förord 

Syftet med vår studie var att undersöka vad som utmärkte nyexaminerade lärares 
beskrivning av vad och hur de använde lärarutbildningen i sin profession, med fokus på 
de teoretiska momenten. I studien har vi både individuellt och gemensamt insamlat och 
läst relevant litteratur. Vi har gemensamt utformat intervjufrågorna samt även 
gemensamt genomfört intervjuerna. Författandet i studien har varit en gemensam 
process och vi ansvarar tillsammans för studiens alla delar.   

Vi vill tacka vår handledare Arja Paulin för ett stimulerande och för oss utvecklande 
samarbete och stöd. Vi vill också rikta ett stort tack till våra nio informanter som gav 
oss av sin tid. Slutligen vill vi tacka Ann Kylén för support under arbetets gång.   
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Nyexaminerade lärares första tid i 
yrket 

En studie om nyttan av lärarutbildningens teoretiska moment 

Julia Kreuger och Karin Kylén-Wengman 

Sammanfattning 

Syftet med vår undersökning var att få syn på vad som utmärkte nyexaminerade lärares 
beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på 
de teoretiska momenten. Den dominerande bilden i tidigare forskning är att nyblivna 
lärare upplever många svårigheter under den första tiden i yrket. I det nya 
Lärarprogrammet från 2001 fanns en strävan efter att utbildningen skulle bli mer 
vetenskaplig och akademisk. Vi undersökte om lärare, examinerade från den nya 
utbildningen, beskrev att de hade nytta av de teoretiska momenten och om dessa på 
något sätt underlättade i vardagen.  

Vi har gjort en kvalitativ studie med halvstrukturerade frågor. Vår empiri bygger på 
intervjuer med nio informanter som alla gått den nya lärarutbildningen. Som stöd för 
vår analys av informanternas beskrivningar har vi valt att använda Bruners teori och 
begrepp om mentala representationer. Enligt Bruner finns det tre olika sätt att hantera 
och ta till sig kunskap. Dels är det via symboliska representationer, tillägnandet av 
kunskap genom ord och språk. Dels via ikoniska representationer, tillägnandet av 
kunskap genom förebilder och igenkännande av situationer och slutligen enaktiva 
representationer, själva lärandet genom handling. 

Vi har kunnat se att våra informanter har nytta av teorierna från utbildningen och att de 
fungerar som verktyg, men de har inte tillgång till utbildningens alla teoretiska delar. I 
vår tolkning av deras beskrivningar såg vi att de använde symboliska och ikoniska 
representationer i sin vardag. Dessa gav dem någon sorts trygghet och styrka i de 
enaktiva handlingarna. Informanterna beskrev att det framförallt var kunskapen om 
utvecklingspsykologi och lärandeteorier som de hade nytta av. Denna kunskap hjälpte 
dem att anpassa undervisningsmetoder efter olika elevers behov. Teorierna, även om de 
inte alltid kunde sätta ord på dessa, gav dem också en känsla av trygghet att möta 
vardagen.  

Nyckelord 

Teoretiska moment, nytta, verktyg, den pedagogiska Bermudatriangeln, mentala 
representationer. 
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New graduates’ first-time experience 
in the teaching profession  

A study of the usefulness of the Stockholm Institute of Education’s 
theoretical courses 

Julia Kreuger och Karin Kylén-Wengman 

Abstract 

The purpose of our investigation was to determine how useful new graduates found the 
theoretical courses from their studies at the Stockholm Institute of Education. Earlier 
research shows that new graduates experience many difficulties when they begin in the 
profession. The new teachers program, which began in 2001, aimed towards being more 
scientific and academic. We investigated if teachers who graduated from the new 
program found any of the theoretical courses useful and which of these courses, in any 
way, made their everyday teaching life easier.  

We conducted a qualitative study with semi-structured questions. Our empirical data is 
based upon interviews with nine graduates of the new teachers’ education program. To 
support the analysis of our respondents’ descriptions we have used Bruner’s theory and 
concept of mental representations. According to Bruner there are three different ways of 
handling and receiving knowledge: symbolic representations, the acquisition of 
knowledge through words and language, iconic representations, the acquisition of 
knowledge through role models and recognition of situations and, finally enactive 
representations, the learning through actions.  

We found that our respondents benefited from the educational theories which worked as 
tools for them. However, they didn’t seem to have command of all theoretical aspects of 
their education. In our interpretation of their descriptions we have also seen that the 
respondents used symbolic, iconic and enactive representations in their everyday 
teaching profession. The representations themselves became a sort of support and 
strengthened the respondents´ enactive actions. According to the respondents 
themselves, it was knowledge of the psychology of development and the theories of 
teaching which were most useful. This knowledge helped enable them to adapt their 
teaching methods to the different needs of the pupils and gave a feeling of security 
which helped them face everyday life in the classroom. 

Keywords 

Theoretical courses, usefulness, tools, the pedagogical Bermuda triangle, mental 
representations. 
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Kapitel 1. Bakgrund  

Inledning 
Att vara nyutexaminerad lärare ute på sitt första lärarjobb kan vara en tuff utmaning. 
Övergången mellan utbildning och yrke är en speciell erfarenhet. Graden och typ av 
svårigheter varierar förstås från person till person. För en del blir den växande insikten 
om läraryrkets komplexitet så pass övermäktig att man kan tala om en praktikchock. Vi 
kom i kontakt med begreppet när vi under hösten 2006 genomförde ett projekt under vår 
utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm.  

För oss väcktes frågan om och vad lärarutbildningen kan bidra med för att underlätta 
nyexaminerade lärares första tid i yrket. Vi blev intresserade och ville fördjupa oss i 
frågan om att vara ny lärare och lärarutbildningens roll i detta sammanhang. I våra 
studier av tidigare forskning (Anderberg 2006; Andersson 2005; Fransson & Morberg 
2001; Paulin 2007 m.fl.) fann vi att många av de svårigheter som nyexaminerade lärare 
upplevde var väl dokumenterade. Det blev intressant att se om de teoretiska momenten 
från utbildningen fyller någon funktion i vardagen. Vi hoppas kunna bidra med att se 
om, och i så fall vilka spår teorierna lämnar hos individerna i praktiken. En av 
funderingarna som vi burit med oss från vårt tidigare projekt är om man kan se något 
samband mellan individens reflektion över det man erfar i vardagen, förmågan att 
verbalisera detta och hur man hanterar sin första tid i yrket. Vi tror att detta möjligen 
kan skapa handlingsberedskap i yrkesblivandet. 

Undersökningsområde 
Under hösten 2006 genomförde vi ett pilotprojekt där vi undersökte hur nyexaminerade 
lärare såg på sin första tid som yrkesverksamma pedagoger i ämnet svenska. Vi fann då 
att avgränsningen till svenskämnet var irrelevant. Vad som var angeläget för våra 
informanter var inte exakt vad som låg till grund för deras arbetssätt och metoder i 
ämnet, utan den situation de befann sig i som nyexaminerade lärare. Det blev synligt för 
oss att de mer eller mindre befann sig i någon form av praktikchock. Vårt projekt kom 
därför att handla om detta. Genom våra intervjuer och genom den litteratur vi läste 
under detta projekt kom vi kontakt med begreppet ”reality chock”, på svenska 
”praktikchock”. Begreppet försöker beskriva den känsla många nyexaminerade lärare 
har under sin första tid i yrket. Det är en känsla av otillräcklighet och att tiden är emot 
en. Funderingar kring om jag duger som lärare är vanliga. Arfwedson (1993) med flera 
beskriver begreppet som ”Den växande insikten om lärararbetets svårighetsgrad och om 
det i praktiken begränsade möjligheterna” samt att man ”upptäcker att de motsägelser i 
lärarjobbet, som hänger ihop med oförenliga krav på målsättningar i skolan, inte går att 
reformera bort eller övervinna av egen kraft” (s. 131). 

Forskarna och lärarutbildarna Fransson och Morberg (2001) skriver i sin studie att 
många av de problem som nyexaminerade lärare beskriver är av liknande slag som de 
själva upplevt. Det menar att det finns vissa utmaningar som de nyexaminerade lärarna 
upplever som är oberoende av lärarutbildning, tid och kontext. De talar om 
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tyngdpunktsförskjutningar som skett i lärarutbildningen under olika utbildningsepoker. 
Efterkrigstidens lärarseminarier hade hur-frågan i fokus där utbildningen angav precis 
hur man skulle gå tillväga när man undervisade. Grundskollärarutbildningen från 1988 
hade en betydligt mer vetenskaplig inriktning med fokus på vad- och varför-frågor. 
Didaktiken gjorde sitt intåg i utbildningen, vilket innebar att läraren fick lära sig vad 
som ska läras ut och varför det ska läras ut. Fransson och Morberg menar att 
grundskollärarutbildningen framför allt hjälpte de blivande lärarna att utveckla 
intellektuella verktyg som teorier, modeller och begrepp för att förstå skolverksamheten. 
Detta fick utbildningen kritik för, därför att den inte i lika stor utsträckning utvecklade 
det direkta handlaget och det praktiska kunnandet. Kanske kan man säga att kritiken 
handlade om att studenterna fick lära sig förstå vad och varför man gör någonting 
istället för att lära sig hur man skulle göra. 

I dagens utbildning finns också hur-, vad- och varför-frågor men till skillnad från 
tidigare ska dessa vara forskningsbaserade och problematiserande. Det innebär bland 
annat att dagens utbildning inte formulerar givna svar på hur, vad och varför man ska 
undervisa utan att det är lärarstudenterna som själva ska söka svar på dessa frågor med 
stöd av lärarutbildningens innehåll och lärarutbildarnas handledning. Förskjutningen 
innebär därför att man gått från att se den nyexaminerade läraren som mer eller mindre 
färdigutbildad till att se läraren som aldrig färdigutbildad, utan som ständigt beroende 
av att lära mer, ett livslångt lärande. Fransson och Morberg menar sålunda att den nya 
lärarutbildningen ”syftar till att man skall lära sig att lära till lärare” (2001, s. 171) och 
att man lär sig det praktiska yrkeskunnandet först när man börjar arbeta. Förskjutningen 
innebär också att synen har gått från att vara traditionsbevarande till systemförändrande. 
Ett begrepp som ofta används i sammanhanget är att se den nyexaminerade läraren som 
förändringsagent. De nya lärarna ska med sin specifika inriktning och sin närvaro 
utveckla arbetslagsarbetet och medverka till skapa en sammanhållande och stadielös 
grundskola. 

Fransson och Morberg (2001) ser ett samband mellan denna förskjutning, skolsystemets 
förändring och den nyexaminerade lärarens situation. Kraven som ställs på dagens 
lärare att ständigt utveckla sig och förnya sig är mycket höga. Förutsättningarna för 
inträdet i yrket har radikalt förändrats vilket medför konsekvenser för hur de nya lärarna 
bör tas emot, introduceras och stöttas på arbetsplatsen och i yrkesblivandet. 

Den nuvarande forskningen som rör lärares inträde i yrket har framförallt dokumenterat 
nyexaminerade lärare som gått den gamla grundskollärarutbildningen. I det nya 
Lärarprogrammet från 2001 finns en strävan efter att utbildningen skall bli mer 
vetenskaplig och akademisk. I Utbildningsdepartementets utredning om en ny 
lärarutbildning sägs ”att lärarutbildningen måste bli både mer praktisk och mer 
teoretisk. Teori och praktik i utbildningen måste knytas samman och diskuteras med 
utgångspunkt i frågor om vad som är relevant kunskap för lärare” (SOU 1999:63, s. 76). 
Avsikten är bland annat att skapa en professionalisering av yrket och på sikt höja yrkets 
status. Intentionen är att integrera teori och praktik mer än som skett tidigare då teorier 
kan fungera som redskap som hjälper oss att se och förhålla oss till världen på olika sätt.    

Att träna upp förmågan att se saker och ting från olika utgångspunkter, att lära sig väga för och 

emot olika handlingsalternativ är en viktig ingrediens i både yrkesutbildning och 

yrkesutveckling. Teorier hjälper oss att inte enbart reflektera över enstaka, praktiska rutiner 



  

6

 
utan över hela systemet av föreställningar, antaganden och förklaringar. Teorier kan synliggöra 

det vi tar för givet och självklart, och därmed utgöra en startpunkt för en systematisk 

kunskapsutveckling. (Bronäs & Selander 2006, s. 12)  

För att öka möjligheten till att integrera teori och praktik betonar 
Utbildningsdepartementets utredning att den blivande läraren ska utbildas till en 
reflekterande praktiker.  

Att vara kritisk betyder att man intar ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkes- kunskap och till 

läraryrket. Det innebär insikt om att vetenskaplig kunskap kan beskrivas med utgångspunkt i 

hur olika teorier, perspektiv och metoder kan tillämpas i den pedagogiska yrkesverksamheten. 

Men också att lärares yrkespraktik kan vara utgångspunkt för teoretisering och 

kunskapsbildning. (SOU 1999:63, s. 63) 

De två största förändringarna som skett i den nya utbildningen är dels att alla studenter 
läser allmänna lärarkunskaper och dels att den verksamhetsförlagda utbildningen är 
integrerad i ämneskurserna. I det nya Lärarprogrammet ligger tre allmänna 
utbildningsområden insprängt á 20 poäng var och dessa läser alla studenter oavsett den 
egna inriktningen.  
Dessa block är teoretiskt orienterade och innehåller: styrdokument, 
utvecklingspsykologi/teorier om lärande, specialpedagogik, värdegrund, yrkesetiska 
dilemman/professionella samtal och bedömning. En stor del i den nya utbildningen är 
också att studenterna tränas i metakognitivt tänkande och reflektion över den egna 
lärandeprocessen. 

Vi är nöjda studenter i slutet av vår utbildning och tror att teorierna är levande verktyg 
som kan ge en ökad beredskap för svårigheter man möter i vardagen. Det reflekterande 
förhållningssättet tillsammans med teorierna som vi fått med oss från Lärarhögskolan, 
tror vi kan ge en ökad förmåga att verbalisera det man erfar. Det blev intressant för oss 
att undersöka om lärare, examinerade från den nya utbildningen som är mer teoretisk än 
tidigare, beskriver att de har nytta av de teoretiska momenten. Stämmer vår tanke om 
nyttan med teorierna? 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Som studenter i en professionsutbildning har vi ett personligt intresse av att få veta vilka 
möjligheter vi som nyexaminerade lärare har att klara komplexiteten i yrket och de 
svårigheter vi möter i början av yrkeslivet. Vi hoppas genom denna undersökning kunna 
bli bättre förberedda på det egna inträdet i yrket. 

Syftet med vår undersökning är att få syn på vad som utmärker nio nyexaminerade 
lärares beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med 
fokus på de teoretiska momenten som behandlas inom de allmänna 
utbildningsområdena (AUO).  
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Vår huvudfråga:   

Vilken nytta och vilka verktyg beskriver våra informanter att de teoretiska momenten 
från AUO ger? 

För att besvara vår huvudsakliga frågeställning har vi använt oss av tre delvis 
överlappande frågor.  

 
Hur beskriver och värderar ett antal nyexaminerade lärare nyttan av sin 
lärarutbildning? 

 

Vilka teoretiska delar från utbildningen ser den nyexaminerade läraren som 
verktyg i yrket?  

 

På vilka olika sätt kommer detta i uttryck i informanternas berättelser? 
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Kapitel 2. Teoretisk referensram 

Teoretiskt perspektiv  
Uppsatsens syfte är att försöka se vad det är som utmärker nyexaminerade lärares 
beskrivning av hur de använder lärarutbildningen, och då i första hand de teoretiska 
momenten, i sin yrkesvardag. Det handlar alltså om de nyblivna lärarna tycker sig ha 
användning av de teorier de undervisats i på lärarhögskolan. Ger dessa något stöd i den 
mångfald av komplexa situationer som lärarens vardag består av? Som stöd för vår 
analys av informanternas beskrivningar har vi valt att använda Jerome Bruners (2002) 
teori och begrepp om mentala representationer. Dessa kan enligt oss liknas vid Piagets 
teorier om utveckling av kognitiva strukturer och scheman. En koppling han själv gör i 
sin bok På väg mot en undervisningsteori (1971, s. 32). Bruner menar att det finns tre 
olika sätt hantera och ta till sig kunskap, det vill säga själva läroprocessen. Det är den 
enaktiva som innebär lärande genom handling. Det är genom görandet i sig själv som 
lärande utvecklas och befästs. Vi kan en mängd saker som vi inte har några bilder eller 
ord för och som är svåra att beskriva för andra. Ett exempel på detta är när vi lär andra 
att cykla eller simma, det är så självklart för oss som kan, att det blir svårt att sätta ord 
på och lära ut det vi gör, själva görandet är införlivat i våra kroppar. (Bruner 1966) 
Genom att själv utföra handlingar utvecklas färdigheter eller yrkeskicklighet (Bruner 
2002) Det andra är den ikoniska som innebär lärande genom bilder, förebilder och 
igenkännande av situationer. Genom den ikoniska representationen aktiveras 
minnesbilder som hjälper individen att bearbeta och hantera händelser som leder till 
utveckling. Slutligen den symboliska representationen där orden och språket är den 
dominerande formen. När den symboliska representationen är utvecklad så översätter 
den erfarenhet till språk, men det är inte språket i sig själv, det är användandet av 
språket som ett tankeinstrument som är viktigt. När nya komplicerade ord har blivit en 
naturlig del av individens språk, visar det på en utveckling av den symboliska 
representationen. (Bruner 1966) På lärarutbildningen sker detta när studenterna får 
teorier som de börjar kunna reflektera och verbalisera. Det som blir intressant för den 
intellektuella utvecklingens natur är att det verkar som de tre olika mentala 
representationerna arbetar sida vid sida ända tills människan har internaliserat dessa. 
(Bruner 1971)  

It is this that leads me to think that the heart of the educational process consists of providing 

aids and dialougues for translating experience into more powerful systems of notation and 

ordering. And it is for this reason that I think a theory of development must be linked both to a 

theory of knowledge and to a theory of instruction, or be doomed to triviality. (Bruner 1966, 

s.21) 

Bruner betonar hur viktigt det är att hänsyn tas till hur individerna själva beskriver att de 
upplever världen. Det är i individernas egna berättelser när de beskriver hur de använder 
de teoretiska momenten från utbildningen som vi kan få syn på vilka spår teorierna 
lämnar i praktiken. ”För Bruner handlar teorier om berättelser om hur vårt tänkande och 
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tankeprocesser formas, hur vi konstruerar och skapar mening och verklighet och hur vi 
är formade av vår kultur och kontext i det arbetet.” (Paulin 2007, s. 61) Berättelser kan 
hjälpa oss att få syn på sambanden mellan olika skeenden och mellan händelser och 
kontext. (Bryman 2002) 

Tidigare forskning 
Det finns många studier av hur lärare upplever sin första tid i yrket se till exempel 
Anderberg 2006; Andersson 2005; Claesson 2002; Fransson & Morberg 2001; Fransson 
2006; Paulin 2007. Den dominerande bilden i dessa studier är att nyblivna lärare 
upplever många svårigheter, men också att lärarna beskriver arbetet som roligt, 
spännande, givande och att kontakten med eleverna är stimulerande. Den tidigare 
forskningen tar inte i någon större utsträckning upp hur nyexaminerade lärare beskriver 
sin användning av lärarutbildningen utan fokuserar på de svårigheter lärare upplever 
under sin första tid. Man kan tolka svårigheter som att man inte har tillräckligt med 
kunskap/kompetens och förmåga att lösa svårigheterna på ett tillfredställande sätt. 
Omvänt kan man tolka det som att framgång är när man har tillräckligt med 
kunskap/kompetens och förmåga att klara olika situationer. Dock kompliceras denna 
omskrivning av att svårigheter som lärare upplever inte har en given koppling till vad de 
saknar från lärarutbildningen utan kan vara föranledd av andra och/eller mer komplexa 
orsaker. Vi kommer i vår studie fokusera på vilken användning de nyexaminerade 
lärarna beskriver att de har av sin utbildning oavsett om det handlar om svårigheter, 
framgångar, eller glädjeämnen med hänvisning till de teoretiska momenten.  

Lärarkompetens 

Stensmo (1997) nämner tre kompetenser som är nödvändiga för en lärare: 
ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarskapskompetens. I den litteratur som vi 
studerat fann vi att de nyexaminerade lärarna sade sig ha tillräckliga ämneskunskaper 
för att klara sin yrkesvardag såsom skolans mål är uppställda. (Jönsson 1998; Paulin 
2007) Däremot säger de sig inte ha tillräckligt med kunskaper när det handlar om 
ledarskapskompetens och relationer och sociala frågor, till exempel konflikthantering, 
föräldrakontakter och samarbete med kollegor. Det handlar också om att många lärare 
känner att de inte har tillräckligt med didaktiska kunskaper om till exempel 
lektionsplanering, bedömning och hitta rätt nivå för varje elev. Arja Paulin har i sin 
doktorsavhandling (2007) undersökt nyblivna lärares väg från student till lärare. Hon 
fann att det som verkade ge upphov till mest bekymmer handlade om deras brister i den 
sociala kompetens som rör relationer och konflikter. Dessa var ”att förstå och hantera 
problemelever, att skapa arbetsro i klassen, att förhålla sig till kollegor och att förstå sig 
på föräldrar” (s. 179). Redan under utbildningen beskrev studenterna att de inte fått 
tillräckligt med kunskaper om detta, något som sedan visade sig stämma när de under 
sin första yrkesverksamma tid upplevde osäkerhet kring dessa frågor. Den första tiden 
upplevdes ofta som väldigt kaotisk och de bar på en känsla av ständig brist på tid. De 
nyblivna lärarna befann sig i praktikchock. Hon beskriver också att vissa svårigheter 
som lärarna har hänger ihop med de egna ”förväntningarna, visionerna som inte går att 
förverkliga på grund av olika omständigheter.” (a.a. s. 174). Paulin såg att när det gäller 
den didaktiska kompetensen menade lärarna att de inte hade tillräckliga kunskaper för 
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att hitta rätt undervisningsnivå, stödja elever med bristande motivation. De hade inte 
heller tillräckliga kunskaper kring användandet av läromedel, lektionsplanering samt att 
förstå och hitta sin plats i den organisation de tillhör.  

Lärarutbildningens roll  

Paulin (2007) hävdar att brister i social och didaktisk kompetens beror på brister i 
lärarutbildningen. Det handlar om innehåll, arbetssätt och arbetsformer som behöver 
utvecklas. Hon ser också att den största bristen, som hon kunnat uttolka av studenternas 
beskrivningar i sin studie, är att det verkar som det i utbildningen finns ett glapp mellan 
teori och praktik. Paulin menar att under sin utbildning har studenterna fått lära sig 
teorier genom symboliska representationer. Dock verkar bristen på förebilder, ikoniska 
representationer, från utbildningen göra det svårt att tillämpa dessa till handling, till 
enaktiva representationer, när de väl befinner sig i arbetslivet. Utbildningen ”verkar inte 
lyckas med att ge studenterna den förmåga att integrera teori och praktik som det är 
nödvändigt att ha i ett professionellt yrkesutövande.” (a.a. s. 175) Lärarna upplever att 
de många gånger undervisar på ett sätt som de inte tänkt. Det verkar som att latenta 
mönster från egen erfarenhet, till exempel från den egna skoltiden, återskapas och 
formar undervisningen. Mogensen (1994) har studerat hur sjuksköterskestuderandes 
lärande under praktikperioden utvecklas. Hon fann i sina intervjuer och observationer 
att berättandet var en viktig del i att omvandla teorierna till praktiskt handlande. Hennes 
informanter upprepade högt de teorier, de symboliska representationerna, de fått under 
utbildningen antingen för sig själva, till handledaren eller till patienten. De hade 
dessutom en bild, den ikoniska representationen, av hur olika moment skulle gå till och 
tillsammans med själva görandet, den enaktiva representationen, utvecklades 
kunskapen. Hon menar att alla tre representationsformerna arbetade parallellt och 
stödjer varandra men att själva görandet skapar förutsättningar för att samordna lärandet 
till en helhet. Paulin (2007) antyder att lärarutbildningen inte lyckas ge studenterna 
möjligheter till detta. För lärarna måste möjligheterna att få ikoniska representationer 
öka för att utveckla relationen mellan teori och praktik. Hon föreslår att de latenta 
modellerna studenterna har med sig in i utbildningen måste lyftas upp för att kunna 
analyseras så att förhållandet mellan teori och praktik utvecklas. Dessutom måste 
kopplingarna mellan ”de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delarna i 
utbildningen” utvecklas för att kunna ”befrukta varandra på ett mer genomgripande 
sätt” (a.a. s. 180).  

Jönsson (1998) har i en studie tittat på lärarstudenters beskrivning av deras väg till 
lärare och hur de anser sig ha påverkats av utbildningen. För en del har utbildningen 
förstärkt de föreställningar de hade innan de påbörjade utbildningen medan för andra 
hade den inneburit helt nya insikter och helt ny förståelse. Jönsson skriver att det som 
återkommer ”är att de har utvecklats personlighetsmässigt, mognat och stärkt sitt 
självförtroende men också blivit mer socialt medvetna och fått en förändrad syn på 
såväl kunskap som läraryrket.” (s. 59). De osäkerheter som studenterna i hennes studie 
upplever är detsamma som i Paulins studie, det handlar om sociala kompetenser i mötet 
med andra människor.  

Paulin (2007) frågar sig om det för lärare är ”så att handlingskunskap utvecklas först i 
verksamhet efter utbildningen” (s. 169) och hon menar att det första året i yrket kanske 
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blir det sista året i utbildningen. Detta kan ställas mot Fransson (2006) som i en studie 
har jämfört lärares och fänrikars yrkesblivande. Han fann att lärarna i studien i större 
utsträckning än fänrikar känner sig ensamma i vardagen, de har ofta få möjligheter till 
samarbete och kommunikation med andra och är därför mer utlämnade åt sig själva i 
meningsskapande processer. Lärare planerar, genomför, utvärderar och bedömer sitt 
arbete i hög grad själva. Han uttrycker det som att lärare ”har begränsade möjligheter att 
se varandra i handling”. (Fransson 2006, s. 185) Många har också små möjligheter att 
kommunicera och reflektera över själva görandet. Fransson hänvisar till ett flertal 
forskare (t.ex. Larsson 2004; Säljö 2000) och menar ”att kommunikativa villkor och 
synliggörandet av meningsskapande processer utgör viktiga aspekter av lärande och 
yrkesblivande”  (s. 180). Fransson hänvisar också till Munthe (2003) som visar ”att 
samarbete är en viktig faktor som minskar lärares osäkerhet” (s. 32).  

Paulin finner att lärarnas yrkesblivande kompliceras ytterligare av att det finns brister i 
hur de nyblivna lärarna blir mottagna på skolorna, något som starkt bidrar till de 
svårigheter många upplever. Det blev mycket tydligt att skolans organisation och kultur 
spelade en avgörande roll för hur de nyblivna lärarnas första tid såg ut. Fransson (2006) 
menar att om svårigheterna att komma som ny och oerfaren är kopplat till den 
grundläggande lärarutbildningen eller om det hör till läraryrkets komplexa natur är svårt 
att avgöra. Han resonerar över vilka konsekvenser de senaste årens förändrade 
utbildningar får. Han hävdar att den ökade vetenskapliga förankringen i utbildningen 
inte innebär att den distanserar sig från den praktiska erfarenheten, utan tvärtom, ett 
vetenskapligt sätt att närma sig och förhålla sig till yrket är positivt och utvecklande. 
Dock får en förändring av utbildningen konsekvenser för hur lärare (och fänrikar) 
hanterar sin första tid i yrket och för hur de omsätter sina kunskaper från utbildningen i 
praktiken.  

Faktorer som styr den första tiden 

Fransson och Morberg (2001) har utvecklat en modell för att tolka och analysera olika 
lärares beskrivningar. Den beskriver olika faktorer i lärarens vardag som relaterar till 
och påverkar varandra där komplexiteten i yrket framträder. Den ger en förståelse för de 
känslor och upplevelser som lärarna har. I sin forskning kunde de se mönster i hur 
lärarna upplevde sitt arbete. En faktor handlar om den egna ambitionen och bygger på 
individens tankar och visioner om hur man önskar att lärarbetet ska fungera. Dessa 
visioner kan vara mer eller mindre möjliga att förverkliga. En annan faktor handlar om 
yttre krav som kan komma från omgivningen, till exempel från kollegor, skolledning, 
föräldrar och media. Dessa kan vara explicita eller implicita. Det kan också vara 
upplevda krav från hur styrdokumenten ska förstås. Den tredje faktorn handlar om 
reella möjligheter att förverkliga sina visioner som styrs av ramfaktorer såsom 
socioekonomiska villkor i kommunen, skolan och lokala skolkoder. Dessa tre faktorer 
utgör hörnstenar i modellen och mellan dessa tre bildas ett spänningsfält. När 
spänningsfältet är mer eller mindre i balans, fungerar arbetet och man håller sig flytande 
men när spänningsfältet bryts dominerar obalansen och man riskerar att sugas in i 
svårigheter och förgås. Modellen kallar de den pedagogiska Bermudatriangeln och 
anspelar på vattnet i Stilla oceanen där många skepp och flygplan har förlist eller 
försvunnit. När obalans uppstår i spänningsfältet upplever lärarna frustration och att de 
har någon form av dilemman. Sätten att hantera spänningsfälten påverkas givetvis av 
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individens personlighet och tidigare erfarenheter men också av hur man har kunnat 
tillgodogöra sig lärarutbildningen och hur denna har sett ut.  

Fransson och Morberg gör också en didaktisk dimension av triangeln, de sätter då de 
klassiska vad- varför- och hur-frågorna som hörnstenar. Då handlar det direkt om hur 
undervisningen ser ut, det vill säga vad man ska undervisa om, varför man ska göra det 
och hur det ska gå till. Hur pass väl man klarar (har tillräckliga kunskaper och 
förmågor) dessa faktorer avgör balansen i spänningsfältet.  

Modellen kan göra det möjligt att se var i spänningsfältet det är balans eller obalans och 
på så vis kan man lättare se vilka åtgärder som behövs.  

Sammanfattning 

Tidigare forskning handlar framförallt om de svårigheter de nyexaminerade lärarna 
upplever. Däremot handlar den inte i någon större utsträckning om hur lärarna använder 
lärarutbildningen. De svårigheter som beskrivs handlar om att de inte har tillräckligt 
med kunskaper i didaktisk och social/relationell kompetens. Dock kommer det fram att 
de nya lärarna har tillräckliga ämneskunskaper. De områden lärarna beskriver att de inte 
har tillräckligt med kompetens inom, är till exempel konflikthantering, 
föräldrakontakter och samarbete med kollegor. Det handlar också om brister i didaktiska 
kunskaper som lektionsplanering, bedömning och att hitta rätt nivå för varje elev.  

Forskningen beskriver att lärarna har svårigheter med att integrera teori och praktik. Det 
brister som beskrivs är de kompetenser som ingår som moment i de tre allmänna 
utbildningsområdena (AUO): styrdokument, utvecklingspsykologi/teorier om lärande, 
specialpedagogik, värdegrund, yrkesetiska dilemman/professionella samtal och 
bedömning.  Forskningen pekar med andra ord på att det finns ett glapp mellan teori och 
praktik. Tolkat med Bruners begrepp om de tre mentala representationerna verkar det 
som bristen på ikoniska representationer från utbildningen gör det svårt att använda 
teorierna, de symboliska representationerna. Detta leder till att de har svårt att omsätta 
teorierna till handling, det vill säga till enaktiva representationer. Svårigheterna kan 
bero på bristande kompetens som i sin tur kan bero på att man inte har tillgång till 
teorierna. Brister kan finnas i lärarutbildningen, hos lärarutbildarna och/eller de enskilda 
studenterna. Svårigheterna att komma som ny lärare kan också bero på läraryrkets 
komplexa natur och vilken roll utbildningen har i det sammanhanget är svårt att avgöra.  

Centrala begrepp 
Teoretiska moment – vi avser de moment som ingår i det allmänna utbildningsområdet, 
AUO, på Lärarhögskolan i Stockholm. I dessa moment ingår kunskap om: 
styrdokument, utvecklingspsykologi/teorier om lärande, specialpedagogik, värdegrund, 
yrkesetiska dilemman/professionella samtal och bedömning. 

Nytta – med nytta avser vi här det som våra informanter allmänt beskriver och som vi 
tolkar att de använder från de teoretiska momenten från utbildningen i sin yrkesvardag. 

Verktyg – med verktyg avser vi vad exakt informanterna säger sig ha nytta av i 
yrkesvardagen.  
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Den pedagogiska Bermudatriangeln – en modell som Fransson och Morberg (2001) har 
utvecklat för att tolka och analysera olika faktorer i lärares vardag. Dessa är den egna 
ambitionen, yttre krav och reella möjligheter att förverkliga sina visioner. De tre 
faktorerna utgör hörnstenar i en triangel och mellan dessa bildas ett spänningsfält. När 
läraren upplever sig ha kontroll över de olika faktorerna är spänningsfältet i balans. När 
spänningsfältet bryts dominerar obalansen och svårigheterna tar över i vardagen. 
Modellen ger en förståelse för känslor och upplevelser som lärarna har.  

Mentala representationer – vi avser här Bruners teori och begrepp om mentala 
representationer. Dessa tre är den enaktiva representationen som innebär lärande genom 
handling. Den andra är den ikoniska representationen som innebär lärande genom 
bilder, förebilder och igenkännande av situationer. Slutligen den symboliska 
representationen där orden och språket är den dominerande formen.  
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Kapitel 3. Metod 

Upplägg  
Valet att genomföra en kvalitativ studie med halvstrukturerade frågor föll sig naturligt 
för vår del. I en kvantitativ undersökning med enkäter hade nyanserna och de utförliga 
svaren gått förlorade samt den personliga prägel vi eftersträvade i det interrelationella/ 
mellanmänskliga samtalet. Cohen & Manion (1994) menar att använda intervjun som 
verktyg syftar i en vidare kontext till att ta fram livets mångfald och rikedom. Den kan 
användas som ett sätt att värdera eller bedöma en person i något avseende, för att pröva 
och utveckla hypoteser och för insamling av data.  

Although in each of these situations the respective roles of the interviewer and the interviewee 

may vary and the motives for taking part may differ, a common denominator is the transaction 

that takes place between seeking information on the part of one and supplying information on 

the part of the other. (Cohen & Manion s. 271) 

Hartman (1998) uttrycker det som att ”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att 
man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer.” (s. 
239). Vi var intresserade av att höra hur våra informanter beskrev den nytta de sa sig ha 
av lärarutbildningen i vardagen. Vi var inte ute efter deras berättelse i allmänhet utan vi 
var intresserade av deras beskrivning om och hur teorierna satte spår i praktiken. ”Den 
kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, 
utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de 
vetenskapliga förklaringarna”. (Kvale 1997, s. 9)  

Genom att använda oss av halvstrukturerade frågor kunde vi påverka intervjuernas 
riktning. Vi fick möjlighet att ställa följdfrågor, sammanfatta, lyfta upp och 
omformulera det informanterna sa. Omformuleringen och sammanfattningar gör det 
möjligt för informanten att reflektera och reagera och utifrån det komma med fler och 
nya reflektioner. ”Genom att ge tillbaka innehållet i en annan språkdräkt får klienten 
lyssna, ta ställning, bekräfta eller revidera.” (Hägg & Kuoppa 1997 s. 50) Redan i vårt 
pilotprojekt genomförde vi en kvalitativ studie med halvstrukturerade frågor. Vi insåg 
då hur svårt själva intervjuandet var men samtidigt vilka vinster som kunde nås. 
Forskningsintervjun är ett mellanmänskligt samtal där kunskaper utvecklas mellan två 
parter (i vårt fall tre) om ett bestämt tema och ur ömsesidigt intresse. För oss handlade 
det om att snabbt skapa kontakt med våra informanter och bygga upp en atmosfär där de 
kände sig trygga nog att dela med sig av sina erfarenheter (Kvale 1997).  

Paulin (2007) fann i sin studie att de teorier som hennes informanter arbetat med och 
analyserat under utbildningen inte lämnade några nämnvärda spår i deras beskrivningar. 
Både med tanke på detta och med tanke på den förståelse vi i pilotprojektet fått för hur 
komplicerat det är att göra intervjuer blev det viktig för oss hur vi ställde våra frågor. 
Det blev viktigt att ställa frågor som skulle kunna locka fram spår av teorier. Därför 
hade vi en ambition att ställa följdfrågor för att få informanterna att djupare reflektera 
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över sina handlingar och om dessa hade några teoretiska kopplingar. Med tanke på den 
mångfald av studier som fokuserat på svårigheterna med att komma ny i yrket var vi 
också noga med att inte ställa negativt laddade frågor för att ytterligare förstärka den 
bilden. Vår förhoppning var, att vi genom att lyssna till deras hela berättelser skulle 
kunna få syn på handlingar som visade på underliggande mentala representationer. 
Bruner (2002) menar att vi människor inte har några problem med att berätta våra 
berättelser om verkligheten men problemet är att vi gör det automatiskt utan reflektion. 
För att bli medvetna om vad som verkligen sägs ”krävs kontrastering, konfrontation och 
metakognition”. (s. 176) Man skulle kunna säga att vi med våra frågor konfronterar 
informanterna och hjälper dem till reflektion. Frågor bilaga 1. 

Urval 
Vi har intervjuat nio lärare som alla har det gemensamt att de har gått den nya 
lärarutbildningen. Vi skaffade namnlistor från tidigare årskullar av studenter som vi 
utgick från när vi hittade våra informanter och några hittade vi genom kontakter vi fått 
under vår utbildning. Två av våra informanter intervjuades även i pilotprojektet och de 
andra sju hade vi aldrig träffat tidigare. Vår ursprungliga tanke var att alla informanter 
skulle arbeta sin andra termin efter avslutad utbildning. Avsikten med detta var att de 
skulle ha en så ny utbildning som möjligt men inte vara helt färska och inte befinna sig i 
praktikchock. Precis som Anderberg (2006) var vi medveten om att praktikchockens 
verkan kan färga intervjuerna alltför mycket. I arbetet med pilotprojektet insåg vi att 
praktikchocken kan leda till en känsla av frustration och stress, en svårighet att fullt 
kunna överblicka sin situation.Den oerfarne läraren har fokus på sig själv. Det medför att även 

analysen av det som sker fokuseras på den egna personen, vilket ger upphov till osäkerhet. 

När väl en lärare kan flytta fokus till undervisningens problem är mycket vunnet. För att klara 

det måste läraren känna en tillit till att de personliga problemen löses med tiden genom ökad 

erfarenhet. (Anderberg 2006, s. 9) 

Vi fick frångå vår ursprungliga tanke då det visade sig att några av informanterna hade 
jobbat längre än den tid vi hade tänkt oss. Våra informanter har arbetat mellan en och 
fem terminer. Alla utom en har utbildats på Lärarhögskolan i Stockholm. Vår 
förhoppning var att få tag i informanter i varierande ålder och kön för att eventuellt 
kunna dra några slutsatser om detta har någon påverkan. Informanternas ålder varierade 
mellan 27 och 40 år. Vi fick aldrig tag på någon riktigt ung och endast en man. De flesta 
sa sig ställa upp på intervju eftersom de ”vet hur det är att skriva uppsats” och en lärare 
svarade att det ingår i jobbet. Alla tyckte att uppsatsens ämne var intressant. Implicit 
kunde vi förstå att de såg intervjun som ett tillfälle till reflektion, några såg det som ett 
tillfälle att dela med sig av sin situation som de kände sig ensamma i.  

Presentation av informanter. 

Person 1 – 30 år, arbetar sin fjärde termin. Undervisar i år 6 till 8.  

Person 2 – 27 år, arbetar sin andra termin. Undervisar i år 3.  

Person 3 – 40 år, arbetar sin femte termin. Undervisar i år 7 till 9.  

Person 4 – 34 år, arbetar sin andra termin. Undervisar i år 3.  
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Person 5 – 28 år, arbetar sin andra termin. Undervisar i år 4.  

Person 6 – 36 år, arbetar sin andra termin. Undervisar i år 2.  

Person 7 – 38 år, arbetar sin fjärde termin. Undervisar i år 3.  

Person 8 – 36 år, arbetar sin tredje termin. Undervisar i år 5.  

Person 9 – 36 år, arbetar sin första termin. Undervisar i år 4.  

Genomförande 
Inledningsvis genomfördes litteraturstudier i adekvat litteratur och forskning för ämnet. 
Sökning av litteratur och uppsatser genomfördes också på www.libris.kb.se, sökord var 
lärarroll, lärarutbildning, nyexaminerade lärare och socialisering. Avsikten med 
litteraturstudierna var att öka våra kunskaper om ämnet innan vi gav oss ut på intervju 
för ”att utveckla en teoretisk förståelse av de fenomen som ska undersökas och att 
etablera den grund som den nya kunskapen ska fogas till och införlivas med.” (Kvale 
1997, s. 92) Frågorna utvecklades allteftersom vi läste och fördjupade oss i ämnet. De 
utformades under teman utifrån studiens syfte och med tanke på de mentala 
representationerna.   

Vi genomförde en intervju med varje informant och intervjuernas längd varierade 
mellan 30 och 75 minuter. Variationen i längd berodde främst på informanternas 
talförhet. Intervjuerna bokades per telefon och via mail. Informanterna informerades om 
syfte och frågeställning med studien samt om de etiska aspekter som är förknippade 
med deltagandet i studien. Samtliga intervjuer utom en genomfördes på informanternas 
arbetsplatser. De fick själva välja plats. För att få en bättre helhet var vår ambition att vi 
båda skulle vara med vid intervjuerna. Fördelen med detta var att vi hann med att ha ett 
reflekterade förhållningssätt till den efterfrågade kunskapen samtidigt som intervjun 
fortgick. Vi upplevde att vi fick en större följsamhet när det gällde att haka på 
informanternas svar tack vare att vi var två. 

Intervjuerna spelade in på Mp3 (i ett fall på kassettband). Vi sorterade våra frågor i 
teman som vi utgick ifrån. Detta gjorde att vi var fria att använda dem i den ordning 
som föll sig naturligt. Dessa teman var: Förebilder, Teori i vardagen samt 
Visioner/sammanfattande frågor. Genom att använda dessa teman ville vi försöka få syn 
på Bruners mentala representationer i våra informanters berättelser.  

Vi var noga med följdfrågor som kopplade till nyttan av teorier. Kvale (1997) påpekar 
att ledande frågor kan förstärka intervjusvarens tillförlitlighet. Det viktiga var inte om 
intervjufrågorna var ledande eller inte utan om de kom att ge en fördjupad och ny 
kunskap. 

Materialbearbetning 
Vår empiri består av intervjuer som vi har tolkat och analyserat. Cohen och Manion 
(1994) menar att det är bättre att banda intervjuerna än att bara skriva ner dem. När man 
skriver är det omöjligt att hinna få med allt som sägs och därför är det lätt hänt att man 
bara får med det som man någonstans undermedvetet vill ha svar på och på så vis 

http://www.libris.kb.se
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missar det som kanske egentligen sägs. Därefter transkriberades inspelningarna till text 
relativt ordagrant. Fördelen med transkribering är att det kan bidra med att förbättra vårt 
minne och vi upprepade gånger kan gå igenom informanternas svar utifrån syfte. 
Risken/nackdelen är att tonfall, gester och kroppsspråk går förlorad, liksom att texten 
blir påverkad genom vår interpunktion. Transkriberingen innebär i sig en 
tolkningsprocess då: 

Utskrifter är avkontextualiserade samtal; de är abstraktioner, liksom topografiska kartor är 

abstraktioner av det ursprungliga landskap som de härletts från. Kartor framhäver vissa 

aspekter av landskapet och utelämnar andra; urvalet av kännetecken beror på syftet. (Kvale 

1997, s. 152)  

Detta är något man måste vara medveten om under hela processen. 

I beskrivningen av empirin har vi utgått från de sorterade och tematiserade frågorna. Vi 
har sökt efter indikatorer på likheter och skillnader för att se om vi kunde finna något 
mönster. Dessa har vi sedan kategoriserat under olika begrepp som ingått i de teoretiska 
momenten i utbildningen: styrdokument, utvecklingspsykologi/lärandeteorier, 
specialpedagogik, värdegrund, yrkesetiska dilemman/professionella samtal och 
bedömning. Utifrån detta har vi kunnat se mönster som vi ställt mot Bruners tre 
representationsformer och slutligen har vi tolkat dessa.  

Tillförlitlighetsfrågor 
Vi har valt att använda den halvstrukturerade intervjun som metod för insamling av 
data. Vår empiri hade sett annorlunda ut om vi valt att bygga den på enkäter och/eller 
observationer. Intervjuer innebär alltid ett risktagande som man bör vara medveten om 
när man använder detta som metod. Frågorna kan ställas på så pass olika sätt i de olika 
intervjuerna att de trots sin språkliga likhet riskerar att inte få exakt samma innerbörd. 
Den halvstrukturerade intervjun bygger på ett mellanmänskligt samtal och vi var, i sju 
av nio fall, två som intervjuade våra informanter tillsammans. Detta för att om möjligt 
kunna stärka reliabiliteten och validiteten då vi vid genomgång av det insamlade 
materialet kunde analysera och tolka tillsammans.  

En innebörd av objektivitet är att en objektiv undersökning speglar naturen hos det objekt som 

undersöks, den ”låter objektet tala”. Detta är bokstavligen fallet i en intervjuundersökning där 

intersubjektiv kunskap konstrueras i ett samtal mellan forskaren och den undersökta ”objekten”. 

Genom att ”objekten” – intervjupersonerna – uttrycker sin uppfattning om en mellanmänsklig 

förhandlad social värld, uppnår den kvalitativa forskningsintervjun en privilegierad position när 

det gäller att frambringa objektiv kunskap om en samtalsvärld. (Kvale 1997 s. 268) 

Reliabilitet har eftersträvats genom att alla intervjuer transkriberats relativt ordagrant 
och därefter analyserats i ett första steg av oss två författare var och en för sig med 
utgångspunkt från Bruners mentala representationer. Vi har oberoende av varandra sökt 
efter enaktiva, ikoniska och symboliska representationer i materialet. Därefter har vi 
jämfört våra resultat som för det mesta har överensstämt, när de inte gjort det har vi 
diskuterat kring vilka orsakerna kunnat vara. När det gäller intern validitet, det vill säga 
frågan om resultatets trovärdighet i relation till syftet, har vi strävat efter att 



  

18

 
- tydliggöra vår egen förförståelse och andra aspekter som kan färga tolkningarna av 
resultatet. 

- så tydligt som möjligt klargöra hur urval och datainsamlingen gått till och vilka 
förutsättningar som rått vid insamlingen. 

- beskriva analysprocessen och dess förutsättningar. 

Vi har valt att begränsa vår datainsamlingsmetod till intervjuer. En triangulering, 
exempelvis med enkäter och observationer, kunde möjligen stärka validiteten. Vi 
bedömde detta som svårgenomförbart i relation till den korta tid vi har haft till 
förfogande. Däremot har vi valt att göra omfattande litteraturstudier av tidigare 
forskning på området. 

När det gäller den externa validiteten, det vill säga frågan om resultatens möjliga 
överförbarhet till andra situationer diskuterar vi det i termer av generaliserbarhet av 
resultaten. Vi har intervjuat 9 nyexaminerade lärare och i den mån det kan anses bidra 
till någon form av generaliserbarhet har vi gjort så gott vi har kunnat. Det är dock 
omöjligt att dra någon generellt giltig slutsats över hur nyexaminerade lärare beskriver 
användandet av sin utbildning i förhållande till de teoretiska momenten. Precis som 
Paulin (2007) skriver har vi varit medvetna om att ”Lärarens berättelser är inte 
beskrivningar bara av det som sker utan de är också deras tolkningar av det som sker. I 
dessa tolkningar är de bärare av sina institutionella och kulturella traditioner.” (s. 77) Vi 
kan endast göra våra tolkningar av våra informanters svar och möjligen ge en 
fingervisning/visa på en tendens. Merriam (1994) menar att en viktig reflektion i 
sammanhanget är att begreppet generaliserbarhet inte kan tolkas på samma sätt som i 
kvantitativa studier. Syftet handlar om att undersöka/se på lärarnas beskrivningar, inte 
att försöka förklara dem.  

Etiska aspekter 
Under arbetet med denna uppsats har vi utgått från de fyra huvudkrav som anges i 
”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 
(Vetenskapsrådet 2002), rörande information, samtycke, konfidentialitet, anonymitet 
samt nyttjande.  

Vi var noga med att lärarna inte skulle känna sig undersökta eller kritiserade i 
intervjuerna. Detta är något som också Kvale (1997) tar upp ”intervjusituationen kan för 
båda parter vara präglad av positiva känslor om intellektuell nyfikenhet och ömsesidig 
respekt. Intervjun kan också vara ångestskapande och framkalla försvarsreaktioner hos 
såväl den intervjuade som intervjuaren.” (s. 39) Intervjuaren bör vara medveten om den 
mellanmänskliga dynamiken och ta hänsyn till den i intervjusituationen och i den 
kommande analysen av intervjun. Vi upplevde ibland en balansgång mellan att försöka 
få ut så rika beskrivningar som möjligt och samtidigt att inte vara för styrande.     
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Kapitel 4. Resultat 

Beskrivning av data/empiri 
I empirin har vi gjort ett urval av det insamlade materialet där vi återger det som är 
relevant för våra studier/syfte och frågeställningar. Vi använder nedan konsekvent 
personliga pronomen hon, för att inte urskilja den ende mannen. I texten väljer vi att 
ibland använda förkortningen VFU och avser då den verksamhetsförlagda 
utbildningsdelen. 

Förebild 

Vi frågade informanterna om det fanns någon person som betyder mycket för deras roll 
som lärare. Någon person som inspirerade dem och som de kunde hämta styrka från i 
vardagen. Det kunde vara både positiva och negativa förebilder. Syftet var att se om de 
hade några förebilder, bilder, igenkännande av situationer som hjälpte de att bearbeta 
och hantera händelser, det vill säga ikoniska representationer. 

Person 1 

Tycker inte att Lärarhögskolan gav så mycket men hade två lärare där som hon tänker 
på ibland. Person 1 uttrycker sig om en lärare: ”Hon var som jag ville vara, någon som 
försökte få det att vara roligt och så gav hon många didaktiska tips.” Den andra 
lärarutbildaren undervisade om ”queenbee” och gruppkonstellationer. Hon berättar att 
han sa saker som hon efteråt har tänkt på och som hon har i bakhuvudet när hon är i en 
klass eller en grupp. Hon menar att han la fram det på ett bra sätt och ”det är sådant som 
man ser och lägger märke till i skolan.”  

Person 2 

Hade svårt att komma på någon speciell person. ”Jag har nog haft det ganska tufft i 
skolan och inte varit så motiverad, det tror jag är en drivkraft idag, för den motivationen 
som jag inte fick den vill man ju ge.” Hon såg sin egen skoltid som en form av förebild. 
Lite längre fram i intervjun kommer hon på att klassläraren från en längre 
verksamhetsförlagd period var en förebild. ”På praktiken fick man väldigt mycket, jag 
känner att praktiken är det som har gett mig mest. Det är där man får se hur det ser ut.” 

Person 3 

Räknar upp flera bra lärare på utbildningen som har gjort intryck. ”Lärarutbildare X, 
hans böcker funkar på högstadiet. Jag har gjort många labbar från dem.” Han gjorde 
även intryck som den person han var. Person 3 nämner också lärare från de allmänna 
utbildningsområdena som pratade om mycket om Vygotskij men preciserar inte 
närmare på vad sätt de är förebilder. Hon nämner ytterligare en lärarutbildare som hon 
tagit intryck av ”X var tydlig med att man inte kan göra precis som man vill, man har 
inte tid till det.” 
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Person 4 

”Det finns väl flera stycken. Från förskollärarutbildningen finns det flera jag tycker var 
otroligt bra, duktiga personer, annars vet jag inte.” Från lärarutbildningen säger hon sig 
inte ha några förebilder då hon inte tycker att de kunde förmedla någon koppling mellan 
teori och praktik.  

Person 5 

Hon såg flera lärarutbildare på Lärarhögskolan som förebilder och räknar upp flera vid 
namn. Hon säger att det är ”mer personer med personliga egenskaper än vissa kurser” 
som har betytt mycket för henne. En av dem berättade om hur man möter barn och 
föräldrar från andra länder och hur man pratar på utvecklingssamtal, språket är viktigt, 
”att man inte bara börjar prata om läroplan och sådant. Det är viktigt att man lägger sig 
på rätt nivå.” Hon fick också ett tips om att ta med ”svenska två-läraren” på 
utvecklingssamtal. ”Det har varit jättebra.” Om en annan lärarutbildare säger person 5: 
”henne tänker jag på ibland när jag står där framme.” Ytterligare en person som är 
viktig för person 5 är handledaren från de längre VFU-perioderna. ”Jag har nog lärt mig 
mer av praktiken än av teorierna.” 

Person 6 

Två lärarutbildare i matte blev förebilder. De hade själva mycket praktisk erfarenhet av 
arbete i matte mot yngre åldrar. ”De hade fötterna på jorden och fötterna i verkligheten. 
De hade väldigt mycket ”connection” med små barn. De hade mycket tips och idéer.” 
Däremot har inte person 6 några förebilder från de verksamhetsförlagda delarna, då hon 
upplevde att de inte arbetade som hon tyckte att man ska göra. 

Person 7 

Som förebild ser person 7 en handledare från den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen ”hennes sätt att bemöta barnen, självklart hade hon mycket kunskaper. 
Hon var väldigt reflekterande. Hon kunde visa på komplexiteten i yrket. Hon gav någon 
sorts helhetsbild.” Även handledaren för C-uppsatsen ser person 7 som en förebild ”hon 
hade tydliga mål och krav men var samtidigt öppen för väldigt mycket.” 

Person 8 

Fann en förebild i sin handledare från den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 
Hon ”gillade hennes sätt att bemöta eleverna, hon var snäll men ändå med pondus.” 
Person 8 hade också förebilder, både bra och dåliga från Lärarhögskolan. Hon ger 
exempel på ett arbete med en stor och krävande portfoliouppgift som hon fick tillbaka 
betygsatt men helt okommenterad. ”Hur man fick respons, en del var jätteduktiga, en 
del fick man tillbaka utan någon som helst kommentar. Sådan vill jag inte vara.”  

Person 9  

Säger att hon har flera lärar förebilder från grundskolan som betyder mycket för henne. 
En lärare sa alltid ”man ska aldrig säga att man inte kan, det är något man har med hela 
livet. Det är många lärare som betytt mycket för mig på Lärarhögskolan, jag blev 
imponerad av kunskapen (…) de hade all möjlig kunskap och det var lite coolt faktiskt. 
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Jag kan känna nu när man är lite ensam i klassrummet att ni finns här faktiskt. De är 
som ett stöd i vardagen.” Hon räknar upp ett antal lärarutbildare vid namn och menar att 
de stod för erfarenhet och kunskap, de kunde berätta hur de själva gjort när de var 
klasslärare, vad de tyckte fungerade bra respektive mindre bra. 

Sammanfattning 

Alla informanter har någon typ av förebilder. Åtta av nio hade lärareutbildare från 
högskolan som förebilder. En informant ser sin egen skoltid, där hon upplevde stor brist 
på motivation som en drivkraft för att nu själv motivera sina elever. Fyra personer av 
nio hade handledare från verksamhetsförlagda utbildningen som förebilder. En sa att 
hennes handledare från den verksamhetsförlagda utbildningen inte var en förebild 
eftersom de arbetade på ett sätt som inte hon ville arbeta på. En informant såg lärare 
från grundskolan som förebild. De positiva förebilderna har det gemensamt att de har 
”fötterna i verkligheten” och ”kunde visa på komplexiteten i läraryrket”, menar 
informanterna. Förebilderna beskrevs som inspirerande, motiverande, kunniga och 
pedagogiska. Gemensamt för de negativa förebilderna var att de var personer som inte 
kunde förena teori och praktik enligt informanterna, några beskrev situationer som de 
inte ville förmedla vidare. Skillnaderna mellan förebilderna är att de finns från 
informanternas egen skoltid, utbildningen på Lärarhögskolan eller handledare från VFU 
men likheten är att de alla var verksamma lärare och våra informanter var deras 
studenter.  

Teori i vardagen 

Frågan till informanterna var om de tyckte sig ha fått med sig några kunskaper och 
verktyg från de teoretiska momenten på lärarutbildningen och om de hade nytta av dem 
i vardagen. Vi var i första hand ute efter spontana svar. När vi initierade frågan försökte 
vi låta bli att ge konkreta förslag på teoretiska moment. Däremot ställde vi följdfrågor 
som höll kvar fokus på det teoretiska. Det vi ville veta var om de påminde sig om till 
exempel styrdokumenten, lärandeteorier, utvecklingspsykologi och etiska 
dilemman/konflikthantering. Under detta tema letade efter symboliska representationer. 

Person 1 

Hon svarade att ”Jag vet inte, jag tycker inte att jag fick så mycket kunskaper. Jag var 
ganska klar på det hela, hur jag ville vara som lärare innan så att jag känner att vad 
Piaget eller Dewey eller Vygotskij och alla de andra har sagt känner jag att jag inte har 
någon nytta av. Men man måste anpassa sig efter den klass man har.” Lite senare i 
intervjun säger hon ”jag är väl lite learning by doing.” Hon tycker att hon är bra på att 
leka och skapa och vill gärna att eleverna arbetar praktiskt. Vi frågade om inte det var 
lite inspirerat av Dewey och Vygotskij och då höll hon med om det. Hon berättar att 
hennes första klass ”var en helt galen klass, där all tid gick till värdegrundsarbete varje 
dag.” 
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Person 2 

Person 2 drar sig till minnes och säger: ”Man tänker ju på de här stora, alla de här 
männen, med alla olika forskningar. Någonstans ligger det där inom en. All kunskap, 
det är det som har format det sättet jag utbildar. Allt det jag har läst, man tar utav det 
som man tycker passar en. Man tar ju lite här och där och sen är det svårt att riktigt 
förklara vart ifrån det kommer. Men den kunskapen jag har fått på lärarutbildningen, 
sätter jag ihop till en helhet.” Vidare säger hon att det är viktigt att veta vad man ska 
göra och varför man gör det ”man strävar ju efter det som står i skollagen, att få 
eleverna demokratiska, våga tala, stå för sin sak, alla sådana saker måste man ha i 
bakhuvudet, förberedelse för att det ska bli människor som mår bra, Självklart vill man 
ju ge dem kunskap, men mest vill man ge dem verktyg.” Hon säger att det hon 
verkligen lärde sig på utbildningen var att se alla elever, ”jag är verkligen medveten om 
det”. Mycket av det fick hon från sin handledare på praktiken. 

Person 3 

Person 3 spontana svar löd ”Vygotskij, kanske och Ference Marton, när man tänker på 
ytinlärning och djupinlärning. Det är en medveten tanke som jag jobbar efter (…) Det 
får inte bli för ytligt utan man måste ha diskussioner som man måste försöka få in i 
vardagen, diskussioner för att befästa kunskaperna hos eleverna och få lite 
djupförståelse, det är viktigt att arbeta varierat, didaktik och pedagogik är viktigt.” 
Informanten pratar om att eleverna har olika ”lärsätt” och att hon anpassar 
undervisningen efter det. ”Läroplan och kursplan fick man kanske med sig. Det som är 
väldigt svårt är betygssystemet och det är nästan omöjligt om man ska följa läroplan och 
kursplan.” Hon drar sig också till minnes att under utbildningen behandlades 
professionella samtal. Hon menar att man får ta ansvar själv för att få det man behöver 
på utbildningen. 

Person 4 

Säger att ”Ofta när man pratar och ser barn med svårigheter så kan man tänka att så här 
skrev Piaget, så här skrev Eriksson. Man har läst om ADHD och dyslexi, de symtomen 
kan man ganska bra. Man har kunskap som man kan plocka fram. Det var mycket 
utvecklingspsykologi. ”Vygotskij och Dewey är väldigt mycket som man vill jobba 
idag”. Mycket pedagogiska böcker om hur barn lär. Om hur man ska få upp intresset 
och fånga in dem hade vi (…) Mycket av det här sitter för att jag använder det, man vet 
inte precis att det är Vygotskij, men man har en idé om att det här har jag läst. Man har 
nytta av teorierna annars skulle man inte kunna göra något, man har en tanke med allt 
man gör.” 

Person 5 

”Jag sitter ju inte och tänker Vygotskij och Piaget men vissa saker trillar in och sen gör 
man ju om det till sitt eget. Just det att försöka jobba praktiskt och blanda (…) man 
plockar delar som man gör till sitt eget.” Det var framförallt lärarna på de teoretiska 
momenten som hon tycker var bra, speciellt de som delade med sig av sina egna 
erfarenheter från läraryrket. Hon säger också att hon har stor nytta av saker hon lärt sig 
av sina handledare under praktiken. Hon berättar att hon väljer arbetssätt utifrån vilka 
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elever hon har och hur de lär sig bäst. ”Konflikthantering fick vi inget om men jag hade 
en uppgift från Lärarhögskolan där jag på VFU’n skulle titta på konflikter. Jag skrev ett 
arbete om det.” Hon minns också att de pratade om styrdokumenten men hade önskat att 
det var mer invävt med ämneskunskaper. 

Person 6 

Från utbildningen säger hon att både praktik och teori ploppar upp lite då och då. ”Jag 
trodde att jag kunde så mycket innan men så började jag utbilda mig… Gud!! (…) Det 
som var bra var att man fick insyn i de olika pedagogikerna (…) Jag försöker använda 
mycket praktiska övningar. Jag försöker tänka på att varje individ ska få utvecklas i sin 
egen takt, lägga ribban rätt för varje.” Inkluderingstanken finns med. Hon beskriver att 
hon fått en stor klass med stor kunskapsspridning. ”Gardners intelligenser försöker jag 
tänka på.” Detta gör hon genom att ha mycket utepedagogik och drama. ”Mycket på 
utbildningen gav mig bekräftelse på att det som jag gjort innan är det som man bör göra 
(…) Jag har nog fått en förståelse för varför man gör som man gör och redskap att 
kunna förmedla det vidare.” Hon säger att hon är trygg tack vare sin utbildning, 
framförallt gentemot den starka föräldragrupp hon har. Till dem säger hon. ”Det står 
faktiskt i läroplanen att vi ska använda olika inlärningsmetoder och att alla lär sig inte 
på samma sätt.”  

Person 7 

Nämner tveklöst teorierna kring barns lärande och utveckling. ”Jag märker att när jag 
sitter i diskussioner med rektorn eller kollegor kommer det till användning väldigt 
mycket.” Hon berättar att hon kämpat med ordningen i klassen . ”Kunde köra ärtburken, 
behaviouristisk belöningspedagogik och förstå varför. Det är skönt att veta om det 
funkar så vet jag också varför det funkar. Det är skönt att ha teorierna att luta sig mot 
(…) Jag plockar från olika teorier hela tiden.” säger hon, och påpekar att olika metoder 
gäller för olika elever. ”Även om jag är en reflekterande person behöver jag den struktur 
som teorierna ger (…)Tankarna från styrdokumenten sitter som inpräntade. 
Utbildningen är jätteviktigt, du kan lära dig göra saker och ting utifrån en verksamhet 
men du kan inte kritiskt granska det du gör om du inte har teorier och det räcker inte 
med en teori utan du behöver många.” Person 7 berättar att hon mycket medvetet 
arbetar för att eleverna ska kunna ta ansvar för sig själva. Detta för om möjligt kunna 
underlätta arbetet med de 37 eleverna. 

Person 8 

Från utbildningen säger hon sig ha användning av mycket, ”utan utbildning skulle jag 
inte vilja sitta här, då skulle jag skämmas.” Hon nämner till exempel bedömning och 
tankar kring bedömning av processen. Läroplan och tankarna bakom den, strävansmål 
och uppnåendemål var viktiga moment. ”Det är själva grunden och basen för allt 
egentligen. Det är det vi har att förhålla oss till och jobba för.” Hon nämner 
lärandeteorier ”tänket kring Piaget och alla kompisar har hängt med i nästan alla kurser. 
Vygotskij gillar jag och det här att man ska fånga barnen där det är. Läste No, locka 
barn att gilla No istället för att det ska bli så teoretiskt och tråkigt, att utmana barnen 
och ta reda på vad de vet och utgå därifrån.” Hon berättar att hon fick träna på att göra 
åtgärdsprogram samt professionella samtal och kollegasamtal. Samtalen spelades in och 
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hon fick konstruktiv kritik på sitt agerande. ”Det har jag verkligen med mig.” Hon 
menar att ”Man ska lägga fokus på de svaga så att man nästan bromsar de som har det 
lätt, för att få en homogen grupp. Tog upp detta på ett arbetslagsmöte, att man skulle 
jobba åldersintegrerat men sen är det ju också, är det inte Vygotskij, att man ska vara 
med dem som kan, så att man utmanar de andra, ZPD.” Utbildningen har förutom 
Vygotskij och kunskap om läroplan inte gett så mycket ämneskunskap men däremot 
mycket metoder och ett sätt att tänka. ”Specialpedagogiken hade kunnat vara bra men 
där hade vi ingen bra lärare.” På frågan om de tog upp värdegrund under utbildningen 
svarar hon att hon inte kommer ihåg ”men att det står i Lpo”. Sedan berättar hon hur 
hon kämpar med de ”struliga killarna i klassen” Hon vädjar till deras intellekt och 
försöker fokusera på det positiva så mycket det går.  

Person 9  

Hon säger sig vara skolad i sociokulturellt tänkande samtidigt som hon berättar att hon 
använder behaviouristiska metoder. ”Det finns något från Piaget, Skinner och 
sociokulturellt.” När hon berättar att klassen hon arbetar i ”var helt förvildad när jag 
kom (…) jag känner mig som en hunduppfostrare, Nannyjouren (…) Skinner det trodde 
jag aldrig men då blir det försvarbart, då vet jag att jag gör det här för att jag vill uppnå 
ett bra beteende i klassrummet, kör jag konsekvens så vet jag att det kommer att fungera 
(…) det har blivit en stor skillnad och då kan man släppa lite på det.” Hon fortsätter ge 
flera exempel på moment hon upplever sig ha nytta av. Om specialpedagogik säger hon 
att hon behöver den grunden att stå på. ”Det känns verkligen som jag har lite förståelse 
för vad det kan vara. Det är också en trygghet.” ”Kulturanalysen var bra, den gjorde att 
jag var medveten när jag skulle välja skola, vet inte om jag hade tänkt så om jag inte 
haft redskapen.” Om bedömning säger hon att hon utgår från läroplanen och från vilka 
mål de ska uppnå. Hon säger: ”Jag känner att det är så himla lätt att göra bedömningar 
och att planering av lektioner och arbetsområden, det har jag blivit drillad i. Det känns 
som en piece of cake. Då känner jag också att jag har tid att göra en avstickare och 
kanske ta bort en lektion. Det blir så enkelt (…) Jag kan säga ifrån, jag kan vara hård 
och jag kan sätta emot föräldrarna, för att jag känner mig säker. Jag har faktiskt läst den 
här utbildningen.” Hon berättar att hon har stöd av kunskaper från utbildningen när hon 
hanterar ”jobbiga” samtal med elever och föräldrar. 

Sammanfattning 

Alla utom en sa sig ha användning av de teoretiska momenten från utbildningen i sin 
yrkesvardag. Det kunde inte alltid formulera exakt vad det var de hade användning för. 
De menade att kunskapen blivit en del av dem. En informant tyckte sig inte ha någon 
användning av de teoretiska momenten och menade att hon redan innan utbildningen 
var klar på hur hon ville vara som lärare. I våra informanters beskrivningar har vi tolkat 
och sett mönster där många av de teoretiska momentens delar finns representerade. Sju 
personer nämner styrdokumenten och att de har nytta av dem i vardagen framförallt när 
de gäller lektionsplanering och i kontakten med föräldrarna. Alla nio har tankar kring att 
barn lär sig på olika sätt, flera uttrycker att eleverna har olika ”lärsätt”. Detta är något 
som de försöker att tänka på när de planerar sin undervisning. Man kan med andra ord 
se att alla nio tagit till sig teorier om utvecklingspsykologi och lärande som de också 
använder i vardagen. Fem informanter nämner Vygotskij vid namn och/eller 
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sociokulturellt lärande. Två personer ger konkreta exempel på att de har nytta de har av 
specialpedagogik i relationen till eleverna. De övriga fyra som talar om 
specialpedagogik gör det mer i termer av att undervisningen skall anpassas efter alla 
elever, det vill säga att de har en inkluderingstanke. Endast en poängterar 
värdegrundsarbete som viktigt men hos tre informanter förstår vi att de tagit intryck av 
utbildningen när det de beskriver hur de hanterar relationen mellan elever. Från 
momenten med yrkesetiska dilemman och/eller professionella samtal beskriver fyra 
informanter att de fått med sig verktyg som underlättar för dem vid föräldrasamtal eller 
vid konflikthantering. Tre informanter beskriver att de har nytta av sin kunskap om 
bedömning. Dock beskriver den ena att hennes kunskaper inte räcker till.  

Totalt 9 informanter Antal personer som har nytta av teori 

Styrdokument 7 

Utvecklingspsykologi/lärandeteorier 9 

Specialpedagogik/inkludering 6 

Värdegrund/fostran 4 

Yrkesetiska dilemman/professionella 
samtal 

4 

Bedömning 3 

Tabell 1. Nyttan av de teoretiska momenten  

Din roll/visioner och sammanfattande frågor 

Vi frågade våra informanter om och i så fall vilka visioner de hade när de gick in i 
yrkeslivet. Hur de ville vara som lärare samt hur väl de tycktes sig ha lyckats med detta. 
Om de upplevde några hinder för att uppfylla sina visioner? Vi hoppades med dessa 
frågor ytterligare kunna få syn på vilka spår teorierna lämnade. Avslutningsvis ställde vi 
några sammanfattande frågor för att återkoppla och se om de hade något nytt att 
tillägga.  

Person 1 

På frågan om hon hade några visioner svarar hon ”Jag kände lite grann att det får bära 
eller brista. Jag var inte så nervös för själva lärarrollen för där kände jag att jag visste 
vad jag ville redan innan.” Person 1 inser efter en tuff start att hon måste lägga den egna 
ambitionen på en nivå så ”jag inte tar slut på mig själv.” Hon tycker att yrkeslivet 
fungerar för det mesta och att hon har en bra relation med sina elever. Hon tycker det är 
viktigt att vara med/möta eleverna. Skolans dåliga ekonomi är ett hinder. Tiden är också 
ett hinder, ”det är så mycket tid som går till administrativt, diskussion, möten, och att 
skriva olika handlingar.” Den tiden skulle hon hellre vilja ägna åt eleverna. Bristen på 
tid innebär också att man inte hinner planera sitt ämne tillsammans med andra lärare. De 
verktyg som person 1 säger sig ha fått med sig är från en kurs på Lärarhögskolan, det är 
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konkreta tips på vad hon kunde göra i övrigt säger hon sig ha fått väldigt lite från 
utbildningen.  

Person 2 

Hade en samhällsfostrande vision, ”man strävar ju efter det som står i skollagen, att få 
eleverna demokratiska, våga tala, stå för sin sak, alla sådana saker måste man ha i 
bakhuvudet. Förberedelse för att det ska bli människor som mår bra, Självklart vill man 
ju ge dem kunskap, men mest vill man ge dem verktyg.” Inför frågan om det är något 
som hindrar henne svarar hon att den egna ambitionen och hon har svårt att begränsa 
sig, hon frågar sig själv om hon borde ha lagt ner mer tid och gjort rätt val kring 
undervisningsmetoder. Men samtidigt säger hon att man måste begränsa sig för att orka 
med och må bra. Hon tycker att hon har haft mycket nytta av utbildningen, framförallt 
har den utvecklat henne personligen. Person 2 säger att hon reflekterar mycket kring 
orsaker och verkan i vardagen och säger ”tiden är så föränderlig, eleverna är med om så 
mycket i vardagen, man måste vara vaken och hitta det som de är intresserade av.” 

Person 3 

Var klar över att det inte kommer att bli som man har läst utan ”man få ta lite peu en 
peu. Man kan inte göra precis som man vill, man har inte tid till det utan man får köra 
lite efter boken i någon klass och så kör man fritt in någon annan klass och så får man 
arbeta upp sitt arbetsmaterial så att man kan köra som man vill till slut.” Med fritt menar 
hon diskussioner och laborativt arbete. De största hindren är matematiken och tiden. 
Matematiken för att hon där inte kan leva upp sina visioner om diskussioner och ett 
laborativt arbetssätt. ”Tiden är den största fienden. Det är hela tiden samtal, elever, 
föräldrar och prov som ska rättas.” Likaså menar person 3 att hon inte hinner utvärdera 
det hon gör. Tillräcklig tid för självreflektion finns inte, inte heller tid för att utveckla 
elevernas reflektioner. Person 3 är nöjd med utbildningen.  

Person 4 

Person 4 har alltid velat arbeta som lärare. ”Alltid tyckt det varit fantastiskt att ha en 
egen klass, jag får styra och vara med och bestämma. Se barnen lära sig saker, man har 
lärt ut olika strategier och se att det här har vi gjort tillsammans. Göra mycket små olika 
experiment, ett kreativt lärande trodde jag på. Jag hade jättestora visioner som inte 
höll.” Det som hindrar hennes visioner att förverkligas just nu är att nio av hennes 
femton elever är i behov av särskilt stöd. ”Min vision ligger i vila lite.” Person 4 
upplever att hon är ensam på grund av hur verksamheten är organiserad på skolan 
dessutom är tiden ett hinder. Person 4 är inte helt nöjd med tiden på Lärarhögskolan, 
tycker att yrkeslivet är mycket tuffare än den bild hon tyckte man fick på skolan.  

Person 5 

På frågan om hon hade några visioner svarade hon att hon ”hade tänkt sig mer 
undervisning, det blir mycket mer socialt men samtidigt är det viktigt. Att man har en 
relation till eleverna är det viktigaste och det tycker jag att jag har.” Tiden är ett hinder, 
framförallt saknar hon tid till lektionsplanering. Hon är mer stressad än hon tänkt sig 
”jag har inte tid att lyssna när eleverna vill berätta saker. Det hade jag verkligen tänkt att 
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jag skulle vilja hinna.(…) Personligen skulle jag inte vilja vara utan utbildningen. Den 
blir vad man gör den till, man måste ha en egen vilja.” 

Person 6 

Hade visionen att kunna bedriva mycket mer utomhusundervisning och drama än hon 
gör. ”Man får försöka komma ner på en nivå som gör att det går att hålla fötterna på 
jorden och fortfarande orka med.” Hon säger sig vara nöjd med att hon ofta hinner med 
att lyssna på sina elever när de läser. Hon ägnar tid till reflektion, dock inte lika mycket 
som under utbildningen. Hon sätter upp egna personliga mål och frågar sig, ”kan jag 
åstadkomma det här?” Skolans lokalbrist är ett hinder. Hon säger sig vara nöjd med 
lärarutbildningen. ”Jag vågar lita mer på mig själv och min egen roll i skolvärlden.” 

Person 7 

Säger att hon hade visionen att vara i traditionell skolmiljö, vara klasslärare för cirka 25 
elever. Trots att verkligheten inte stämmer överens med den bilden tycker att hon har 
lyckats med sin roll som lärare, detta trots svåra organisatoriska problem.  

Hon har ensamt ansvar för 37 elever, många med invandrarbakgrund. Ensamheten och 
skolans organisation är hinder i vardagen liksom tidsbristen. Hon har en bestämd åsikt 
om att lärarutbildningen är jätteviktig för att vi ska ha kompetenta lärare. ”Du kan lära 
dig göra saker och ting utifrån en verksamhet men du kan inte kritiskt granska det du 
gör om du inte har teorier och det räcker inte med en teori, du behöver många teorier.” 
Trots att hon saknar en del bitar i utbildningen säger hon att hon är nöjd på det stora 
hela. Person 7 betonar vikten av att reflektera över sitt arbete hon säger till exempel 
”vad är målet, hur når jag dit? Du har så mycket ramar som stör och som gör att du inte 
kan arbeta som du helst skulle vilja.” 

Person 8 

Nämner inga särskilda visioner. Hon säger att man inte får ha så höga krav på sig själv. 
”Jag tycker inte jag har för höga krav (…) det var inte som en chock att börja arbeta. 
Man får ta en vecka i sänder och göra sitt bästa. Jag tycker att det fungerar riktigt bra 
ändå. Jag har fått feedback från elever och föräldrar som visar på det.” Som hinder 
nämner hon framförallt skolans ekonomi som innebär dåligt med till exempel So-
läromedel och att skolan inte har någon hemkunskapssal. Person 8 är mycket nöjd med 
lärarutbildningen och räknar upp många exempel från hela utbildningen. Hon reflekterar 
och funderar över hur det hon har lärt sig kan omsättas i praktiken. 

Person 9  

Hennes vision var att jobba utifrån ett sociokulturellt perspektiv men trots att hon nu 
arbetar mer behaviouristiskt än hon tänkt, är hon nöjd med sin insats. Hon ser budgeten 
och skolans resurser som ett hinder för att kunna arbeta som läroplanen föreskriver. 
Person 9 är mycket nöjd med sin utbildning. Hon reflekterar mycket över den nyss 
avslutade utbildningen såväl som den situation hon nu befinner sig i. ”Min största grej 
det var nog att snabbt sänka ambitionsnivån och att vara nöjd och tycka att jag gör ett 
bra jobb.” 



  

28

 
Sammanfattning 

Alla, utom en, var överens om att utbildningen var nödvändig för arbetet. Alla hade en 
bild eller en vision av hur de ville arbeta men tiden sågs som ett hinder. Tiden som 
hinder blir ett yttre krav som de har att förhålla sig till. Några såg också organisationen 
som ett hinder, ofunktionella lokaler, schematekniska problem och för en del 
informanter ensamarbete. Det vill säga reella möjligheter att förverkliga sina visioner 
påverkades av hur skolans ekonomi och organisation såg ut. Alla sade sig ha en vilja, en 
ambition, att lägga mer tid på att organisera lärandet och individualisera i större 
utsträckning men organisationen och tidsbristen gjorde det svårt. De flesta känner sig 
oförberedda på de yttre kraven som ställs på dem, inför hur mycket tid som går åt till 
det sociala och administrativa delarna i yrket. Sju personer betonar reflektionens 
betydelse i arbetet för att hitta balans i tillvaron. Tre uttrycker tydligt att de fått det med 
sig från utbildningen. Sex av våra informanter uttrycker klart och att de snabbt fick 
anpassa sin ambitionsnivå för att orka med arbetet som lärare.  

Analys 
I analysen har vi utgått från de sorterade och tematiserade frågorna. Vi har sökt efter 
indikatorer på likheter och skillnader för att se om vi kunde finna något mönster. Dessa 
har vi sedan kategoriserat under olika begrepp som ingått i de teoretiska momenten i 
utbildningen: styrdokument, utvecklingspsykologi/lärandeteorier, specialpedagogik, 
värdegrund, yrkesetiska dilemman/professionella samtal och bedömning. Utifrån detta 
har vi kunnat se mönster som vi ställt mot Bruners tre representationsformer och 
slutligen tolkat dessa.  

Våra forskningsfrågor handlade om vad som utmärker nyexaminerade lärares 
beskrivning av hur och vad de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på 
de teoretiska momenten. Det vill säga hur våra nio informanter beskrev och värderade 
nyttan av sin lärarutbildning. Vilka teoretiska delar från utbildningen ser den 
nyexaminerade läraren som verktyg i yrket samt hur detta kommer till uttryck i deras 
berättelser.  

Förebilder 

Alla informanter hade någon form av förebilder. Åtta stycken hade lärarutbildare från 
högskolan som förebilder och vi tyckte oss förstå att dessa var personer som lyckats 
förena teori och praktik och enligt informanterna var det just det som var unikt för dem. 
Det som uppskattades var att dessa förebilder hade en fot kvar i yrkesverkligheten samt 
att de lyckades levandegöra den mellanmänskliga relationen. Vi tycker oss förstå att 
dessa förebilder har personliga egenskaper som man gärna härmar i olika situationer 
liksom att dessa har delat med sig av många didaktiska tips och idéer. Vi tyder det som 
att förebilderna besitter både didaktiska och sociala/relationella kompetenser som de 
lyckas förmedla till studenterna. Vi drar slutsatsen att det är då förebilderna blir 
ikoniska representationer. Våra informanter berättar att de tänker på och använder sina 
förebilder i vardagen, när det står där framme och gör – utför enaktiva handlingar. Den 
nionde informanten hade sin egen skoltid som en slags motverkande förebild. Den 
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känsla av brist på motivation hon upplevde, ville hon inte förmedla till sina elever. 
Denna känsla tolkar vi som en ikonisk representation.  

Fyra personer nämnde att de hade handledare från den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen som förebilder. Även här verkar det handla om personer som hade 
personliga egenskaper som tilltalade informanterna. Det var framförallt deras sätt att 
bemöta eleverna samt att de kunde visa på komplexiteten i yrket som tilltalade dem. De 
blev ikoniska representationer. En femte informant menade att handledarna och skolan 
där hon gjorde sin VFU inte arbetade som hon ville göra. Vi menar att även detta blir en 
ikonisk representation eftersom VFU-skolan förmedlade en bild även om det var något 
som hon inte vill efterlikna.  

Det är bara vissa personer/lärare i lärarutbildningen som framstår som förebilder men 
ändå tillräckligt många för att informanterna ska känna att de fått tydliga förebilder. Vi 
får intrycket av att dessa förebilder bidrar till en känsla av trygghet hos informanterna. 
Paulin (2007) menar i sin studie att det verkar som bristen på förebilder, ikoniska 
representationer, från utbildningen gör det svårt att omvandla teorier till handling, till 
enaktiva representationer, när lärarna väl befinner sig i arbetslivet. Här tycker vi, i 
tolkningen av vår empiri, oss se att våra informanter har fått ett flertal ikoniska 
förebilder som hjälper dem att förena teori och praktik. De ikoniska representationerna 
blir en sorts verktyg eftersom de försöker efterlikna sina förebilder. Informanterna 
använder och tänker på dessa bilder, de ger dem inspiration till handlingar. Dock kan vi 
inte avgöra i vilken utsträckning de ikoniska representationerna verkar och om det är 
tillräckliga för att underlätta i vardagen. 

Teorier i vardagen 

Här letade vi efter de symboliska representationerna i informanternas svar. De 
symboliska representationerna är när orden och språket är den dominerande formen. När 
den symboliska representationen är utvecklad så översätter den erfarenhet till språk. 
Språket blir ett tankeinstrument. På lärarutbildningen sker detta när studenterna får 
teorier som de börjar kunna reflektera och verbalisera. Detta gäller även för de 
nyexaminerade lärarna, det vill säga att när de kan reflektera och sätta ord på sina 
erfarenheter visar det på symboliska representationer.  

Alla utom en av våra informanter sa sig ha användning av de teoretiska momenten från 
utbildningen. De säger att teorierna har blivit en del av dem, att de ”ploppar upp” då och 
då men att det inte går att sätta exakt fingret på vilken nytta de har av dem. Det tyder vi 
som att de inte riktigt har tillgång till allt från de teoretiska momenten utan endast till 
vissa delar av utbildningen. Sju informanter förmedlade en känsla av trygghet i yrket 
som vi kopplar att de har tack vare utbildningen. Den åttonde sa sig inte ha någon större 
nytta av sin utbildning men ingav även hon en känsla av trygghet. Hon hade en klar 
uppfattning över hur hon ville vara som lärare redan innan hon började utbildningen. 
Den nionde informanten beskriver också hon nyttan med utbildningen men förmedlar 
inte samma känsla av trygghet. Två av informanterna beskriver att en konsekvens av de 
teoretiska kunskaperna är att man kan mer än många andra kollegor som gått tidigare 
utbildningar. Detta upplevs som positivt men komplicerar också situationen för dem i 
relationen till kollegorna. 
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I deras beskrivningar var många av de teoretiska momentens delar representerade. Vi 
kunde se att de hade direkt nytta av kunskapen från de teoretiska momenten i kontakten 
med eleverna, föräldrar och kollegor. Vi ser det som att styrdokumenten var levande för 
fem av våra informanter. De använde kunskapen om dessa vid till exempel 
lektionsplanering, i individuella utvecklingsplaner, bedömning av elever och i 
föräldrakontakter.  

Åtta av våra informanter säger sig använda kunskapen om utvecklingspsykologi och 
teorier om lärande som de läst under utbildningen, även om de inte alltid använder just 
de termerna. Intressant att notera är att utvecklingspsykologi och lärandeteori hos flera 
informanter översätts med att eleverna har olika ”lärsätt”. En av dessa åtta upplever 
kunskapen om detta som ett dilemma. Hon vet att det är viktigt men olika orsaker som 
gruppsammansättningen, materialtillgång och tidsbrist leder till att hon inte kan ta 
hänsyn till elevernas ”lärsätt” i den utsträckning hon önskar. Den informant som menar 
att hon inte fick så mycket kunskaper på lärarutbildningen kunde utan problem nämna 
Piaget, Dewey och Vygotskij. Hon sa att hon är ”lite learning by doing” och på en 
direkt fråga håller hon med om att det är inspirerat av Dewey och Vygotskij. Vi tror att 
hon trots allt är påverkad av utbildningen och teorier om lärande. Paulin (2007) föreslår 
att de latenta modeller studenterna har med sig in i utbildningen måste lyftas upp för att 
kunna analyseras och utvecklas i förhållandet mellan teori och praktik. Kanske är det så 
att informantens utbildning inte lyckades med detta eftersom många av hennes latenta 
modeller finns kvar. Detta kan också ha sin orsak i att hon gick på lärarhögskolan när 
den nya utbildningen var alldeles ny och i sin linda. Tolkat utifrån Bruners mentala 
representationer tycker vi oss se att det informanterna beskriver är att de har fått 
symboliska representationer, i form av utvecklingspsykologi och lärandeteorier, som de 
lyckas omvandla till enaktiva handlingar och som de använder i vardagen.  

Hos fem informanter tycker vi oss kunna se spår av specialpedagogik och då är det 
framförallt tankar kring inkludering av alla elever som verkar vara viktigt. De kopplas 
ihop med tankarna om att eleverna lär på olika sätt. Tankar kring värdegrundsfrågor 
finns hos fyra informanter och dessa handlar om demokrati och fostran. Endast tre 
beskriver att de har verktyg och använder dessa vid bedömning av elever. Vi tror att en 
anledning till att det är så få som nämner bedömning är att de flesta av våra informanter 
arbetar mot yngre åldrar. Även på ovanstående områden tyder vi det som att 
informanterna inte har full tillgång till alla delar. Det kan bero på att deras utbildning 
inte har innehållit dessa delar i den utsträckning som den gör idag. Det kan även bero på 
att deras lärarutbildare inte lyckats förmedla bron mellan teori och praktik tillräckligt 
väl. Självklart kan en anledning också vara att den enskilda studentens personlighet 
spelar roll eller att studenten inte tagit sitt fulla ansvar för utbildningen. Trots detta 
tycker vi oss se att våra informanter har symboliska representationer på delar av dessa 
teoretiska områden som de omvandlar till enaktiva handlingar. 

Den framträdande bilden är att våra informanter har nytta av teorier de fått med sig från 
utbildningen i vardagen. Även om vi ser att varje informant tar upp olika moment från 
de teoretiska delarna som betytt mycket för dem, får vi inte intrycket av att det är 
svårigheterna som dominerar utan de verkar hantera tillvaron och acceptera verkligheten 
som den ser ut. Vår bild blir inte densamma som den bild Paulin (2007), Jönsson (1998) 
med flera målar upp från sin forskning, att svårigheterna dominerar. Kanske kan det ha 
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att göra med att våra informanter har fått tillräckligt med teoretiska verktyg som de har 
nytta av. Men det kan också bero på att vi har frågat efter andra saker. 

Din roll/visioner och sammanfattande frågor 

Åtta av nio hade någon form av vision innan de började arbeta. Vi bedömer att dessa var 
förhållandevis realistiska. Den resonerande hållning de har till sina visioner och den 
förmåga de uppvisar att anpassa ambitionsnivån till verkligheten får oss att dra denna 
slutsats. En person uttrycker inte att hon har någon vision. Det svar vi får på frågan är 
att hon är mer stressad än hon föreställt sig och inte hinner lyssna på sina elever i den 
utsträckning hon velat, hon hinner inte med den mellanmänskliga relationen. Vi ser det 
som att hon lägger problemen på sig själv och hon tycks befinna sig i praktikchock. De 
andra informanterna tycks klara av att göra kopplingen mellan vision och ambition och 
lägger inte problemet på sig själva utan förmår se att problemet ligger runt omkring 
dem. Tid och organisation var det som gjorde att de inte kunde uppfylla sina visioner. 
En uttryckte klart att den egna ambitionen var det största hindret och hos en tyckte vi 
oss implicit se detta. Hos flera av informanterna uppfattade vi att tiden var det största 
hindret. De upplevde att mycket av tiden gick åt till administration och möten. Tid som 
de hellre hade velat ägna åt lektionsplanering och att hinna vara med eleverna. Sju 
personer betonar reflektionens betydelse i arbetet, några uttrycker tydligt att de fått det 
med sig från utbildningen. Hos den åttonde tycker vi oss se att reflektion finns även om 
det inte är direkt uttalat. Hos den person som vi menade befann sig i praktikchock såg vi 
inte lika tydliga spår av reflektion. 

Paulin (2007) beskrev i sin studie att vissa svårigheter som nyblivna lärare upplever 
hänger ihop med de egna ”förväntningarna, visionerna som inte går att förverkliga på 
grund av olika omständigheter.” (s. 174). Vi tycker oss se att för våra informanter är 
yttre krav, den egna ambitionen och reella möjligheter att förverkliga sina visioner, för 
alla utom en, i någorlunda balans. Det vill säga spänningsfältet mellan den pedagogiska 
Bermudatriangelns hörnstenar är tillräckligt i balans för att de ska klara sin tillvaro. De 
anpassar sig till situationen med alla yttre krav och reella möjligheter att förvekliga 
dessa och att lägga ambitionen på en rimlig nivå. Deras visioner är så pass realistiska att 
vi bedömer att det inte blir någon konflikt för dem. 

Tolkat med Bruners representationer ser vi våra informanters visioner som ikoniska 
representationer. Vi tyder det som att reflektionen stödjer de tre representationsformerna 
att samspela sida vid sida.  

Sammanfattning av analys 

Vi upplever att våra informanter (utom en) ger en positiv bild av sin första tid i yrket. 
De ger intryck av att de arbetar med de tre mentala representationerna. I deras 
beskrivningar tolkar vi att de använder Bruners symboliska och ikoniska 
representationer i sin vardag. De ger dem någon sorts trygghet och styrka i de enaktiva 
handlingarna.  

Vi får intrycket av att endast en person befinner sig eller har befunnit sig i praktikchock. 
Huvudintrycket är att våra informanter tycker att de har nytta av de teoretiska 
momenten men att de inte kan formulera exakt vad och hur, inte heller om de tycker sig 
ha fått tillräckliga teoretiska kunskaper. Flera menar att den har utvecklat dem 
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personligen. Vi tycker oss se hos informanterna att utbildningen har bidragit med, som 
Jönsson (1998) säger ”att de har utvecklats personlighetsmässigt, mognat och stärkt sitt 
självförtroende men också blivit mer socialt medvetna och fått en förändrad syn på 
såväl kunskap som läraryrket.” (s. 59) De moment de lärt sig mest är oftast kopplat till 
att de där haft lärarutbildare som lyckats fungera som en bro mellan teori och praktik.  

Ur våra informanters beskrivningar kan vi se att reflektionen har stor betydelse men det 
teoretiska språket i reflektionerna är inte alltid så tydligt. Hos tre kan vi dock se spår i 
reflektionerna av att de i högre grad använder sig av det metaspråk som ingår i de 
teoretiska momenten. Kanske kan man säga att de är reflekterande praktiker.  

De enda slutsatsen man kan dra är att de är medvetna om nyttan av teori, att de använder 
den men de har inte tillgång till alla delar. Alla saknar något i utbildningens teoretiska 
moment. Det finns uppenbarligen brister som behöver åtgärdas. Vi tycker oss förstå att 
teorin är extra användbar när de genom sina lärarutbildare eller handledare på VFU´n 
fått ikoniska representationer.  

Vår studie tyder på att teorierna blir verktyg i vardagen men i vilken grad är svårt att 
avgöra. Med tanke på att alla utom en är relativt nöjd med sin utbildning kanske man 
kan dra slutsatsen att det är i tillräckligt hög grad. Men detta motsätter inte tidigare 
forskning, till exempel Paulin (2007) menar att studenterna inte i tillräcklig grad genom 
utbildningen utvecklar den ”förmåga att integrera teori och praktik som det är 
nödvändigt att ha i ett professionellt yrkesutövande.” (s. 175) Förmodligen skulle 
utbildningen i än högre grad kunna ge teoretiska verktyg som underlättar vardagen än 
vad som görs idag. Kanske är det så att organisatoriska problem, som tidsbrist, lokaler, 
skolans lokala organisation med mera är så dominanta att hur mycket teoretiska och 
didaktiska verktyg man än har från utbildningen kan man inte bli tillräckligt förberedd. 
Samtidigt upplever vi att våra informanter relativt snabbt lyckas lägga sig på en nivå så 
att den egna ambitionen kommer i balans med de yttre villkoren, de ”tänkte minsann 
inte arbeta ihjäl sig”. Det som gör den pedagogiska Bermudatriangeln obalanserad är 
den reella verkligheten de har att förhålla sig till. Vi upplevde att det hade ett utifrån 
perspektiv på tillvaron. Några skämdes nästan när de jämförde sig med mer erfarna 
kollegor som de tyckte arbetade mer än de själva. Detta kan ha att göra med att de 
faktiskt har tillräckligt med teoretiska verktyg för att reflektera över sin situation och på 
så sätt hantera vardagen. De kan hantera den tredje hörnstenen, de reella möjligheterna, 
så att balansen ändå är blir tillräcklig för att klara av vardagen.  

Stensmo (1997) nämner tre kompetenser som är nödvändiga för lärare. Den första, 
ämneskompetens, har vi inte undersökt i vår studie och därför kan vi inte uttala oss 
kring detta. Om vi däremot jämför vår empiri med Stensmos övriga två 
lärarkompetenser, didaktisk kompetens och ledarskapskompetens, tycker vi oss 
generellt se att våra informanter besitter både didaktiska och sociala/relationella 
kompetenser som de använder i vardagen.  
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Kapitel 5. Diskussion 

Slutsatser 
Syftet med vår studie var att få syn på vad som utmärker nyexaminerade lärares 
beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession med fokus på 
de teoretiska momenten. Huvudfrågan i denna studie var: vilken nytta och vilka verktyg 
beskrev våra informanter att de teoretiska momenten under utbildningen givit dem?  

Resultatet från tidigare forskning tyder på att det finns ett glapp mellan teori och 
praktik. Det handlar både om lärarutbildarnas pedagogiska arbete/förmåga och 
studenternas begränsade (och varierade) förmåga att integrera teori och praktik. 
Litteraturen uttryckte brister i hur de nyexaminerade lärarna hanterade konflikter, 
föräldrakontakter och samarbete med kollegor, såväl som brister i didaktiska kunskaper 
till exempel lektionsplanering, bedömning och att hitta rätt nivå för varje elev. Allt detta 
är också moment som ingår i de allmänna utbildningsområdena (AUO). I vår studie 
tittade vi på vilken nytta och vilka verktyg som de nyexaminerade lärarna beskrev från 
de teoretiska momenten. Dessa var styrdokument, utvecklingspsykologi/teorier om 
lärande, specialpedagogik, värdegrund, yrkesetiska dilemman/professionella samtal 
samt bedömning.  

Resultaten från vår studie visar att våra informanter har nytta av teorierna och att de 
fungerar som verktyg men att de inte har tillgång till alla delar. Med alla delar menar vi 
dels hela moment och dels att de bara har tillgång till delar av moment. De teoretiska 
verktyg som samtliga nio sade sig ha nytta av var kunskapen om utvecklingspsykologi 
och lärandeteorier. Denna kunskap kunde hjälpa dem att anpassa undervisningsmetoder 
efter olika elevers behov.  

De har en känsla av att de bär med sig teorier från utbildningen även om de inte alltid 
kan sätta ord på dessa. Denna känsla ger dem en trygghet att möta vardagen. Kanske har 
den vuxit fram tack vare att de tre mentala representationerna samspelar. Därför blir den 
här känslan ett verktyg som den allmänna teoretiska grunden vilar på.  

Vi hade med oss en fundering, en vag idé om att reflektionen kunde ha betydelse för 
beredskapen i yrkesinträdet. Detta visade sig stämma för flera av våra informanter som 
säger att reflektionen hjälper dem och är ett stort stöd. Här kan man kanske tolka det 
som att den nya utbildningen, där studenterna tränas i metakognitivt tänkande och 
reflektion över den egna lärandeprocessen, faktiskt har kommit en bit på väg. Kanske 
blir den egna reflektionen en hjälp och ett stöd under den första tiden i yrket.  

Den syn vi har fått i vår studie samstämmer med Fransson (2006) som menar att den 
ökade vetenskapliga förankringen i utbildningen inte innebär någon distansering från 
den praktiska erfarenheten. Våra informanter förmedlar en positiv bild av sin första tid i 
yrket. De känns balanserade som människor, det kanske är deras personligheter som är 
sådana? Då kan man fråga sig hur vi kan ha haft sådan tur att just våra nio informanter 
har den personligheten. Samtidigt har vi inte frågat efter upplevda svårigheter. Tidigare 
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forskning ger en bild av att svårigheterna för de nyblivna lärarna dominerar. Om 
svårigheterna är så stora som tidigare forskning tyder på borde det på något sätt ha slagit 
igenom i våra informanters beskrivningar. Utifrån detta drar vi slutsatsen att den nya 
utbildningen möjligen ger en bättre förberedelse för det egna inträdet i yrket än tidigare 
utbildningar gjort.  

I inledningen till avsnittet om tidigare forskning skrev vi att man kan tolka svårigheter 
som att man inte har tillräckligt med kunskap/kompetens och förmåga att lösa 
svårigheterna på ett tillfredställande sätt. Trots att våra informanter inte beskriver 
kunskap/kompetens från alla moment, upplever vi ändå att de har denna kompetens och 
förmåga att lösa svårigheterna på ett tillfredställande sätt. Fransson (2006) säger att 
svårigheter som lärare upplever inte har en given koppling till vad de saknar från 
lärarutbildningen utan kan vara föranledd av andra och/eller mer komplexa orsaker. 
Kanske skulle utbildningen i större utsträckning kunna förbereda studenterna inför 
yrkesinträdet på den organisatoriska komplexitet som finns förenat med läraryrket. De 
svårigheter som informanterna beskriver i vår studie rör tidsbrist och brister i 
organisation. Intrycket är att det finns en viss frustration kring ensamarbete och 
arbetslag som inte fungerar. Mot bakgrund av tidigare forskning som betonar vikten av 
bra kommunikativa villkor och synliggörandet av meningsskapande processer för att 
underlätta yrkesblivandet (Fransson 2006), kan vi se att våra informanter i viss mån 
saknar detta på grund av att arbetet många gånger är ensamarbete. Kanske skulle de ha 
ännu större möjlighet att uppnå balans om de kunde se varandra i handling.  

Som student är man inte riktigt förberedd på organisationens komplexitet. Man har sin 
verksamhetsförlagda utbildning oftast på en skola och får bara en bild av hur 
organisationen fungerar som på grund av detta inte blir så nyanserad. Som student har 
man små möjligheter att vara på olika skolor, det uppmuntras inte utan vi hindras 
snarare. Uppgifterna studenterna har att lösa från Lärarhögskolan är sådana att de kräver 
att man känner eleverna eller åtminstone känner till dem. Vi tycker oss uppleva att 
studenterna hamnar mellan två olika diskurser. Många lärarutbildare ser sin kurs som 
den viktigaste vilket får konsekvenser för studenterna. Det saknas ett helhetstänk över 
studentens utbildning, kanske från lärarhögskolan eller från de enskilda lärarutbildarna?  

I syftet till denna uppsats skrev vi att vi hade ett personligt intresse av att få veta vilka 
möjligheter vi som nyexaminerade lärare har att klara komplexiteten i yrket och de 
svårigheter man möter i början av yrkeslivet. Förhoppningen var att vi genom arbetet 
med denna uppsats skulle bli bättre förberedda på det egna yrkesinträdet. Vi upplever att 
arbetet varit en resa som definitivt givit oss en djupare inblick och en större förståelse 
för yrket och inträdet i det. Däremot är det omöjligt att sia hur framtiden kommer att 
gestalta sig för oss, för som sagt yrkets komplexitet beror på så många olika faktorer. 

Betydelse 
Resultaten av vår studie visar på en något mer positiv bild av den första tiden i yrket än 
tidigare forskning hittills beskrivit. Det begränsade empiriska materialet gör det inte 
möjligt att säga exakt hur de förhåller sig med nyttan av de teorietiska momenten i 
vardagen. Det som är möjligt att säga något om generellt är att våra informanter ändå 
verkar ha nytta av de teoretiska verktygen de fått. 
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Fortfarande kan vi ändå se att alla saknar något i utbildningens teoretiska moment och 
de har inget utvecklat metaspråk. De har svårt att konkret uttrycka vad det är från 
utbildningen som de använder.  

Studien har också lett till att vi har sett att reflektionen har en stor betydelse för att hitta 
balans i yrkesvardagen.  

Den betydelse vår studie skulle kunna ha är att den pekar på att utbildningen är på rätt 
väg men att det fortfarande finns saker som måste lyftas upp.  

Reflektion över forskningsprocessen 
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar anser vi att valet att göra en 
kvalitativ studie med halvstrukturerade frågor var väl övervägt med tanke på uppsatsens 
omfattning. Men vilka andra resultat hade vi fått om vi både hade observerat och 
intervjuat våra informanter? Kanske hade vi i informanternas handlingar fått syn på fler 
spår av teorier som vi sedan hade kunnat diskutera med dem i intervjuerna. Med detta 
förfaringssätt hade vi också kanske kunnat få syn på och diskuterat eventuella latenta 
modeller. 

Redan i vårt pilotprojekt erfor vi hur svårt det var att ställa frågor. Trots vår förberedelse 
och denna medvetenhet tycker vi inte att vi helt lyckats. Till exempel påverkade det 
faktum att vi gått samma inriktningar som några av informanterna. Vår förförståelse och 
tolkningar av deras svar gjorde att vi inte ställde följdfrågor i den utsträckning vi kanske 
borde ha gjort. Vi har funderat mycket på om vi hade kunnat ställa frågorna på något 
annat sätt för att få reda på mer om nyttan och verktygen från de teoretiska momenten. 
Vi kunde också ha frågat hur de såg på de teoretiska momenten under utbildningstiden, 
vilket vi aldrig gjorde.  

Valet att använda Bruners begrepp om de tre mentala representationerna, de enaktiva, 
de ikoniska och de symboliska, har för vår del inneburit att vi har funnit ett verktyg som 
visade sig vara väldigt användbart i analysen av vår studie. De har varit ett stöd då vi 
försökt förstå individernas beskrivningar av hur teorierna från lärarutbildningen omsätts 
i handling i vardagen. Vi kunde ha valt ett annat teoretiskt perspektiv och då skulle 
givetvis våra resultat och vår analys ha sett annorlunda ut. Hade vi använt ett annat 
teoretiskt perspektiv skulle förmodligen även studiens syfte fått ändras. 

Nya frågor 
Med tanke på hur svårt det varit att verkligen se exakt vilka verktyg och vilken nytta 
våra informanter har haft av de teoretiska momenten vore det intressant att ytterligare 
fördjupa sig i vilka följder som vetenskapliggörandet och akademiseringen av läraryrket 
får för lärarkunskapen. Hur mycket har de nyblivna lärarna lyckats internalisera 
teorierna, hur mycket teori och vilka teorier har blivit en del av dem själva? Detta vore 
intressant att forska vidare på.  

Trots att vi hade en ambition att intervjua både män och kvinnor fick vi bara kontakt 
med en man som ställde upp. Även i tidigare forskning har det varit svårt att få män att 
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medverka. Det vore därför intressant med en komparativ studie som fördjupade sig i om 
det finns skillnader mellan hur män och kvinnor beskriver sitt inträde i yrket och sitt 
förhållande till de teoretiska momenten.  

Ytterligare en annan intressant fråga vore att genomföra en studie med unga 
nyexaminerade lärare och deras förhållande till de teoretiska momenten. Med unga 
menar vi här lärare som gått direkt eller nästan direkt från gymnasiet till högskolan och 
vidare direkt ut i yrkeslivet. 

En intressant, men kanske lite kontroversiell, fråga vore att fördjupa sig i lärarutbildares 
betydelse för studenters och nyblivna lärares yrkesblivande.  

Slutligen vore det intressant att undersöka vilken roll och betydelse görandet har i 
lärarstudenternas utbildning. Mogensen (1994) betonar språkets betydelse i görandet för 
sjuksköterskestudenter, det är då de omvandlar teorierna till praktiskt handlande. Hur 
kan studenterna under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen utveckla och 
använda ett metaspråk för att internalisera sin kunskap?
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Bilaga 1.  

Användning av lärarutbildningen 

Inledningsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat? 

Hade du någon erfarenhet av skolarbete innan du började på lärarhögskolan? 

Har du egna barn? 

Vilket år undervisar du i? 

Hur stor är din klass?  

Hur ser din arbetssituationen ut? Arbetslag? Ensamarbete? 

Förebild.  

Finns det någon person som betyder mycket för din roll som lärare? (Förebild/stödperson – före utbildningen under 

utbildningen t.ex. lärarutbildare, nu?) Både positiva och negativa förebilder.  

Teori i vardagen. 

Vilka kunskaper har du med dig från de teoretiska delarna av din lärarutbildning? (AUO-blocken.) - Vilka kunskaper 

dyker upp i huvudet?  

Vilken nytta har du utav allt det här i klassrummet?   

Hur ser det ut i klassrummet, vad händer och sker? Hur gör du? Hur tänker du kring varför du gör som du gör?: (Ta 

ned allt till handlingsnivå.) 

När du planerar lektioner? 

När eleverna kommer in? När lektionen startar? 

När du introducerar eleverna i arbete, när du är ”arbetsledare” både i början, under och i avslutningen av lektionen? 

Om eleverna inte gör som man vill? Elever som har svårt att koncentrera sig? 

Elever som jobbar ”för fort”? 

När det uppstår konflikter i klassrummet? 

Konfliktsituationer, samarbetssituationer, föräldrakontakter, utvecklingssamtal. 

Din roll/visioner.   

Vad hade du för visioner när du gick ut lärarhögskolan?  

På vilket sätt vill du vara en bra lärare? 

Vad av detta har du lyckats med?  

Finns det något du vill göra, men känner dig förhindrad? Vad tror du det beror på? 

Känner du dig påverkad av ”rådande” klimat eller kan du ”göra” som du vill?  

Sammanfattande frågor. 

Vilka verktyg har utbildningen gett? 

Vilka faktorer påverkar dina val av arbetssätt?  

Hur ser du på relationen mellan lärarutbildningen och yrket?  

Hur var det att börja jobba efter lärarhögskolan?  
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