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Förord 
 
Först vill jag rikta ett varmt tack till mina informanter som gett sin tillåtelse till att få 
använda mig av deras reflekterande studiesammanfattningar som jag haft stor nytta av. 

En varmt tack även till min handledare Stefan Lundström som har hjälpt mig framåt 
genom att ge konstruktiv och värdefull kritik.  
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Inledning 

Bakgrund 
 
De som tillåter sig att praktisera utan teori 

Liknar sjömän som går ut på sjön utan roder och kompass 

Och kan aldrig vara säkra på var de hamnar 

Praktiken måste alltid grundas på en teori 

(Leonardo da Vinci) 

 

Frågan om hur lärares arbete ser ut och hur deras professionella utveckling gestaltar sig har 

blivit allt viktigare för utbildningen av lärare. En ökad förståelse för undervisningens 

komplexitet har medverkat till att diskussionen om vad lärare måste kunna och vad 

lärarkompetens är har fått en ny inriktning inte minst nu när lärarutbildningen återigen ligger 

under lupp. Från att under flera årtionden främst ha handlat om att fastställa en kunskapsbas 

för olika lärare, där olika paradigm har presenterats, har nu intresset ökat för lärares eget 

vetande och deras möjligheter att lära i och av sin egen undervisningspraktik.  

 
I examensförordningen för lärare, nämns vikten av reflektion under rubriken ”Färdighet och 

förmåga”. När det gäller lärarexamen på grundläggande nivå ska studenten efter avslutad 

lärarutbildning visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och 

reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att 

därigenom bidra till utvecklingen inom ämnet eller ämnesområden. När det gäller 

lärarexamen på avancerad nivå skall studenten visa fördjupad förmåga att kritiskt och 

självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter 

och relevanta forskningsresultat 

 

Det är en central utgångspunkt beträffande dagens lärarutbildning att lärarens uppgift har 

blivit än mer viktig i dagens samhälle men också svårare än tidigare. Kraven har hårdnat 

gällande såväl ämnesbredd som ämnesdjup men även beträffande lärarens förmåga att till att 

bidra till att utveckla såväl undervisningen som läraryrket i sig. Det reflekterande 

förhållningssättet är grundläggande. Såväl enskilda elevers utveckling som verksamhetens 
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resultat ställer ökade krav på lärarens förmåga att utvärdera dessa. Lärarkompetens innebär 

således inte enbart att ha lärt sig goda sätt att undervisa, utan också att ha tillägnat sig verktyg 

för sitt eget lärande och sin professionella utveckling. Förordningstexten yttrycker därmed att 

läraren ska kunna se och beskriva sin undervisning och likaså kunna analysera, reflektera, dra 

slutsatser och därmed ta ansvar för sitt fortsatta professionella lärande. Decentraliseringen av 

utbildningssystemet har utökat läraruppdraget till att också omfatta lokalt mål- och 

kursplanearbete. En fråga som jag som lärarutbildare ofta ställer mig är hur utbildning och i 

ett längre perspektiv fortbildning kan stimulera till professionell utveckling och fortsatt eget 

lärande. En förutsättning för studenten att få syn på sitt eget lärande är att skapa en distans till 

lärarutbildningen och i den meningen utvecklar en färdighet i att dels reflektera över sig själv 

och sitt handlande men också att man görs medveten om olika vägar för att utveckla sitt eget 

lärande, vad man lärt och hur detta lärande gått till. Kravet på att lärare ska ha förmåga att ta 

till sig ny kunskap är av utomordentligt stor betydelse för utvecklingen av svensk skola. Som 

samhället ser ut idag med social, kulturell och språklig mångfald och med ett ständigt inflöde 

av nyanlända elever i skolan ställs nya krav på lärarrollen och lärarkompetensen. Det behövs 

därför en växelverkan mellan teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter, vilket är en 

nödvändighet för att lärarutbildningen skall förbereda de blivande lärarna för 

yrkesverksamhet i skolan. Efter att i ett flertal år arbetat med reflekterande 

studiesammanfattningar tillsammans med studenterna väcktes intresset att göra en studie över 

om det utifrån detta material gick att se ett lärande över tid, i detta fall ett år. I detta samlade 

dokument ska studenten försöka förstärka och tydliggöra sitt eget lärande genom att 

sammanfatta och reflektera över utbildningen i svenskämnet som helhet. Den aktuella 

sammanfattningen görs under totalt fyra tillfällen under inriktningens gång (det vill säga efter 

att varje delkurs inom inriktningen har avslutats). Jag har i denna studie valt att fokusera på 

den sista och avslutande eftersom studenterna i denna utgått dels från sina tidigare samlade 

textportföljer (studenternas samlade inlämningsuppgifter kring reflektion) och dels reflekterar 

över sitt eget lärande med utgångspunkt från såväl teori som praktik. I den avslutande 

studiesammanfattningen ingår också att med utgångspunkt från det undervisningsområde som 

praktiken kommer att handla om, skall studenten analysera, diskutera och redovisa didaktiska 

frågeställningar som är relevanta för praktiken. Studentens didaktiska ställningstaganden 

relateras till den språk- och kulturutvecklande helhetssyn som är en viktig del i inriktningen 

Svenska för tidigare år och svensklärarutbildningens övergripande mål:  
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En aspekt av reflekterande handlar om att se bakåt, att analysera vad som hänt, dra 

slutsatser och sammanfatta. En annan aspekt är den framåtblickande; den låter analysen och 

slutsatserna bilda utgångspunkten för aktivitet och förändring, den leder från tanke till 

handling, från idé till verksamhet”.(Studiehandledningen för kursen, S0008S Språk - 

och skrivutveckling ur ett helhetsperspektiv).  

 

I denna studie försöker jag visa på båda aspekterna. Grundtanken är att när studenten försöker 

framkalla en helhetsbild över sin utbildning till svensklärare framträder indirekt också ett 

mönster som avslöjar hur studenten uppfattar den yrkesroll som denne redan mer eller mindre 

medvetet börjat utveckla. En viktig grundtanke med den här avslutande uppgiften är att hjälpa 

studenten att forma en sådan medveten yrkesidentitet. Presentationen ska inte bara visa på en 

tydlig uppfattning beträffande studentens pedagogiska och ämnesdidaktiska grundsyn, vad 

han/hon vill åstadkomma i yrket, utan skall också vittna om att han/hon redan nu är en 

reflekterande praktiker som har ett språk och kulturutvecklande perspektiv på sin yrkesroll. Jag 

avser i denna studie att undersöka om detta tydligt kommer fram i deras avslutande dokument. 

I den här rapporten handlar det främst om att begreppet reflektion används till att reflektera 

över den egna verksamheten, det vill säga att studenterna ägnar något ingående eftertanke, för 

att få en bättre och djupare förståelse över sitt eget lärande. Det finns tydliga kopplingar mellan 

de didaktiska frågorna och en mer medveten reflektion kring lärandet. För mig som 

lärarutbildare handlar det om att hela tiden ha de didaktiska frågorna aktuella i minnet eftersom 

jag ser dem som mer eller mindre synonyma med att reflektera på ett djupare plan för att nå 

maximal förståelse. Med det menar jag en djupare eftertanke kring var jag står och mitt 

förhållningssätt gentemot ämnet, något som jag vill förmedla till studenterna. Viktiga aspekter 

beträffande denna eftertanke är att klargöra för dem vikten av hur och för vem de undervisar 

eller vägleder, deras val av ämnesstoff samt vilka mål de har för sin undervisning.  

 

 
Syfte 
Syftet med denna undersökning är att med utgångspunkt från studenternas 

studiesammanfattningar och utifrån ett genusperspektiv undersöka hur lärarstudenterna 

utvecklar ett reflekterande lärande. 
 

Frågeställningar 

1. Vilka förmågor att reflektera över sitt eget lärande visar studenterna? 
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2. Vilka kopplingar finns mellan studentens eget lärande under inriktningens gång och 

den lärarroll som de successivt utvecklar? 

3. Går det att utifrån studenternas studiesammanfattningar se skillnader mellan manliga 

och kvinnliga lärarstudenters reflektioner av sitt eget lärande och vad är det i så fall 

som skiljer dem åt? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Reflektion 

 I följande avsnitt kommer jag att redogöra för hur olika forskare ser på begreppet reflektion 

och visa på olika perspektiv och grader av reflektion.  Detta ligger som grund för hur jag 

sedan kommer att angripa det empiriska materialet. Dewey (1933) använder sig av termen 

data när han menar observerade fakta. Data är det material som ska hanteras. Föreslagna 

lösningar på de problem som observationerna har visat kallas idéer. Data och idéer är två av 

varandra beroende beståndsdelar i reflekterande tänkande. Dessa två faktorer samverkar och 

drivs framåt av observationer och slutsatser. Att testa sina idéer kan ske antingen genom 

konkret handling eller genom att man utför det i fantasin. Konsekvenserna av denna test 

innebär att idén förkastas, modifieras eller bekräftas. Det avslutande stadiet kallas 

postreflekterande. Emsheimer tolkar Deweys tankar ytterligare när han skriver, att också det 

reflekterande tänkandet är en blick in i framtiden, en prognos görs där de framtida 

erfarenheterna uppskattas (i Emsheimer, 2005, s 5-10). Detta är en central del i den avslutande 

studiesammanfattningen där ett av momenten som diskuteras är att reflektionen också ska ses 

som ett framåtblickande. 

Reflektion i skolans värld 

 
Peter Emsheimer (2005, s.35), forskare inom det didaktiska området menar i Den svårfångade 

reflektionen att hos många utbildare lyder instruktionen Reflektera mer. Det har blivit mer 

eller mindre ett mantra. Alla gjorda erfarenheter ska problematiseras och reflekteras. Frågor 

som väcks av Emsheimer (2005) är hur detta ska gå till samt hur han gör en skillnad mellan 

reflektion och vardagligt funderande. För att förtydliga vad han menar har han gjort en 

personlig tolkning beträffande begreppet reflektion:  

 

Reflektion skiljer sig från vanligt tänkande eller grubblande genom att den är påtagligt 

målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är 

att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på 

frågeställningar. (Emsheimer, 2005, s. 5). 

 

Han menar att skillnaden mellan att fundera och att reflektera är att reflektionen med fördel 

bör leda till nya strukturer. För detta ändamål, krävs någon form av djupare analys. 
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Argumentet för att betona det nya är att om reflektionen ska begränsas till slutledningar av det 

vi redan uppnått, förloras meningen i att reflektera. Möjligen kan det finnas skäl i 

undantagsfall då även en bekräftelse på gamla idéer har betydelse. Det bygger på att 

nyskapandet är ett centralt mål i mänsklig verksamhet enligt Emsheimer (2005 s.5-10). Han 

menar vidare att en viktig del av det reflekterande arbetet handlar om att kombinera och 

förena pusselbitar som naturligt syns höra ihop. Beträffande hjälp till nya kombinationer är 

fantasin en viktig pusselbit.  

 

Enligt Christer Brusling och Göran Strömqvist (2007, 81-93) i Reflektion och praktik i 

läraryrket har människan inte en naturlig distans till sig själv såsom hon har till omvärlden. 

Reflektionen kan dock vara ett verktyg för att skapa distans här. Genom denna distans kan 

människan få syn på sig själv och sina aktiviteter. Genom reflektion kan studenten få 

möjligheter att tala om på vilket sätt han/hon är skicklig. Studenten har här en möjlighet att 

höja sin kompetens och  genom att få syn på sig själv kan hon/han bestämma över sitt sätt att 

arbeta i de olika kurserna och samtidigt lära andra studenter om sina upptäckter. Reflektion 

ger ett tankeutbyte, vilket i sig bidrar till att utvidga kunskaperna inom det ämne som 

bearbetas. Samtidigt är studenterna beroende av de kunskaper som redan finns och 

möjligheterna att förmedla kunskaperna vidare. Jag tänker mig att syftet med att arbeta för ett 

reflekterande i klassrummet är att en betoning av tänkande inte bara ger en mer varaktig 

förståelse, utan också får studenterna att utveckla en rad tankestrukturer som de kan ha nytta 

av i framtiden. Dewey menar att den meningsskapande akten är ett verk av vår själ. 

 

Vad tjänar det till att skaffa sig ett visst mått av geografiska och historiska informationer, 

att skaffa sig förmågan att läsa och skriva, om individen under processens gång förlorar 

sin själ: om man förlorar förmågan att uppskatta det som är värdefullt och inte ser de 

värden som allt detta måste relateras till, om man inte vill använda det man har lärt sig 

och framför allt, om man förlorar förmågan att se det meningsfulla i framtida erfarenheter 

när de väl inträffar? (Dewey 1938:49) 

 

 

För att ge studenterna möjlighet att utvecklas till tänkande självständiga individer så måste 

läraren identifiera, utveckla och stödja studenterna i deras strävan efter djup förståelse av 

undervisningsinnehållet. Reflektion är att stanna upp och sätta ord på sina tankar och försöka 

se sig själv utifrån, genom att bygga på teorier som sedan testas och värderas och sedan 



 10

använda den kunskapen till att försöka förstå och vidga sin världsbild. Det är en bärande tanke 

som ingår i den reflekterande studiesammanfattning som avslutar inriktningen Svenska för 

tidigare år.  Beträffande reflektion i grupp får studenten också en möjlighet att jämföra sin 

egen uppfattning med andras enligt Brusling & Strömqvist (2007, s. 81-93). Detta kommer 

jag att visa på med utgångspunkt i det empiriska materialet. 

 

Ett reflekterande arbetssätt i undervisningen kräver en lärare som tar initiativet och formulerar 

meningsfulla frågor att reflektera utifrån. Läraren måste också vara nyfiken på vad 

reflektionen ger och ta tillvara vad som kommer upp enligt Brusling & Strömqvist (2007, s. 

81-93). Här ser jag en tydlig koppling till de didaktiska frågorna. Studenterna måste också 

våga dela med sig av sina tankar. Genom att reflektera i grupp kan nya frågor och andra 

perspektiv visas än vad som skulle ha kommit upp om en enskild individ reflekterade. Dock 

krävs ett positivt klimat i gruppen där tryggheten är viktig för att den som reflekterar ska 

kunna ta emot synpunkter, förklaringssätt, idéer samt handlingsförslag. I Lpo-94 poängteras 

vikten av att eleven får lära sig att kritiskt granska fakta och villkor för att kunna se följderna 

av olika valmöjligheter. Det innebär att även lärarstudenten bland mycket annat måste 

medvetandegöras kring detta under sin lärarutbildning. Skolan ska sträva mot att alla elever 

kan använda sin kunskap för att forma idéer och pröva lösningar på problem samt att kunna 

reflektera över de erfarenheter de gjort. Detta intar en central del i arbetet med reflekterande 

studiesammanfattningar och som jag kommer att visa på senare i rapporten, där jag diskuterar 

och kopplar det med utgångspunkt mot det empiriska materialet. 

 

Reflektion har enligt Max van Manen (1991, s. 507-536) i en mening blivit ett annat ord för 

att tänka. Samtidigt påpekar han också att när det gäller reflektion inom undervisningen bär 

det dock alltid med sig en mening av övervägande. Han pekar på möjligheten att genom 

reflektion bli medveten om sin kunskap och få möjlighet att utveckla den. Läraren kan senare 

i tankeväckande reflektion upptäcka vad han/hon gjort, och upptäcka både sina begränsningar 

och möjligheter. Samtidigt ser han det som problematiskt att det är en sådan brist på tillfällen 

då kollegor kan reflektera tillsammans runt sin praktik. Han menar att den pedagogiska 

situationen sällan tillåter lärare att ta ett steg bakåt, analysera situationen, överväga möjliga 

alternativ, besluta sig för den bästa handlingsinriktningen för att så handla enligt beslutet. Van 

Manen (1991, s. 507-536) skiljer mellan fyra nivåer eller grader av systematisk reflektion: 

 

1. Det vardagliga tänkandet och handlandet 
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2. När vi reflekterar händelsevis och på ett begränsat sätt över våra praktiska erfarenheter 

i vardagen och sätter ord på våra erfarenheter 

3. När vi reflekterar mer systematiskt över egna och andras erfarenheter med målet att 

utveckla teoretisk förståelse och kritisk insikt 

4. När vi reflekterar över vårt sätt att reflektera och teoretisera för att komma till en mer 

själreflekterande uppfattning om kunskapens väsen. Vår vardagspraktik bärs av vår 

orientering mot livet, men i reflektion efteråt kan vi upptäcka vad vi gjort. 

 

Jag ser att dessa fyra nivåer är en viktig utgångspunkt beträffande graden av reflektion, vilket 

kommer att ligga som grund när det gäller min tolkning av det empiriska materialet. Jan 

Bengtsson m.fl. (1994, s. 21-32) varnar i skriften Vad är reflektion för att ordet reflektion 

används på så skilda sätt att det blir oklart vad innebörden är. Därför blir det viktigt menar 

Bengtsson (1994, s. 21-32) också att med hjälp av reflektionen kan läraren införa distans till 

sig själv och sina aktiviteter och därigenom få syn på sig själv. Självreflektion är då ett 

redskap för distansering, men han nämner också dialogen med kollegor och forskning som 

sådana redskap för distansering. Reflektionen blir då ett exempel på hur man som lärare med 

forskningens hjälp kan få redskap att på ett mer systematiskt sätt lära av den egna och av 

andras praktik. Birgit Lengdahl skriver i Vägar till lärares lärande ”att reflektera innebär att 

ta ett steg tillbaka för att se och tänka över sig själv och det man gör” (Lengdahl, 1996, s 127). 

Om man inte är helt upptagen av handlingen så möjliggörs detta. Detta kommer jag att visa 

tydligare senare i min tolkning av det empiriska materialet. Robert Tremmels (1993, s. 434-

458) uppfattning beträffande lärarutbildningsprogrammens förmåga att undervisa kring 

reflektion är kritisk i Zen and Art of Reflective Practice in Teacher Education.  Han menar att 

de har en alltför snäv uppfattning av reflektion och att de förbiser behovet att mental 

förberedelse som ett första steg mot reflektion. Att uppmuntra studerande att reflektera 

betyder inte bara att leda dem till att ändra sitt tänkesätt i meningen att byta perspektiv, utan 

snarare att försöka hjälpa dem att ändra sitt sätt att tänka, så att de är förberedda för reflektion. 

Mikael Alexandersson (1994) menar också i Metod och medvetande att man i den äkta 

reflektionen uppmärksammar man betingelserna för det egna medvetandet. Det vill säga den 

djupa reflektionen. Men en reflekterande undervisning är inte med nödvändighet en god 

undervisning. Till detta behövs fokusering kring innehållet för reflektionen, vad det är lärare 

reflekterar kring och hur de gör det. Detta återkommer jag till i resultatdiskussionen. 
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Dagens lärare bör besitta tre kompetenser menar Christer Stensmo (1997, s. 7) i boken 

Ledarskap i klassrummet. För det första behöver de ha ämneskompetens. Det innefattar 

kunskap om begrepp, fakta och teorier i undervisningen med utgångspunkt såväl ett samtida 

som ett historiskt perspektiv. Till detta krävs också att de tar del och skaffar sig erfarenhet av 

forskning för att vidareutveckla sina kunskaper, men även att de övar upp sin förmåga att 

kritiskt granska den forskning som pågår och inte svälja allt. De behöver också ha en 

didaktisk kompetens, detta för att ha redskap för att planera, genomföra samt utvärdera sin 

undervisning med fokus på val av innehåll (Vad?), val av metod (Hur?), samt reflektera över 

varför just dessa val görs (Varför?). Avslutningsvis menar även Stensmo (1997) att de 

behöver ledarkompetens. Den behövs för att ha förmåga att organisera och leda klassen som 

ett arbetande kollektiv. Det krävs också att läraren kan hantera frågor om disciplin, ordning 

och elevomsorg, liksom att kunna gruppera elever för olika arbetsuppgifter och 

interaktionsmönster. Avslutningsvis krävs också att läraren kan individualisera elevers arbete 

och lärande, (Stensmo, 1997, s. 7). 

Genus 

Under granskningen av de reflekterande studiesammanfattningarna såg jag att det fanns 

skillnader beträffande hur de manliga och de kvinnliga informanterna reflekterade. Det 

föranledde att det kändes viktigt att även titta närmare på genusaspekten. 

 

Det finns egentligen ingenting biologiskt som föranleder dagens uppdelning av hur pojkar blir 

män och flickor blir kvinnor, skriver Ingemar Gens Från vagga till identitet – hur flickor blir 

kvinnor och män och pojkar blir män (2005). Med det menar han att kön till allra största delen 

är en social egenskap och en produkt av förväntan (Gens 2005, s. 8). Enligt Gens har Sverige 

ett av världens mest könssegregerade arbetsmarknad. 75 % av alla kvinnor arbetar där det 

bara finns kvinnor. Samma förhållande återfinns hos männen. Under 50-talet var det fäderna 

som satte de definitiva gränserna bland barnen. Ställer man samma fråga till barnen idag är 

svaret att mamma bestämmer. Enligt Gens tränar egentligen pojkar på två saker, nämligen 

makt och kontroll. Varje enskild handling kan föras ned till de två begreppen makt och 

kontroll och då riktat mot det egna könet. I pojkarnas värld är det endast reaktionen från andra 

pojkar och män som räknas (Gens, 2005, s 21). Pojkar identifierar sig med andra 

framgångsrika pojkar eller män. Detta blir intressant i skolans värld eftersom skolans vuxna 

auktoriteter ofta består av kvinnor. 
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Yvonne Hirdman diskuterar i sin avhandling Genus – om det stabilas föränderliga former 

(2001) att genussystemet formaterar kön. Hon lanserade begreppen genus och genussystem 

under slutet av åttiotalet. Med det menade hon att vi föds in i mallar och ansåg att genus var 

ett bättre begrepp att använda än könsroller och socialt kön. Hirdman anser att könsroller ofta 

ger sken av att män och kvinnor har en valfrihet beträffande vissa roller och att de kan frigöra 

sig från dessa när det passar. Hon menar att det är betydligt mer komplicerat än så eftersom 

varje människa föds och växer upp i ett genussystem där manlighet och kvinnlighet redan 

finns definierat. I samhället är mannen normen. Mannen står som en modell över hur en 

människa ska vara medan kvinnan är undantaget. Män värderas högre än kvinnor och genom 

detta blir mannen överordnad kvinnan. Världen tolkas utifrån att mannen är den viktiga 

(Hirdman, 2001, Gannerud & Rönnerman 2007, s 21). Även skolan styrs av en manlig norm 

som jag återkommer till och visar på tydligare under ett senare avsnitt i rapporten. Makt är 

bara möjlig om ojämlikhet råder och makt förutsätter nivellering. Pojkar tillskrivs makt. Gens 

(2005) menar att makten är given för män och pojkar och inte erövrad. Makt symboliseras 

nästan alltid av materiella tillgångar eller förmåner, och en pojke kräver omedelbart 

behovstillfredsställelse, enligt Gens (2005, s. 23).  

 

Segregeringen är något som upprätthålls av både män och kvinnor. Det här fenomenet kallar 

Hirdman för genuskontrakt, vilket hon ser som en viktig kulturell ordning. Det betyder att 

man ser den kulturella ordningen som ett kontrakt av olika rättigheter och skyldigheter som 

åligger såväl män som kvinnor. Det går naturligtvis att frångå kontraktet och vägra att 

acceptera de rådande spelreglerna, men det är ingen lätt väg att gå, en erfarenhet som män och 

kvinnor som gjort detta lärt sig av. Det är svårt att bryta mot stereotyperna eftersom det finns 

så många djupt rotade föreställningar om hur en man och en kvinna ska vara (Hirdman, 

2001). 

 

En fråga som diskuterats en hel del bland olika genusforskare, däribland Ylva Elwin-Nowak 

och Heléne Thomsson (2003) i Att göra kön, är huruvida man kan göra kön, varav ett av deras 

argument är ”att kön är något man är eller har”. Kön är något som vi alla gör mycket aktivt 

om än inte alltid fullt medvetet. Thomsson tänker sig att vi har en värld med två olika slags 

människor, män och kvinnor, bara på grund av biologin. Men det är mer komplext än så, 

främst handlar det om att biologin är tolkad. Det handlar även om könsuppdelningen som får 

stora konsekvenser. Det handlar också om makt och orättvisor, om tvingade normsystem och 

om vår vilja att vara det kön som vi ser oss vara. Kön är något som finns överallt såväl inom 
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oss och runt oss som mellan oss. Genom att titta närmare och analysera kön ur ett 

verbperspektiv betyder det att strålkastaren riktas mot människors aktiva handlingar, det vill 

säga de handlingar som vi alla är inbegripna i hela tiden. Det går också att applicera på skolan 

och de normer som är rådande där, vilket jag återkommer till under avsnittet Skolan som 

manlig norm. 

 

Kön görs i möten med andra och handlar om kvinnlighet och manlighet. Det är något som 

verkligen finns och som man inte kan leva utan. Könsidentiteten betraktas som något 

människor föds med och som var och en sedan utvecklar till sin egen del av sin person. De 

flesta könsteoretiker menar också att ingen människa föds kvinnlig eller manlig utan att 

människor föds med en kropp med vissa yttre karaktärsdrag som gör att omgivningen tolkar 

att det är en flicka respektive en pojke som har fötts. Thomsson menar vidare att kategorierna 

kvinnlighet och manlighet är skapade produkter eller abstraktioner. Det finns inte något som 

är manligt eller kvinnligt från början. Det är skapat över tid enligt Thomsson (i Elvin-Novak 

och Thomson, 2003, s. 16-21). 

Normer som styr 

 
Elvin-Novak och Thomson (2003) menar att vi inte alltid tänker på att det är de rådande 

normerna som styr oss. Denna uppsättning av normer, makt och belöningssystem driver 

kvinnor att uttrycka sig kvinnligt och män att leva manligt. Normsystemet som råder kan ses 

som ett system av myter, regler och antaganden, vilka med tiden kommit att tas som givna 

och betraktas som de förmedlar en sanning, ofta utan att den sanningen ifrågasätts. Detta blir 

uppenbart om man närmare granskar detta. Det är lätt att glömma att likheterna respektive 

olikheterna, som inte är lätta att konstatera med blotta ögat, ofta beror på att vi människor 

tenderar att återkommande söka efter bekräftelse på det vi redan tror oss veta (Elvin-Novak 

och Thomson, 2003, 25-36). 

 
Yvonne Hirdman (2001,s. 77-99) har i boken Genus – om det stabilas föränderliga former 

gjort begreppet ”könsmaktssystem” till ett vardagsbegrepp inom såväl vetenskap som debatt i 

olika fora. Enligt Hirdman innebär könsmaktssystemet att samhället är ett patriarkalt system 

som ordnar människan efter vilket kön de har. Män värderas högre än kvinnor. Såväl män 

som kvinnor tar till sig bilden av män som högre rankade och mer värda än kvinnor och de 



 15

beter sig på ett sätt som gör att de passar in i bilden. Detta kommer jag att återkomma till 

senare i rapporten under resultatdiskussionen.  

Simone de Beauvoir skrev under 40-talet boken Det andra könet (1949). Hon menade att 

kvinnor var det andra könet och att det är precis det som genomsyrar könsmaktssystemet. 

Kvinnorna kommer ofta i andra hand. Kvinnor förväntas vara ansvarsfulla, men i övrigt 

oviktiga. Män förväntas vara viktiga och det avspeglas i sådant som självförtroende och 

beteenden (Hirdman, 2001, 59-64, Elvin-Novak och Thomson, 2003, s.37).  Tittar man 

närmare på genusordningen i dagens samhälle så finns det trots allt en stor individuell frihet 

till livsval och levnadsbanor. Det har medfört att fler kvinnliga individer finns i många 

yrkesområden som tidigare mest bestod av män. Däremot är det ovanligare att män vågat 

överskrida genusrelaterade förväntningar och därmed gett sig in i vad man av tradition kallar 

kvinnliga yrkesområden. Därför kan man säga att på en symbolisk och strukturell nivå verkar 

den hierarkiska ordningen mellan det manliga och det kvinnliga för det mesta bestå. Gannerud 

& Rönnerman (2007, s 171-178) menar i Att fånga lärares arbete, att det inte alls är ovanligt 

idag med en maskulint präglad ekonomisk effektivitetsdiskurs även i så kallade 

kvinnodominerande delar av offentlig verksamhet, som exempelvis inom vård och 

undervisning. Genom att tydliggöra detta ytterligare inom utbildningsväsendet kan man 

fokusera på de socioemotionella dimensionerna som lärare ofta upplever som ett mycket 

centralt inslag i sitt arbete, samtidigt som de är mer eller mindre osynliga i skolans 

organisation och struktur enligt Gannerud & Rönnerman (2007, s. 20-24). Skolan var från 

begynnelsen historiskt sett, en manlig värld ända fram till att småskollärarutbildningen 

infördes som då företrädesvis bestod av kvinnor. 

Skolan som manlig norm 
 
 Mitt syfte med denna undersökning är att utgå från studenternas reflekterande 

studiesammanfattningar för att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur lärarstudenterna 

utvecklar ett reflektivt lärande. Utifrån mitt syfte ser jag det som intressant att koppla det 

vidare mot Thomsson (Elvin-Novak och Thomsson, 2003, s. 12) i boken Att göra kön där de 

menar att vi alla är bärare av kulturens, historiens och det sociala sammanhangets 

könsglasögon. De menar att dessa glasögon inte går att ta av, men att de går att få syn på. De 

har också tittat på hur föreställningar om hur kvinnlighet och manlighet samvarierar med 

klass och etnicitet, vilket skapar olika möjligheter för kvinnor och män i samhälle och 

arbetsliv. Att göra kön är enligt Thomsson en omständlig historia som pågår livet ut.  
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Skolan har fortfarande, enligt de senaste decenniernas forskning, visat sig bygga på och 

uttrycka en tradition som formats av och för män. Detta gäller såväl med avseende på innehåll 

som sociala och organisatoriska strukturer och värderingar. Ett exempel på detta är skolans 

kunskapssyn och kunskapsinnehåll i samband med genusordningen i det omgivande 

samhället. Matematik och naturvetenskap som i dagens samhälle är manligt kodade tillskrivs 

ett högre värde än de som är kvinnligt kodade enligt Gannerud, & Rönnerman. (2007, s. 20 –

24). Det grundar de på att historiskt sett var det främst män som tilläts studera matematik och 

naturvetenskap. Forskning beträffande interaktionsmönster visar att pojkarna som grupp 

dominerar såväl i klassrummet som på rasterna. Personalen speglar könsarbetsfördelningen i 

samhället i stort. Detta går att titta på såväl vertikalt som horisontellt, vilket innebär att manlig 

personal i högre utsträckning befinner sig på positioner med högre status samt att det finns en 

ojämn könsfördelning mellan olika ämnen och studieinriktningar. Män avancerar vanligtvis 

snabbt inom skolan och återfinns ofta i olika ledarfunktioner alternativt lämnar skolans värld 

tidigare än de kvinnor som också har olika ledarfunktioner inom skolan. De huvudsakliga 

arbetsuppgifterna som skolan av idag består av är omsorg och ansvar för barns utveckling och 

lärande. Detta är något som av traditionen varit kvinnans ansvar. Arbetsuppgifterna utförs 

också inom en bestämd institutionell ram. Detta får konsekvenser för den professionalitet som 

utvecklas. I professionalitetsdebatten lyfts den emotionella dimensionen sällan fram enligt 

Gannerud & Rönnerman (2007, s. 31-36). 

 

Trots att läraryrket är kvinnodominerat är det de manliga värderingarna som är de rådande. 

Utifrån Ganneruds intervjuer med 20 kvinnliga lärare framkom det att dessa lärare uppfattade 

arbetet med omsorg om och fostran av elever samt skapandet av goda relationer med elever, 

föräldrar och kollegor som minst lika viktiga som undervisningen. Detta är något som sällan 

premieras inom skolan, vilket tydliggörs genom att studera befattningsbeskrivningarna eller 

närmare titta på de rådande individuella lönekriterierna. Karriär inom läraryrket beskrivs ofta 

utifrån en manlig norm där de administrativa uppgifterna är de centrala och själva 

klassrumsarbetet tillsammans med eleverna kommer i andra hand, det vill säga att de av 

tradition kvinnliga värderingarna som har att göra med omsorg, vård och fostran inte ges 

samma värde eller status som projektutveckling eller planering av undervisning vilka ses som 

de traditionellt manliga värderingarna och som har fått allt större utrymme inom yrket under 

de senaste decennierna. Arbetet inom skolan har samtidigt intensifierats genom att de 
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kvinnliga områdena har fått mycket mindre plats mot tidigare, där vi lever i ett tydligt 

kunskapssamhälle, enligt Gannerud (2001, s 88-89).  

 

Genusperspektivet saknas oftast inom lärarutbildningen och inom lärarfortbildningen. Lärare 

är ofta uppmärksamma på könsmönstret gällande den forskning som visar att pojkar tar mer 

plats i klassrummet. Men man ser inte att innehållet i det egna har att göra med 

genusrelaterade värderingar och där konsekvensen blir att lärare omedvetet för vidare dessa 

traditionella könsuppfattningar till eleverna. Gannerud utvecklar resonemanget med att säga 

att lärarna inte förmår ifrågasätta utvecklingen inom det egna yrket. Om en lärare ska få status 

och bättre betalt i skolan idag, måste hon eller han anpassa sig till de manliga värderingarna 

och lämna den elevcentrerade synen på vad som är viktigt i yrket. Om man inte har kunskap 

om hur uppfattningar om kön påverkar samhället och skolan, har man inte argument att sätta 

emot den här utvecklingen menar Gannerud (2001, s. 88-95). 

 

I skolan talas det ofta om att det behövs fler män i skolan inte minst som förebilder. Det som 

då är viktigt att fråga sig är vad dessa män ska bidra med som kvinnor per definition inte kan, 

vilket vore att befästa den rådande genusordningen, eller handlar det om kravet på, att vi 

måste få in fler människor i skolan som har med sig en annan bakgrund och erfarenhet än vad 

som varit gängse tidigare? Skolan har under långt tid dominerats av kvinnliga lärare där den 

kulturella bakgrunden varit relativt heterogen och det funnits få lärare från andra kulturer. Det 

är något skolan måste ta till vara på skiftande vis, det vill säga att skolan skall vara 

gränsöverskridande, vilket jag kommer att återknyta till i min resultatdiskussion. 

 

Helena Johansson har definierat tre olika områden som förtydligar vad förställningen om den 

manliga förebilden handlar om i avhandlingen Brist på manliga förebilder (2006). Dessa 

föreställningar kommer jag att knyta an till utifrån det empiriska materialet. Den första 

föreställningen kan sägas vara en form av samhällsdiskussion där man menar att samhället är 

faderlöst. Med det menar hon att vi har förlorat tron på auktoriteter och lever mer för dagen. 

Den andra föreställningen riktar synen mot maskulinitet, en diskurs som efterfrågar det rent 

traditionellt maskulina, där stereotypa värden, som betonar mannens olikhet till kvinnan, 

samtidigt som informanterna likväl konstruerar en maskulinitet som tar avstånd från det 

typiskt manliga och betonar likheten till kvinnan. Den tredje föreställningen handlar om själva 

familjen där man inom detta område försöker utröna vad en familj är och på vilket sätt mödrar 

och fäder tillskrivs olika funktioner och egenskaper i förhållande till familjen. Johansson 
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menar att hon har fått belägg för detta i sin forskning där hon sett att mammornas ansvar är 

stort, medan inställningen till papporna mer består i att de finns oberoende av deras insats som 

fäder. Hon menar vidare att den dominerande diskursen kring maskulinitet på ett sätt är mer 

eller mindre outtalad i den bemärkelsen att den ses som självklar, exempelvis att män behövs i 

skolan för att sätta gränser. Manligheten görs till en egenskap som tas för givet att kvinnor 

inte kan besitta. Detta om något visar hur viktigt det är att synliggöra hur föreställningar om 

män och kvinnor får betydelse för hur vi möter barn och unga. Det är också viktigt att väcka 

tankar över den egna verksamheten inte minst i förskola, skola, gymnasium och genom 

lärarutbildningen (Johansson, 2007, passim). 
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Metod 

Inledning 

 
Det empiriska materialet i denna studie utgörs till allra största delen av material som har 

samlats in genom studenternas reflekterande studiesammanfattningar. Med utgångspunkt i 

dessa har jag valt att dels göra en kortare forskningsöversikt över reflektionsbegreppet och 

närmare studera studenternas beskrivning beträffande deras egen reflektion på sitt lärande, 

dels göra detta utifrån ett genusperspektiv. Denna del av rapporten inleds med en kortfattad 

översikt över metodiska frågeställningar som diskuterats inom genusforskningen och 

reflektionsbegreppet kopplat till examensförordningen för lärarexamen. Det är viktigt för att 

ge en bakgrund till de metodiska och forskningsmässiga överväganden som gjordes i samband 

med planeringen av studien. Denna diskussion har haft betydelse för undersökningssättet och 

relationen till undersökningsdeltagarna samt beträffande presentationen av resultaten. Därefter 

redogörs för undersökningens faktiska upplägg och dess genomförande, liksom reflektioner 

till forskningsprocessen samt analyser av studenternas skriftliga reflektioner beträffande deras 

studiesammanfattningar. Den här delen av uppsatsen avslutas med en kort diskussion kring 

studiens trovärdighet. För att uppnå syftet med mitt arbete kommer jag att använda mig av 

den forskning som finns dokumenterad kring genus, reflektion samt studenternas avslutande 

reflekterande studiesammanfattningar för att få svar på mina forskningsfrågor. Enligt 

Backman (1998) skall syftet och frågeställningarna med studien vara avgörande för vilken 

metod som används. Detta är en kvalitativ studie eftersom jag vill försöka förstå hur 

lärarstudenterna reflekterar eller reagerar då hårddata sällan ger svar på frågan Varför och 

Hur, vilket däremot mjukdata gör.   

 

Den kvalitativa metoden betraktar den omgivande verkligheten subjektivt. Verkligheten kan 

då förklaras som en individuell, social och kulturell konstruktion. Intresset fokuseras mot att 

studera på vilket sätt människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten till skillnad 

från den naturvetenskapliga traditionen som observerar, registrerar och mäter en mer eller 

mindre given verklighet. (Backman s. 47). Det är individen som är i fokus inom det 

kvalitativa synsättet. Begrepp som används är innebörd (mening) kontext och process. Med 

innebörd menas att man intresserar sig för hur individer (i den här studien, lärarstuderande) 

upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet, kopplar det till sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper, det vill säga hur livet och omvärlden får eller har mening. Den 
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mest framträdande strategin beträffande det huvudsakliga instrumentet inom kvalitativa 

studier är människan och främst då i interaktion med andra människor som bland annat är 

centralt inom lärarutbildningen. Som forskare står man nära det studerande subjektet och 

ingår ibland själv som en del i studien, (vilket är föreliggande med denna) och bildar en 

subjekt-subjekt relation. Det innebär att det istället för den traditionella subjekt-objekt 

separationen istället ratas och en nära autentisk relation skapas enligt Backman (1998, s 47).  

 

Jag behandlar mina utvalda primärstudier genom att göra en analytisk jämförelse där jag 

söker efter regelbundenheter och gemensamma teman. Vid analys av materialet använder jag 

mig av både samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden. Samstämmighetsmetoden 

innebär att forskaren letar efter likheter i annars olika fall. Olikhetsmetoden innebär 

motsatsen, det vill säga att forskaren letar efter olikheter i annars likartat material (Svenning, 

2000).  

Undersökningens upplägg och genomförande 

Studien är gjord vid ett svenskt universitet och jag började med att undersöka om jag fick 

studenternas tillåtelse till att använda deras reflekterande studiesammanfattningar som 

underlag i min studie, vilket jag fick. I min resultatdel har jag valt att presentera sex olika 

studenters reflektioner kopplat till frågeställningarna.  Namnen är fingerade. Jag har utgått 

från de olika grundfrågorna beträffande sammanfattningen av deras avslutande dokument och 

valt att visa på var det finns en samstämmighet och var de olika studenterna skiljer sig åt, 

likaså de skillnader som finns beträffande genus. Grundfrågorna har följande innehåll:  

- delområden där studenten säger sig ha utvecklat kunskaper och färdigheter, - delområden 

där studenten upplever sig ha bristfälliga kunskaper, - studentens egen syn på sig själv som 

språkanvändare, lyssnare, talare och användare och slutligen kopplingen mellan studentens 

eget lärande och den lärarroll som studenten successivt utvecklar. 

Urvalskriterier 
 
Deltagarna i undersökningsgruppen valdes ut efter följande kriterier: att de skulle ha gått 

minst två år på sin lärarutbildning för att de då haft tid och möjlighet att få en mer fast 

förankring beträffande sin blivande yrkesprofession, det vill säga att de skaffat sig viss 

erfarenhet av dess villkor samt att de börjat utforma sin egen professionella yrkesidentitet, att 

ha genomfört verksamhetsförlagd utbildning under minst fyra tillfällen inom inriktningen, 
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eftersom detta sker inom en organisationsform som innebär att lärarstudenten har dagliga 

kontakter med samma arbetslag och elevgrupp under totalt fem veckor och sedermera 

ytterligare fem veckor med ett annat arbetslag och elevgrupp. Det tredje kriteriet var att 

urvalet skulle bestå av såväl manliga som kvinnliga studerande. Jag ville också ha en bred 

åldersstruktur bland informanterna. Detta var viktigt i min studie eftersom jag närmare ville 

studera hur de reflekterade kring sitt eget lärande såväl praktiskt som teoretisk, det vill säga 

om det fanns skillnader som gick att återkoppla till tidigare erfarenheter i yrkeslivet. 

 

Via insamlandet av studenternas avslutande studiesammanfattningar valdes sex ut bland totalt 

58 studiesammanfattningar. Det gick till på så sätt att av de totalt 58 

studiesammanfattningarna var det 35 som uppfyllde kriterierna och utifrån dessa 35 föll valet 

på de sex informanterna som bestod av tre manliga respektive tre kvinnliga studerande. 

Tidsaspekten gjorde att jag fokuserade på studier som behandlade vikten av reflektion i 

skolan. Studien sträcker sig över ett år av deras studier till lärare och baseras på inriktningen 

Svenska för tidigare år. Arbetet med de individuella studiesammanfattningarna har föregåtts 

olika lektionspass där studenterna getts möjlighet att reflektera över frågeställningarna i 

grupp. De har också regelbundet reflekterat skriftligt i läsdagböcker där de kopplat 

kurslitteraturen mot sitt eget lärande. 

 

Svenska för tidigare år 60 hp 

 

Höstterminen 2002 startade inriktningen Svenska för tidigare år, 60.0 högskolepoäng, vid det 

aktuella universitetet. Den utbildningsplan som med vissa förändringar varit gällande fram till 

vt-07 omfattar två terminer på inriktningen. De två terminerna är indelade i fyra delkurser på 

tio poäng vardera, varav totalt tio poäng består av verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna 

har när de startar denna inriktning gått minst en termin på det allmänna utbildningsområdet 

men för vissa är detta deras andra inriktningsval, vilket betyder att de redan har minst tre 

terminer bakom sig, i vissa fall fler. I inriktning Svenska för tidigare år ligger fokus på 

grundläggande läs- och skrivinlärning, barns tidiga språkutveckling och på barnlitteratur. 

Kunskaper om och färdigheter i språkanvändning (tala, läsa, skriva), lyssna) litteraturdidaktik, 

läs- och skrivsvårigheter samt svenskundervisning i det mångkulturella samhället utgör 

centrala inslag i utbildningen. Kursen ingår som en inriktning inom lärarutbildningen och 

vänder sig till lärare som ska arbeta med såväl grundläggande som fortsatt läs- och 

skrivinlärning och som tänker sig undervisa i år 1 till 6 i grundskolans tidiga år. I inriktningen 
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ingår 15.0 hp verksamhetsförlagd utbildning varav 7.5 hp görs i år 1-3 och resterande 7.5 hp 

görs i år 3-6 (dessa är fördelade i samtliga kurser som ingår i inriktningen). Den anknyter till 

ämnesdidaktiska frågor i kursens centrala moment, och innehåller såväl praktiska som 

teoretiska uppgifter (se bilaga 1). De första två delkurserna är av en mer grundläggande nivå 

medan de två avslutande fördjupar kunskaperna ytterligare och framförallt den avslutande 

kursen som heter Läs- och skrivutveckling ur ett helhetsperspektiv. 

 

En kort beskrivning av de sex studenterna som deltog i undersökningen: 

 

Simon: Är en student i medelåldern som tidigare har arbetat inom statlig tjänst i ett av 

tradition manligt yrke under 25 år. På grund av omstruktureringar i sin tidigare profession 

bestämde han sig för att omskola sig och valet blev att studera till lärare. Han är gift och har 

tre barn i skolåldern. Han är mycket engagerad i sina barns skolgång. Han vet vad han vill och 

uttrycker det tydligt genom snabba inlägg i olika diskussionsforum. Simon är säker i sin roll 

och provocerar gärna för att skapa debatt som han anser vara nödvändig för att utveckling 

skall ske. 

 

Anne-Marie: Är en student på knappt 20 år som sökte direkt från gymnasiet till universitetet. 

Hon är sambo med en annan manlig student som läser på ett av ingenjörsprogrammen på 

samma universitet. De har ännu inga barn tillsammans. Hon ser glad och intresserad ut men är 

väldigt tystlåten. Hennes reflektioner synliggörs främst vid skriftliga inlämningsdokument, 

vilket inte visas i samma grad vid hennes muntliga redovisningar.   

 

Mikael: Är en student i trettioårsåldern som har en bakgrund inom den privata sektorn. Han 

bestämde sig ganska sent för att bli lärare. Han är gift och har två barn i skolåldern och 

funderar mycket på vad kunskap är och vad som krävs som lärare i skolan av idag. Han är 

väldigt strukturerad och vill ha ordning och reda och framförallt klara besked om vad som 

gäller. 

 

Patrik: Är en student på snart trettio år. Han har tidigare arbetat inom privat sektor. Han 

pendlar från ett närliggande samhälle. Patrik är sambo, men har inga egna barn ännu. Han har 

vikarierat en del tidigare inom olika skolformer innan han bestämde sig för att utbilda sig till 

lärare. Han utstrålar lugn och inger förtroende.  De andra studenterna vänder sig ofta till 

honom med frågor. Han är alltid eftertänksam och formulerar sig väl när han ger inlägg i 
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såväl klassrummet som sina skriftliga reflektioner. Patrik kommer som han säger ”från en 

icke akademisk miljö” och han är den första inom sin familj som läser på universitetet. 

 

Sally: Är en diskussionslysten student i medelåldern. Sally är gift och har två barn i 

skolåldern. Hon har tidigare frilansat inom olika yrken och är väldigt kreativ. Hon tycker om 

att engagera sig och är konstnärligt lagd, vilket inte minst uttrycks i hennes 

inlämningsuppgifter. 

 

Petra: Är en student på snart trettio år som har arbetat inom vården innan hon sökte sig till 

lärarutbildningen. Hon är sambo och har ett barn som är i förskoleåldern. Hon ger ett lugnt 

och stabilt intryck och deltar i diskussionerna, dock inte så intensivt som Sally. Hon är noga 

med att vara strukturerad och korrekt i sina uttalanden 

 

Användandet av materialet 

 

Materialet består av sex studenters sammantagna textproduktion som ingår i de fyra 

reflekterande studiesammanfattningar som görs under inriktningens gång. Varje enskild 

students totala textmassa är ca tio sidor text där jag främst fokuserat på den avslutande och 

mer sammanfattande reflektionstexten. Med utgångspunkt i detta material har jag sedan valt 

ut citat som jag kopplar till de frågeställningar som jag vill belysa i denna rapport. En 

svårighet med denna typ av undersökning är att som forskare förhålla sig någorlunda neutral 

till materialet. Jag undervisar själv i delar av de fyra kurserna och är även examinator vilket 

medför att jag redan tidigare gjort en bedömning av deras texter förutom den sista. Jag ville 

med utgångspunkt i det här materialet utröna huruvida inriktningens intentioner med att 

använda reflekterande studiesammanfattningar utvecklar studentens egen reflektionsförmåga, 

och om, i så fall hur dessa synliggör studentens eget lärande såväl för mig som ansvarig lärare 

på inriktningen likväl som studentens eget lärande.  Detta har formulerats i syftet och de olika 

forskningsfrågorna. En central del i målen för denna inriktning likväl som det ingår i målen 

för lärarexamen är just att studenten skall visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt 

tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta 

forskningsresultat. 

Med detta arbete ville jag undersöka om detta verkligen sker eller om studenterna bara 

upprepar detta som ett ”mantra” som inte tydliggör vilket lärande som skett. Jag är medveten 

om att det kan vara ett problem för mig att tolka deras svar, men utifrån rapportens 
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frågeställningar kopplat till teorin anser jag att materialet ändå förhåller sig till trovärdigt till 

de slutsatser jag drar i denna studie. Jag har försökt att koppla deras olika argument mot den 

teori som finns dokumenterad sedan tidigare. 

 

Metodkritik 

 

Samtliga informanter som ingår i studien är kända för mig, vilket å ena sidan underlättade när 

det gällde att analysera deras reflektioner, å andra sidan kan det påverka objektiviteten, även 

om denna typ av studie alltid blir i huvudsak subjektiv i och med den kunskap jag redan har 

av var och en. 

Studenterna var vid själva skrivandet av de reflekterande studiesammanfattningarna inte 

medvetna om att deras reflektioner skulle ligga som grund och bli föremål för tolkning i en 

framtida studie. Detta gjorde att informanterna inte behövde anpassa sina reflektioner till att 

”passa in”. Samtidigt kan naturligtvis det faktum att jag är examinator på kursen ha påverkat 

hur och på vilket sätt de valt att reflektera kring specifika delar av inriktningen. Studien 

omfattar sex studenters sammantagna reflektioner i den avslutande kursen i inriktningen. Det 

innebär att resultatet inte kan vara representativt för alla studenter, därav är urvalet för litet, 

men det kan ge en indikation på hur och vad de reflekterar över. Jag måste också ta i 

beaktande att de sex informanterna kanske inte heller är representativa inom den ursprungliga 

urvalsgruppen eftersom huvuddelen av den består av kvinnor och endast ett fåtal män. 

Representationsmässigt består informanterna i min studie ändå av lika många män som 

kvinnor. Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är att de som representerar denna studie 

kanske inte har reflekterat i den utsträckning som andra inom den ursprungliga urvalsgruppen 

gjort, men eftersom det är jag som har gjort urvalet har en tolkning ändå gjorts.  

Det kändes relevant och intressant att både som examinator och forskare använda mig av 

deras avslutande reflektioner, men svårt. Det var relevant att välja just dessa eftersom de 

avslutar och summerar sitt lärande i inriktningen, samtidigt som det var svårt att plocka ut det 

centrala. På grund av de gemensamma erfarenheterna blev materialet inte enbart en 

datainsamlingsmetod i forskningssyfte utan också det Kvale, (1997, kap 7-8) kallar en 

mellanmänsklig situation. Det blev också en tydlig indikation på hur studenterna uppfattar 

inriktningen och syftet med att arbeta med reflekterande studiesammanfattningar. 
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Resultatdiskussion 
 

Med denna studie ville jag studera närmare hur studenten utvecklats och blivit medveten om 

sitt eget lärande under inriktningen Svenska för tidigare år. Det fick också bli utgångspunkten 

beträffande hur jag valde att disponera resultatdiskussionen. För att tydliggöra ovanstående är 

det viktigt att återknyta till mitt syfte där jag med utgångspunkt i studenternas reflektioner i de 

avslutande studiesammanfattningarna undersöker om de utvecklat ett reflektivt lärande. Jag 

ville också titta närmare på inom vilka ”delområden” som studenten upplevde sig ha utvecklat 

kunskaper och färdigheter som han/hon ansåg vara särskilt värdefulla för att kunna undervisa 

i svenska (detta baseras på den första och andra frågeställningen i syftet). Med utgångspunkt i 

deras reflektioner hoppades jag att det skulle visa sig inom vilka områden det fanns 

bristfälliga kunskaper eller svagt intresse för någon sida av ämnet.  

 

Jag ville också studera studentens förändring beträffande uppfattning och inställning till 

svenskundervisningen. Ytterligare en aspekt som jag ville se närmare på var studentens syn på 

sig själv som språkanvändare – som läsare, lyssnare, talare och skrivare. Detta, menar jag, 

skulle visa om det fanns några kopplingar mellan studentens eget lärande under inriktningens 

gång och den lärarroll som studenten successivt utvecklat. Utifrån dessa kriterier har jag valt 

att dela in resultatdiskussionen i fyra huvudrubriker som är centrala i den reflekterande 

studiesammanfattningen. De fyra delområdena är: 
• Delområden där studenten säger sig utvecklat kunskaper och färdigheter 

• Delområden där studenten anser sig ha bristfälliga kunskaper 

• Studentens egen syn på sig själv som språkanvändare, läsare, lyssnare, talare 

och skribent 

• Kopplingen mellan studentens eget lärande och den lärarroll som studenten 

successivt utvecklar 

 

Det har ansetts centralt och väsentligt för den professionella utvecklingen att fokus i lärares 

tänkande och handlande i undervisningssituationen är av övergripande allmändidaktiskt slag 

(Lengdahl och Runesson, 1996). Det handlar företrädesvis inte om att lösa 

undervisningsproblem i något visst ämne eller att tillägna sig tips och idéer om hur man kan 

gå tillväga.  
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Lärarstudenternas professionella utveckling är beroende av de sociala och kulturella 

sammanhang som utgör lärarstudentens studiesituation eller vardag, det vill säga att den är 

kontextbunden. Enligt Lendahl och   Runesson (1996,s.114-134) sker lärandet i samband med 

den egna situationen. Det innebär att utvecklingsmöjligheterna ser olika ut för olika 

lärarstuderande beroende på det utvecklingsklimat som råder under utbildningen. 

 I början av rapporten refererade jag till van Manen (1991, s. 507-536), där han delar in 

reflektionen i fyra nivåer eller grader av systematisk reflektion (se sid 11 i rapporten). I min 

resultatdiskussion kommer jag bland annat att visa på hur studenterna förhåller sig till de olika 

nivåerna 

Delområden där studenten säger sig utvecklat kunskaper och färdigheter 
 
I detta avsnitt ämnar jag beskriva och analysera studenternas uppfattning beträffande vad de 

anser sig ha lärt samt utvecklat kunskaper om. Att utbildas och utvecklas som lärare är att 

finna ett eget förhållningssätt till institutionellt lärande, att själv vara med i den processen och 

på den vägen tillägna sig en stark tro på sin egen professionalitet. En central ingång i att 

skriva den reflekterande studiesammanfattningen (en viktig del som inriktningen försöker visa 

på) är att studenten behöver bli medveten om vikten beträffande att skapa en lärmiljö som 

främjar språkutveckling och självkänsla. Detta understryker även Lindö (2002, s. 7). 

 

Patrik skriver att han har kommit till insikt om att det krävs en hel del av honom som 

undervisande lärare och att han efter den här inriktningen blir än mer medveten om 

innebörden av att vara svensklärare. Det här samstämmer även med Mikael. ”Tack vare alla 

delmoment som svenskan bestått av i inriktningen, har jag utvecklat en större insikt i hur 

viktig reflektionen är för lärandet och framförallt läsförståelsen.” Det här är centrala delar 

inom inriktningen vilket han diskuterar om han verkligen insett det komplexa i att vara 

svensklärare eller om det är något han förväntas skriva om därför att det är så uppenbart. För 

svenskläraren, med språket och litteraturen som centrala kunskapsområden, accentueras den 

uppgiften, men i vilket pedagogiskt sammanhang man än är anser jag att det är viktigt att inte 

glömma bort, att ansvaret för elevernas språkutveckling likväl som läs- och skrivutveckling 

ligger i det pedagogiska ledarskapet.  

 

Mikael förefaller ha utgått från helheten, det vill säga svenskämnet, för att sedan bygga på de 

olika delmomenten, för att sedan sätta ihop det till en helhet precis som Dewey menar att 
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reflektion går till. Framförallt visar han detta genom att ha fått insikt i hur viktig reflektionen 

är för lärandet och att eleven för att bli en god läsare måste få reflektera och använda sin 

förförståelse för att utveckla ny kunskap. Detta motsäger dock de resultat som visar på att 

svenska elever i de yngre åren ofta, om de får jobba alltför fritt reproducerar kunskap istället 

för att konstruera kunskap. Även frihet kräver struktur. Här visar han dock på en högre grad 

av reflektion med stöd av van Manens reflektionsmodell, därför att han reflekterar över såväl 

sina egna som andras erfarenheter. Framförallt försöker han visa på att han har insett det 

komplexa i att vara svensklärare.  

 

Lindö (2002, s.159-166) anser att för att nå läsförståelse krävs det läsaren konfronteras med 

texten och genom detta ges chansen att dela tankarna med andra. Det underlättar för 

förståelse, vilket reflektionen skall syfta till. Emsheimer med flera (2005) anser att skillnaden 

mellan att fundera och reflektera är att själva reflektionen har som syfte att utveckla nya 

strukturer, vilket Patrik förstärker med stöd av sitt resonemang. Han inser att stora krav ställs 

på honom som vägledare i skolan, han inser också hur viktigt det är att utgå från att det inte 

finns något rätt eller fel, utan att det som lärare främst gäller att fungera som en handledare 

vilken inspirerar, motiverar och väcker lust hos eleven att söka kunskap. Han visar också 

tydligt att han har insett vikten av att eleven alltid har en mottagare till det skrivna, det vill 

säga att skrivande är en process där fokus på den färdiga produkten belyser vägen fram till 

mottagaren, något som även Lindö (2002, s. 108) poängterar. Han förefaller här ha distanserat 

sig från gamla strukturer, för att sedan ha utvecklat nya enligt hur Van Manen (1991) Brusling 

och Strömqvist (2007) samt Bengtsson (1994) ser på reflektion. 

 

Jag ställde mig lite tveksam till att eleverna hela tiden skulle samtala och diskutera det de 

läst, jag ansåg att det bara räckte med att läsa. Om man läser mycket blir man en bättre 

läsare men nu inser jag vikten av att samtala och reflektera kring det lästa (Mikael).  

 

Med detta visar han att han har insikt i vikten av nyskapande, något som flera forskare 

belyser, och det är gärna något som vi inom lärarutbildningen vill förmedla. Frågan är om vi 

verkligen lever upp till intentionerna alla gånger (Emsheimer och Bengtsson, 2005, 1994, 

passim). Enligt dessa forskare är nyskapande ett centralt mål i mänsklig verksamhet, vilket 

Patrik säger sig börja förstå. Han säger sig även ha fått nya insikter som han ser som 

framåtskridande Han menar att skolan i sig är målrelaterad men inser även vikten av att 

människan i sig sätter upp mål i livet. Anne-Marie säger sig ha blivit säkrare i att lära sina 



 28

kommande elever att reflektera över sina erfarenheter för att sedan ge eleven chansen att 

ompröva sina handlingar så att dessa kan utvecklas till nya kunskaper och färdigheter. Vidare 

säger Anne-Marie att ”Varje lärare med självinsikt måste kontinuerligt vara öppen för nya 

kunskaper och erfarenheter för att utveckla undervisningen och själv utvecklas i det egna 

arbetet”. Dessa tankar kan analyseras djupare eftersom det är svårt att veta om detta är något 

som studenterna tar in från lärarutbildningen eller om det är erfarenheter som Anne-Marie 

själv gjort. Såväl Lindö (2002, s.167-173) som Gannerud & Rönnerman (2007, s. 171-175), 

påpekar detta i sin forskning på ett flertal områden inom lärande. Petra säger sig ha utvecklat 

synen på att ha ett helhetsperspektiv beträffande elevernas lärande. En åsikt som samstämmer 

med både Mikael, Simon och Sally, där de menar att hela inriktningen har stärkt dem när det 

gäller vikten av att ha en helhetssyn på svenskundervisningen. En viktig del i inriktningen är 

att hitta sin identitet, det vill säga att pedagogen är ”ett med sig själv”, och i en vidare mening, 

att pedagogen har en helhetsuppfattning kring lärandet, och förstår att känna denna helhet 

eller åtminstone ha insikt i den. Samtidigt visar olika forskare som Brusling & Strömqvist 

(2007) att undervisningen i svenska ofta sker i enskilda moment, speciellt högre upp i 

stadierna i stället för att arbeta ämnesövergripande. 

 

Petra menar ”att språkutvecklingen skall ses som varje lärares ansvar och att det är upp till läraren 

själv att skapa ett dialogiskt klassrum där eleverna är aktiva och växlar mellan olika språkliga 

uttrycksformer” Vidare säger hon ”att i ett monologiskt klassrum sker ingen äkta kommunikation”. 

Här förefaller Petra ha nått den högsta reflektionsnivån enligt van Manens, eftersom hon här 

visar på en djupare reflektion över såväl andras som sina egna erfarenheter och där hon själv 

reflekterat och teoretiserat för att själv förstå och få en uppfattning om kunskapens väsen. 

Hon förstärker också de demokratiska arbetsformerna som skall prägla skolan. Dessa tankar 

samstämmer väl med Patriks under rubriken ”Studentens egen syn på sig själv som 

språkanvändare”.  

 

Alla sex uttrycker att de har utvecklat djupa kunskaper inom en mängd delområden som 

omfattas av svenskämnet men att de svårigheter beträffande läs- och skrivinlärningen som kan 

klassas som rent medicinska måste handhas av dem som besitter den rätta kompetensen och 

att man därför i sin profession som lärare bör vända sig till rätt person som har kompetens på 

området. De visar att de har reflekterat på ett djupare plan och därmed kommit till insikt om 

att läraryrket är komplext och att svårigheten ligger i att inse att vissa elever måste få annan 
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professionell hjälp och att det i det sammanhanget åligger läraren att bedöma när det är dags 

att söka stöd. Mikael uttrycker det på följande vis  

 

Jag anser att jag varken ska eller kan ställa en diagnos på dysfunktioner eftersom jag inte 

har den utbildningen eller den kompetens som krävs. Det enda som jag skall göra är att 

ställa en pedagogisk diagnos och prova olika didaktiska metoder och arbetssätt för att 

hjälpa och stötta eleven (Mikael).  

 

Mikael menar att det första en lärare måste göra är ”att ställa sin didaktiska syn och sitt 

förhållningssätt gentemot det som han ska undervisa i”. Detta följt av ett tydligt syfte med sin 

undervisning, vilket han ser som avgörande för om stoffet och metoden håller didaktiskt. 

Utifrån van Manens teori visar Mikael på en relativt hög grad av reflektion. I inriktningen 

ligger en väsentlig del av fokuseringen på att studenterna ska reflektera över 

svenskdidaktiken kopplat mot praktiken, där det handlar om att utveckla den pågående 

processen som innebär att hitta sin personliga lärarroll och utveckla sin egen professionalitet 

som lärare. Detta är tankar som är viktiga att formulera i ord och handling, eftersom det i 

praktiken handlar om studenternas visioner med arbetet – frågor som är synnerligen viktiga. 

Detta är frågor som är viktiga att diskutera med de blivande lärarna inom lärarutbildningen. 

En del i professionen ligger i att vara medveten om sina brister och inte se det som ett 

nederlag att begära hjälp. Beträffande detta såg jag ingen skillnad beträffande de manliga och 

kvinnliga informanternas ställningstaganden. 

 

”Som svensklärare måste man ha förståelse för elevernas olika utgångspunkter och för dem 

som har en mindre förmåga att uttrycka sig, insikter.” Detta är en insikt som Petra anser sig 

förvärvat under inriktningens gång liksom en djupare insikt om betydelsen av litteraturarbete 

för elevens språkutveckling. Patrik poängterar dessutom ”vikten av att ha ett didaktiskt 

förhållningssätt och att fundera närmare på vilka elever läraren har framför sig”. Detta 

förstärks av Brusling & Strömqvist med flera (2007, s. 118-122) som menar att reflektion 

också kan vara ett verktyg att skapa distans, vilket även såväl Petra som Patrik visar på här. 

”Det är viktigt att beakta de sociokulturella faktorerna, varje grupp är unik” enligt Patrik. De 

didaktiska ställningstagandena skall enligt direktiven i inriktningen relateras till den språk- 

och kulturutvecklande helhetssyn som är inriktningens och svensklärarutbildningens 

övergripande mål och där de didaktiska frågorna är centrala, frågan är om detta tydligt 

kommer fram i utbildningen utan att det blir otydligt. Patrik igen: 
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          Hur och vad undervisningen skall utformas är direkt kopplat till just vem och vilken 

sammansättning av grupp det handlar om. Genom att ha en medveten kunskapssyn som jag 

som lärare kan omsätta. Det vill säga, att ha ett grundläggande synsätt och värderingar som 

styr min kunskapssyn (Patrik).  

 

Detta är något som Emsheimer med flera poängterar (2005). Gemensamt för dessa forskare är 

också att de menar att när vi lär oss något måste vi utgå från en slags helhet som sedan kan 

brytas ner till delar. Den här helheten eller förförståelsen består av erfarenheter som vi under 

tiden skaffat oss. Patrik visar här på att han har förstått denna process som vi använder för att 

förstå och som vi omvärderar, omvandlar och sedan befäster som kunskap. Denna erhållna 

kunskap bär med sig en mening av överväganden som läraren alltid gör. Här har han nått den 

högsta graden av reflektion där han betonar att tänkandet inte bara ger en varaktig förståelse 

utan även utvecklar en rad tankestrukturer som är nyttiga för framtiden. Han förtydligar sitt 

resonemang genom ett konkret exempel:  

 

Jag har lärt mig att se skönlitteratur som en tillgång i skolarbetet. Jag har fått en 

grundförståelse kring och om olika böcker, genrer, olika epoker samt fått mycket kunskap 

om hur utvecklande skönlitterära böcker kan vara för det egna jaget (Patrik). 

 

Han visar här att han sätter in just arbetet med skönlitteratur i ett större perspektiv och att han 

ser det som en viktig del i sin kommande lärarprofessionalitet, precis som Stensmo pekar på 

(1997, s.120-129).  

Petra diskuterar även hon sina tankar kring lärarens profession och uttrycker sig vidare kring 

färdigheter hon anser sig erhållit.  

 

Jag känner att jag har fått verktyg att möta varje elev där de står och kunna skapa en 

mångfald i undervisningen och genom detta nå varje elev. Det är inte ofta jag känner mig 

stolt över mig själv och mina prestationer, men nu gör jag det. Tänk vad mycket jag lärt 

mig nu. Vilka underbara redskap jag samlar på mig. Jag har även lärt mig att inte vara så 

självkritisk, att inte alltid vara så planerad, att ta dagen som den kommer, har även blivit 

ombedd att tänka på detta av mina kära klasskamrater (Petra). 

 

För Petra är konsensus viktig och hon är inte den som i första hand kämpar för förändring 

utan är istället visar hon på en god färdighet i att läsa av vad hon tror att läraren vill att hon 
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skall tycka eller tänka. Hon undviker att hamna i konflikt utan väljer hellre en mer försiktig 

attityd till sitt lärande. Petra befäster det kvinnliga mönstret och inser inte själv att hon är 

medskapare till att det traditionella könsmönstret består. Gannerud & Rönnerman (2007, s. 

20-36) menar att de processer som män och kvinnor ingår i upprepar de rådande mönstren - 

generation efter generation. Kvinnor vill enligt Cederberg & Olofsson (1996, passim) gärna 

arbeta i ett kollektiv, eller som i skolan i arbetslag, för att utvecklas och känna trygghet, 

medan män i högre grad vill vara individualister och finner sin styrka i det, även om 

samarbete är viktigt även för dem, men att de känner sig mer individualistiska även inom 

arbetslaget eller teamet. Skillnaden blir då väldigt tydlig mellan de kvinnliga informanterna 

och de manliga med undantag av Patrik. De befäster själva det rådande genuskontraktet. 

 

Petra vidareutvecklar sitt resonemang med att säga:  

 

Någonting annat som jag finner viktigt som jag lärt mig är att lyssna på andra, kunna 

samarbeta tillsammans med andra, ta till mig vad andra säger. Genom respons känner jag 

att jag utvecklas. Vi kan både lära oss av varandra och med varandra (Petra). 

 

I min studie har jag inte fått belägg för att detta stämmer utan att det mer handlar om 

individen själv. Såväl de manliga som de kvinnliga informanterna föredrar lagarbete. Patrik 

reflekterar även han över de verktyg han anser sig tillägnats:  

 

Jag känner att jag har verktygen att våga hoppa av det traditionella tåget och välja andra 

vägar, andra sätt och parallella sätt. Inte förkasta det gamla, men räds heller det nya. Vidare 

säger han att: Jag vill att eleverna ska bli medvetna om sig själva och få dem att lära känna 

sina egna tankar, genom att samtala kring tankarna (Patrik).  

 

Han visar här på att han är på väg att finna sitt eget förhållningssätt och att han mer och mer 

börjar få tilltro till sin egen lärarprofessionalitet. Genusmönstret blir tydligt. Han vill överge 

det traditionella och utbilda eleverna till att bli individer medan de kvinnliga förespråkar 

samarbete och omsorg. Sally reflekterar över vikten av respons i olika former för att 

utvecklas:  
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Något som jag också lärt mig mycket av är att genom att ge och få respons på arbeten 

känner jag att jag kan förbättra min egen insats. Jag har lärt mig att ge och ta emot 

konstruktiv kritik utan att ta det på ett personligt plan (Sally). 

 

Det här är viktigt eftersom en stor del av inriktningen handlar om att under själva 

lärandeprocessen såväl muntligt som skriftligt ge och ta konstruktiv kritik, vilket inte är lätt. 

Detta är en kommentar som svarar mot det rådande könsmönstret. Kvinnor tar ofta saker på 

ett mer personligt plan samtidigt som män inte gör det i samma utsträckning. Här visar dock 

Sally på att hon kopplar detta mot sitt eget lärande och ser det som en viktig del att utveckla 

sin lärarroll i vidare bemärkelse. Emsheimer (2005, s. 3) menar att, för att det skall kallas 

reflektion krävs just att tänkande skall vara tydligt målinriktat, där syftet är att utveckla och 

hitta nya lösningar och genom detta nå ytterligare en dimension i det egna lärandet. Samtidigt 

visar hennes yttrande på hur tydligt hon passar in i genusmönstret. Mikael reflekterar även 

över mansrollen, dess betydelse och vikten av en jämnare könsfördelning i skolan. Han vet 

redan på förhand att han är viktig i skolan, vilket ger honom ett helt annat utgångsläge än 

Sally. 

 

          Jag har upptäckt att jag i egenskap av man har mycket att ge i skolans värld, speciellt i de 

yngre stadierna. Det domineras oftast av kvinnliga lärare och manliga förebilder saknas 

oftast. Båda behövs eftersom det kan det vara så att män och kvinnor tänker och även 

lägger tyngdpunkten på olika sätt i lärandesituationen (Patrik). 

 

Redan innan de manliga lärarna är klara med sin utbildning görs de medvetna om sin vikt 

av att vara man i skolan och där tror jag att vi inom lärarutbildningen mer eller mindre 

medvetet förstärker detta. Det här är något som även Cederberg och Olofsson (1996, 

passim) i sin studie, där man menar att det råder brist på manliga förebilder inom skolan, 

vilket blir en paradox i den meningen att skolan i sig styrs utifrån en manlig norm 

lärarkåren men att denna kår främst består av kvinnor. 

 

Sammanfattande reflektioner:  

I det här avsnittet har jag försökt visa på vad studenterna anser sig ha utvecklat kunskaper 

inom. Det som främst poängteras av samtliga informanter är att de anser att de fått större 

medvetenhet kring svensklärarrollens komplexitet och att de nu ser den som en viktig del 

i en större helhet. De menar att svenskämnet genomsyrar de flesta ämnena i den svenska 
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skolan. De har även i det här avsnittet reflekterat och understrukit vikten av ett tydligt 

pedagogiskt ledarskap och att de anser sig ha fått nya insikter i att vara svensklärare 

kopplat mot lärarrollen i stort. De manliga lärarna har även reflekterat över sin roll i 

skolan, eftersom det idag råder stor brist på manliga lärare främst i de lägre åldrarna som 

dessa ska verka. Här har de visat på att de är väl medvetna om att de är efterfrågade och 

viktiga som en motvikt till att skolans främst visar kvinnliga förebilder.  Det finns få män 

som eleverna och då kanske speciellt pojkarna kan identifiera sig med och som kan vara 

goda förebilder för dem, något som alla är eniga om att det behövs. Genom detta får de 

auktoritet enbart av att vara man. Det ligger ingen konflikt i detta, däremot har andra 

frågor som på sätt och vis berör detta debatteras beträffande skolan Det har visat sig 

enligt den forskning som finns inom det här området, att det främst är disciplinfrågorna 

och klassrumssituationen i sig som nyutexaminerade lärare har svårt att hantera. Mannen 

anses stå för disciplin, ordning och struktur enligt Johannson (2006) och Gannerud 

(2001). En intressant fråga som kräver en mer noggrann undersökning är om skolans 

problem beträffande disciplinfrågorna skulle ha att göra med bristen på manliga 

förebilder i skolan. I det här avsnittet har samtliga varit helt samstämmiga när det gäller 

vikten av individualisering och de didaktiska ställningstaganden som lärare alltid ställs 

inför. Samtidigt visar de sex informanterna att de är tydliga representanter för 

genusmönstret även om de själva inte håller med. De manliga studenterna i studien är 

typiska i sitt tänkande, vilket framförallt visar sig hos Simon och Mikael medan Patrik 

avviker vissa hänseenden. Samma förhållande gäller de kvinnliga informanterna och då 

främst Anne-Marie och Petra. 

Delområden där studenten upplever sig ha bristfälliga kunskaper  

 
I det här avsnittet ämnar jag beskriva och analysera områden där studenten känner osäkerhet 

beträffande sin roll som lärare. Jag kommer också att beskriva och analysera vikten av 

ämnesteoretiska kunskaper som de anser sig behöva mer kunskap om. 

 

Alla de sex informanterna var eniga om att tanken beträffande, att som lärare är man aldrig 

fullärd utan man lär hela tiden, enligt dem var tanken en utmaning såväl som utvecklande för 

deras lärarprofessionalitet. Frågan är om huruvida de verkligen var medvetna om 

komplexiteten i detta. Att medvetandegöras om sin kunskap och att upptäcka sina 

begränsningar såväl som möjligheter tar lång tid och den tiden får de inte under sin 
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lärarutbildning utan den måste de få genom erfarenhet av läraryrket. De kvinnligare 

informanterna är något försiktigare i dessa påståenden medan de manliga intar en självklarare 

roll som vidmakthåller det rådande genussystemet enligt Hirdman (2001). Det handlar om att 

befinna sig i ständig utveckling och det är ett måste in läraryrket. Anne-Marie anser sig inte 

ha någon längre erfarenhet av undervisning ”vilket medför att jag inte bygger mina 

reflektioner på någon större praktisk kunskap utan att de mer är av teoretisk art”. Anne-Marie 

uttrycker tydligt att hon upplever sig ha bristfälliga kunskaper beträffande att se sig själv som 

en god talare. Hon visar på den något lägre graden av reflektion med utgångspunkt från van 

Manens indelning av reflektionsnivån eftersom hon enbart reflekterar mer händelsevis, hon 

begränsas av att hon saknar erfarenhet. Samtidigt visar hon på en hög grad av reflektion 

genom att hon är medveten om sina svagheter och vet vad hon behöver för att komma tillrätta 

med dem. Anne-Marie är den yngsta av informanterna och har gått direkt från gymnasiet till 

universitetet. Det som kan försvåra detta när hon blir färdig lärare är att de enligt Brusling & 

Strömqvist (2007) är att det är få lärare som får en tjänst som är anpassad till deras 

ämneskompetens. Det är sällan som deras pedagogisktdidaktiska ämneskunskaper och insikter 

används inom de två stadier som de är utbildade inom. Problemet är väl känt att skolans 

organisation inte samstämmer med lärarutbildningen inom högskolor och universitet. 

Konsekvensen blir att det tar lång tid för den blivande läraren att känna trygghet i sin 

yrkesroll, något som vi lärarutbildare bör ta i beaktande när vi utbildar dem för den framtida 

skolan. Hon har ingen tidigare yrkeserfarenhet vilket skiljer henne från de andra studenterna 

som ingår i studien. Det innebär att hon inte ännu har hunnit skaffa sig de erfarenheter som 

kan underlätta att förstå hur teori och praktik går hand i hand, eller hitta förklaringsmodeller 

till olika skeenden i praktiken. Hon känner sig inte tillräckligt bekväm i den kommande 

lärarrollen ännu men säger sig vara på väg. ”Mer praktisk tillämpning är det som krävs för att 

jag ska utvecklas.” Simon liksom Mikael efterfrågar ”kollegaobservationer” och ser detta som 

utvecklande för sin lärarroll medan de kvinnliga studenterna inte alls nämner detta. 

Kollegaobservationer innebär i korthet att en kollega observerar lärarens arbete för att sedan 

ge konstruktiva råd kring vad som var bra och vad som kan förbättras. Dessa skall ses som ett 

stöd och ett led i lärarens professionella utveckling som pedagog. 

 

De kvinnliga studenterna ser det sociala klimatet som viktigt, vilket inte de manliga 

studenterna gör men inte i samma utsträckning, Patrik undantagen. Han följer snarare det 

kvinnliga mönstret, vilket enligt Cederberg och Olofsson (1996) innebär att typiska kvinnliga 

egenskaper är lyhördhet, flexibilitet, omsorg, servicekänsla, rättvisa och att kvinnan 
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värdesätter hög moral. Skolans övergripande uppgift är dels att ge eleverna möjlighet att 

utveckla egenskaper och färdigheter som demokratisk handlingskraft och färdigheter, så att de 

självständigt kan välja och utforma sin individuella livsväg utifrån främst två aspekter. Det 

ena är att utveckla elevens förmåga och vilja att arbeta för ett bättre samhälle ur exempelvis 

jämlikhets- och miljösyn. 

 

Mikael och Simon nämner inte omsorgen om eleverna i första hand (även om det finns med i 

deras reflektioner mer eller mindre underförstått) utan deras reflektioner präglas mer av 

begrepp som struktur, ordning och betoning på kunskap. 

 

Att ha fasta rutiner i skolarbetet är av stor vikt, speciellt för de otrygga eleverna. Arbetet 

blir överblickbart så att man vet vad man sysslar med på längre sikt än just den enskilda 

lektionen. Det åligger mig som lärare att tydliggöra vad vi gjort under skoldagen genom 

att sammanfatta det som gåtts igenom för att ge struktur. Det gäller dock att vara 

uppmärksam så att rutinerna inte blir för mekaniska, därför måste de alltid brytas ner men 

på ett varsamt sätt (Mikael) 

 

Detta anser jag även att de kvinnliga studenterna delar även om betoningen i första hand 

handlar om att skapa ett positivt inlärningsklimat i klassen. Cederberg och Olofsson (1996) 

har delat in manligt och kvinnligt utifrån ett antal nyckelord. Nyckelordet som symboliserar 

kvinnligt beteende är kollektiv att inte framhäva sig själv utan att även lyfta fram de 

runtomkring eller poängtera de lyckliga omständigheterna som har påverkat framgången. 

Inom manskulturen är nyckelordet individen. Inom den kulturen handlar det om att lyfta fram 

sig själv och visa på sina styrkor medan svagheterna aldrig nämns (Cederberg & Olofsson, s 

107). Bland de sex informanterna uttrycker de kvinnliga informanterna att arbetslaget är 

viktigt medan de manliga inte berör detta i samma grad, vilket förstärker ovanstående. De 

manliga informanterna är säkrare i att framhålla sina styrkor. 

 

Att lärarkåren domineras av kvinnor har diskuterats som ett problem.  Det har setts som en 

nackdel för skolan och för eleverna. Ytterst sällan har det setts som en tillgång. Liknande 

uppfattningar kommer till uttryck även inom andra områden på arbetsmarknaden enligt 

Cederberg och Olofsson (1996, passim). Det finns föreställningar om att när män kommer in 

på kvinnodominerade arbetsplatser så blir arbetet ordentligt gjort. Kvinnorna däremot möts av 

helt andra förväntningar på traditionellt manliga arbetsplatser. Kvinnor förväntas bidra till 
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arbetskvalitet. Ofta är det så att kvinnor ställer högre krav på sig själva, vilket medför att de 

ofta har svårigheter att avgränsa sitt arbete (Cederberg och Olofsson, 1996, passim). Ann-

Marie intar en kritisk ståndpunkt gentemot sig själv. ”Förmodligen blir jag aldrig riktigt nöjd 

men det är kanske självkritiken som gör att jag successivt tar ett steg framåt.” Hon visar ändå 

på en stor självkännedom här. Det finns en fara i att kvinnor ofta finner det viktigt att känna 

sig accepterade och omtyckta som människor och därför kan hamna i den situation som gör 

att hon tappar sitt professionella fotfäste. Kvinna ställer ofta högre krav på sig själv än vad 

männen visar i den här rapporten.  

 

Petra är också till skillnad från Patrik kritisk till sig själv som skribent, men även här ser hon 

att hon hela tiden utvecklas i positiv riktning. Mikael upplever det som ett stort och tungt 

ansvar som lärare att ansvara för läs- och skrivinlärningen även om han ändå upplever sig 

känna ett visst lugn över de teoretiska kunskaperna som han tillägnat sig. Inblicken i de olika 

metoderna upplever han som mycket värdefulla, men hade önskat ännu mer. Det som skiljer 

honom från Anne-Marie är att han efter att ha gått den här inriktningen känner ett större 

självförtroende och att han fått en större insikt i hur han talar och agerar inför en grupp. De 

manliga studenterna visar på en helt annan säkerhet dels i sina skriftliga reflektioner men även 

beträffande det muntliga agerandet i klassrummet. De uttrycker sig lätt och ledigt i 

klassrummet och ger sig gärna in i olika diskussioner vare sig de visar prov på att behärska 

ämnet eller inte, medan de kvinnliga informanterna i denna studie intar en mer avvaktande 

roll och inte ger sig in i debatten innan de formulerat för sig själva vad de vill säga. Simon 

uttrycker sällan någon självkritik utan tycker att han är säker på det mesta. De kvinnliga 

informanterna är mer perfektionister än de manliga och förstärker där det kvinnliga 

könsmönstret om att vara så ”duktiga”. Simon anser sig inte han några svårigheter vare sig att 

utrycka sig muntligt eller skriftligt. Han tar plats och ser det som något självklart mer eller 

mindre medvetet, han känner sig trygg i sin manlighet. Som forskare frågar jag mig om han 

verkligen menar att han är trygg i sin lärarroll eller sin manliga roll, alternativt båda. Här blir 

det tydligt att de manliga informanterna känner sig betydligt bekvämare i sin lärarroll än de 

kvinnliga. Detta synsätt diskuteras och visas på i såväl Hirdman (1996) som Gannerud & 

Rönnermans (2007) forskning. 
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Sammanfattande reflektioner: 

 

Alla informanterna visade på olika områden som de ansåg behövde utvecklas vidare (utom 

möjligen Simon som intar en säkrare roll än de övriga fem informanterna beträffande vad han 

anser sig ha bristfälliga kunskaper inom). Främst menade de att en lärare aldrig blir färdig. De 

menade att det är en del i det långa lärandet och att som lärare är det viktigt att inte stagnera, 

utan att ständigt vara en del i den ständigt pågående lärandeprocessen. De ansåg sig behöva 

mer tillfällen att omsätta teorin i praktiken, vilket var mest framträdande hos Anne-Marie. Här 

spelar det stor roll att skolan inte är organiserad i enlighet med den rådande lärarutbildningen. 

Det blir en fara i att de blivande lärarna känner en osäkerhet i att befinna sig kvar i 

lärarkandidatrollen även som färdiga lärare. I Ganneruds (1996, passim) forskning visar de 

kvinnliga informanterna att mängden erfarenhet påverkar graden av att kunna distansera sig i 

arbetet som lärare. De manliga informanterna visade en tydligare säkerhet beträffande deras 

syn på sig själv som blivande lärare än de kvinnliga, framförallt beträffande deras upplevelse 

av hur de agerar i klassrummet. Studenterna fick också reflektera över vilka brister de ansåg 

sig ha och medvetenheten var relativt hög hos alla sex informanter. Skillnaden mellan de 

manliga informanterna och de kvinnliga var inte markant nog för att avgöra om det fanns 

tydliga skillnader beträffande genus utan snarare låg dessa på individnivå. Internationell och 

svensk forskning visar att nyexaminerade lärare möter många svårigheter under första tiden 

som yrkesverksamma. Svårigheter som alltför ofta leder till att nya lärare lämnar yrket. Det 

gör att många välutbildade lärare i den svenska skolan går förlorade (Fransson, 2001). 

Studentens egen syn på sig själv som språkanvändare, läsare, lyssnare, talare 
och skrivare 

 
I detta avsnitt ämnar jag beskriva och analysera hur studenten ser på sig själv som 

språkanvändare, läsare, lyssnare, talare och skrivare. Det är en viktig del inom 

svensklärarrollen, det vill säga vikten av att själv känna sig säker i dessa roller för att 

vidareförmedla och entusiasmera sina blivande elever kring detta.  

 

Alla sex var samstämmiga beträffande insikten om att svenska inte bara består av att läsa och 

skriva utan att det måste till ett samtal. Inom svenskämnet handlar det i hög grad om att 

kommunicera och att föra en dialog med alla. Återigen är vi inne på vikten av det gränslösa 
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språkrummet som Lindö (2002) anser vara det rådande idag, där alla språk möts, såväl 

kroppsspråk som bildspråk och andra språkliga yttringar 

 

En annan insikt jag tillägnat mig är vikten av att samtala, diskutera, resonera och 

argumentera i klassrummet. Det ska inte bara vara så att det är läraren som pratar och 

eleverna förvandlas till passiva lyssnare. Jag som lärare måste bjuda in eleverna låta dem 

vara delaktiga i undervisningen (Patrik). 

 

 Patrik menar att han som lärare måste bjuda in eleverna till diskussionen och låta dem vara 

aktiva och delaktiga i hela processen. Det vill säga i sitt eget lärande. Han menar ”att det är i 

dialogen och reflektionen som språket utvecklas”. Anne-Marie tycker sig efter att ha gått den 

här inriktningen se ett klart samband mellan de olika områdena, tala, lyssna, samtala och 

skriva, samtidigt visar hon på en stor oro inför sin framtida yrkesroll.  Hon säger sig också ha 

fått 

 

insikt i hur viktigt det är att stimulera och stödja, såväl eleverna som sig själv, att få hjälp 

med att sätta ord på sådant som kan vara en hjälp när det gäller att tolka sina känslor och 

upplevelser (Ann-Marie). 

 

 Det är något som ständigt återkommer i de kvinnliga informanternas reflektioner medan det 

är mer sparsamt i de manliga bortsett från Patrik som inte följer det manliga mönstret. Det här 

förstärker Elvin-Novak och Thomson (2003) att om könsmönstret skall ändras så måste båda 

könen samverka till en förändring. Mikael betonar också vikten av trygghet, engagemang och 

värme i relationen till eleverna och vikten av att de alltid har en mottagare oavsett det gäller 

att lyssna på deras funderingar om livet eller rent skolrelaterade funderingar och detta faller 

hellre in inom det kvinnliga könsmönstret vilket visar att det finns undantag. Han följer inte 

de övriga två manliga informanterna men det blir tvetydigt för samtidigt är också 

samstämmigheten ganska stor i vissa frågor, där stämmer han många gånger in i det manliga 

könsmönstret på grund av sin naturliga auktoritet av att vara en man som alla lyssnar till. 

Mikael menar också att när det gäller att hålla läs- och skrivlusten vid liv hos de kommande 

eleverna ser han det som ”viktigt att klargöra sin egen ståndpunkt och reflektera över hur det 

ska ske och samtidigt jämföra andras idéer och tankar”. Då sker det en utveckling enligt 

honom. En fundering från min sida är, att detta tar lång tid att utveckla och något som läraren 

får genom erfarenhet. Mikael har ännu inte den erfarenheten åtminstone inte inom läraryrket 
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även om han har lång erfarenhet inom sitt tidigare yrke, vilket är ett av skolans viktigaste 

uppdrag. Mikael säger sig förespråka ett slags ”dialogpedagogik” där han som lärare 

tillsammans med eleverna i klassrummet besitter en mängd kunskaper som alla genom olika 

erfarenheter skaffat sig och att det vore ”synd och skam att bara låta det passera obemärkt 

förbi”. Han menar vidare att genom att eleverna i dialog med såväl varandra som läraren 

delger varandra av sina erfarenheter, kan det ge eleverna en vidare förståelse för att lärandet 

bygger på aktivt arbete med språket. Det här är viktigt och något man lär sig förvalta och ta 

vara på genom erfarenhet men även genom att våga låta eleverna vara delaktiga. Mikael har 

lång erfarenhet från sin tidigare profession inom det privata näringslivet vilket gjort att han 

känner en säkerhet i sig själv som underlättar arbetet i skolan, detta till skillnad från Anne-

Marie som inte har någon tidigare erfarenhet alls inom yrkeslivet och som uttrycker oron att 

inte kunna leva upp till kraven som ställs på lärare idag. Samtidigt som hon är väl medveten 

om att hon kommer att utvecklas mycket och få rutin med tiden. Petra anser att hon har fått en 

mer nyanserad bild av svenskundervisningen och anser att svenskämnet utgör ett av det 

viktigaste ämnet i skolan. Hon beskriver dock inte helheten beträffande svenskämnet utan 

fokuserar på enskilda moment som exempelvis att hon”har fått en kunskap om hur man 

bygger ett tal på ett formellt sätt” som hon upplever sig ha stor nytta av som skribent.  

Hon säger vidare att ”svenskundervisningen är som en oas i skolan och kan bli vad som helst 

om man vårdar det”. Hon tydliggör detta vidare med att reflektera över sina tankar kring sin 

egen syn på sig själv som språkanvändare. ”Genom svenskämnet tränar man inte enbart 

språkfärdigheter utan genom litteraturläsande, skrivande och samtal kan man istället göra det 

till ett livskunskapsämne. Genom att väva in historia och samhällskunskap med svenska 

skapas nödvändiga helheter för eleverna”. (Petra). Alla de sex informanterna är dock ”barn av sin 

tid” och deras syn på svenskämnet påverkas av deras egna erfarenheter beträffande deras skolgång. 

Här blir det en paradox eftersom forskningen (Brusling & Strömqvist, 2007) visar på att 

lärarstudenter ofta upplever större eller mindre kollisioner mellan teori och praktik. Det är en 

erfarenhet som vi ständigt måste arbeta för att eliminera inom lärarutbildningen i nära 

samarbete med lärarutbildarna ute på fältet. De senaste utvärderingarna av lärarutbildningen 

pekar på likartade problem som exempelvis svårigheten att integrera högskoleförlagt och 

verksamhetsförlagt arbete och innehållsfrågan som en av lärarutbildningens didaktiska 

kärnfrågor. Med utgångspunkt av detta ser jag det som extra viktigt att de studerande ges 

rikliga möjligheter att diskutera skillnader mellan teorier och strategier för undervisning . 

Frågorna vad, hur och vem måste bli brukbara didaktiska redskap i deras lärarvardag. 
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 Sammanfattande reflektioner: Alla sex uttryckte att de fått insikt i att svenska är ett 

mångfacetterat ämne och att det sågs som ett nav bland skolämnena. Det genomsyrar de flesta 

ämnena i högre eller mindre grad. De var också samstämmiga beträffande vikten av att arbeta 

för ett öppnare klimat mot det flerstämmiga klassrummet något som är centralt i inriktningen. 

Här såg jag en samstämmighet som inte gjorde några skillnader mellan de manliga 

informanterna och de kvinnliga. Samtidigt uttryckte de också svårigheten med att leva upp till 

kraven och här är det vikigt att de inom lärarutbildningen får en tydlig bild och praktisk 

erfarenhet av såväl teori som praktik, det får inte vara så att dessa mer eller mindre inte 

hänger ihop. 

Kopplingen mellan studentens eget lärande och den lärarroll som studenten 
successivt utvecklar 
 
Lärarens huvuduppgift är att lära andra att lära. Det innebär att läraren måste vara angelägen 

om att ständigt fundera över vad lärande är, hur det går till och hur det bäst sker. De flesta 

som studerat lärande har fått insikt i att det är ett komplicerat fenomen som inte enkelt låter 

sig förklaras. Enligt lärarutbildningens tolkning är syftet med att arbeta medvetet med 

reflektion en betoning att tänkande inte enbart ger en förståelse på längre sikt, utan det syftar 

också till att studenterna lär sig att utveckla en rad tankestrukturer som de har nytta av i 

framtiden.  Detta påpekar Brusling och Strömqvist (1996, passim) och det är också något som 

alla dessa informanter mer eller mindre visar. 

 

Patrik säger sig ha ”utvecklat kunskaper om hur undervisningen kan vara utformad och vilka 

åtgärder som bör vidtas vid olika svårigheter”. Han menar vidare att han har fått insikt i 

vikten av att ha tydliga mål med sin undervisning och att dessa mål med 

svenskundervisningen blir att eleverna stimuleras i att utveckla sina språkliga färdigheter och 

att de gör det med lust och glädje inför och under tiden de gör det. Han förtydligar detta med 

att säga ”har man inte deras aktiva vilja och lust att ta del av undervisningen sker heller inget 

aktivt lärande”. Samma sak gäller beträffande hans syn på sitt eget lärande. Det är  frågor som 

hela tiden måste hållas aktuella samt att struktur är viktigt enligt Patrik är de didaktiska 

frågorna vad, varför, hur och för vem undervisningen bedrivs anser han vara. Alla sex var 

också samstämmiga i att ett tillfälligt misslyckande skall ses som ett viktigt lärtillfälle att 

utvecklas vidare ifrån. Patrik uttrycker detta tydligt ”om man hela tiden tittar tillbaka på, 

reflekterar över och analyserar sin undervisning kan ett misslyckande vara lärorikt”. Det 

viktigaste för honom är att verkligen analysera undervisningen på djupet och inte luta sig 
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tillbaka och vara nöjd även om det för stunden verkar fungera. Här finns det dock en svårighet 

beträffande den demokratiska lärarrollen. Det kan ofta upplevas svårt att utveckla den 

eftersom den är otydlig både för läraren själv och eleverna än vad den auktoritära är. Hur 

läraren kan bli en auktoritet utan att vara auktoritär. Ofta accepteras och uppskattas den 

auktoritära läraren, eventuellt för att eleverna lättare vet vad den läraren står för och här intar 

ofta männen den rollen. En falsk demokratisk ledare gör ofta mer skada för eleverna än nytta. 

Samtidigt finns svårigheten i hur läraren skall arbeta som en demokratisk ledare utan att glida 

in i ett eftergivet beteende (Brusling & Strömqvist, 2008).  

Sally uttrycker sig poetiskt beträffande sin syn på lärarens roll kontra elevens:  

 

Jag ser eleverna som löven på ett träd. Det är jag som pedagog som är trädet och eleverna 

är löven. Alla löv har olika form, färg och storlek men accepteras ändå. Det är min uppgift 

som pedagog att nära dessa löv och hjälpa dem att växa och bli starka för att när tiden är 

kommen släppa dem fria och låta vinden föra dem mot nya mål i livet. 

Jag vill vara en fyr som lyser upp deras väg och visar dem en trygg hamn om det blåser 

eller om mörkret tillfälligt tagit över deras väg (Sally). 

 

Här intar Sally den traditionella kvinnorollen där hon uttrycker att hon ser den vårdande rollen 

som en viktig egenskap som pedagog. Den traditionella kvinnorollen visar på att kvinnan 

främst styrs av att inta en vårdande och mer omhuldande roll, vilket även avspeglas på 

lärarrollen. (Cederqvist & Olofsson, 1996, Hirdman, 1996, Elvin-Novac, 2003 & Thomsson 

samt Gannerud (2007). Anne-Marie däremot samstämmer i hög grad med Patriks reflektioner 

och den mer manliga normen, där den manliga rollen präglas av mer kunskapsbaserad praxis i 

första hand (Elvin-Novac & Thomsson, 2003, passim). Hon anser: 

 

Att varje lärare med självinsikt kontinuerligt kommer att behöva nya kunskaper och 

erfarenheter för att kunna utveckla sin undervisning som ett led i utvecklingen av det egna 

arbetet (Anne-Marie).  

 

Genussystemet som system ligger fast, vad som är manlighet och kvinnlighet finns redan klart 

definierat. I samhället är mannen normen men det går att förhålla till olika (individuella) 

avvikelser från strukturen. Anne-Marie liksom Patrik anser ”att läraren hela tiden måste 

fundera över sitt syfte med undervisningen och att ha de didaktiska frågorna levande”. Tankar 

och reflektioner som också helt samstämmer med Mikaels där han menar att ”jag som lärare 
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måste veta var jag står och hur jag förhåller mig till det didaktiska innan jag börjar 

undervisa”. En annan viktig del i lärandet som alla informanterna delade med varandra var 

vikten av att stimulera elevens förmåga att tänka kritiskt och att analysera, färdigheter som de 

ser som viktiga kunskaper att ha med sig ut i samhällslivet. Anne- Marie poängterar också att, 

 

Det måste kännas naturligt för läraren att ha en flexibel undervisning och kunskap i olika 

lärstilar för att kunna leva sig in i och vägleda alla elever och möta dem där de står (Anne-

Marie).  

 

Frågan är om Anne-Marie verkligen menar detta eller om hon har uppfattat att det är något 

som förväntas att läraren skall kunna. Att gå ifrån redan rådande strukturer i skolan kräver 

lång erfarenhet för att våga och just erfarenhet är det som Anne-Marie saknar. Det i sig 

behöver inte betyda att hon inte kommer att nå framgång i yrket, tvärtom kommer hon säkert 

att utvecklas till en god pedagog. Samtidigt tål det att granskas. Det kan också vara en del i 

personligheten, vissa vågar aldrig ”sticka ut”. Petras uttalande speglar lärarutbildningen i ett 

nötskal, det är visserligen ett mål men den kräver en djupare reflektion för att kännas 

trovärdig i just det här fallet.  Mikael utvecklar detta vidare med att plädera för ”att det skulle 

vara utvecklande för honom som lärare om någon kollega observerade undervisningen då och 

då och att han fick respons på den”. Mikael ser det som en bra chans att utveckla sin 

pedagogiska skicklighet och framförallt ge eleverna en mer varierad undervisning. De 

elevaktiva undervisningsformerna som har till uppgift att utveckla kreativitet, självständighet 

och kritiskt tänkande samt förståelse och insikt i begrepp och sammanhang kräver ett 

medvetet arbetssätt. Med det menar jag att sådana undervisningsformer kan förmodligen få 

motsatt effekt om de används utan hänsyn till elevens olika kulturella och socialpsykologiska 

förutsättningar. Det handlar om att ha en förståelse av undervisningsavsnittet - att se det som 

ett fortsatt lärande att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och att arbeta för en 

flexibilitet i undervisningen enligt Brusling & Strömqvist (2007, s. 118-124). Petra säger att: 

 

Jag ser mig inte i första hand som en svensklärare, ämnet spänner över ett så stort område. 

Det är integrerat i nästan alla av skolans områden. Jag talar om en helhetssyn som jag anser 

vara av yttersta vikt (Petra). 
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Det här är intressant för att se sig själv som en svensklärare är en central del i inriktningen och 

en tydlig identifikation som studenterna behöver ta till sig . Patrik anser sig blivit styrkt i hur 

han vill arbeta fortsättningsvis:  

 

Min styrka ligger i att kontinuerligt arbeta i samma klassrum för att bygga ett arbetsklimat 

som främjar varje elevs lärande. Ödmjukhet är ett honnörsord (Patrik).  

 

Även här behövs en djupare reflektion och eftersom Patrik inte vidareutvecklar detta i sin 

reflekterande studiesammanfattning kan man fråga sig om han tror att detta är något han 

förväntas säga eftersom lärarutbildningens centrala mål innefattas av att arbeta med dels med 

varje elevs lärande men även med värdegrunden. Även Petra reflekterar över vikten av att 

vara ödmjuk, ”ödmjukhet och ömsesidig respekt gör att olika kulturer som möts i skolan inte 

krockar utan löper sida vid sida på ett naturligt sätt”. Dessa värden tillskrivs ofta kvinnan men 

min studie visar på att detta även visar sig vara viktiga manliga förhållningssätt. Alla sex var 

också samstämmiga i att de kände en större säkerhet när det gällde hur de kunde koppla ihop 

sitt eget lärande med den lärarroll som de successivt höll på att utveckla. Den tydligaste 

reflektion kom från Mikael men delades även av de andra. 

 

 Även om jag ibland upplever metakognitivt tänkande som svårt tror jag att det är viktigt att 

jag som lärare är starkt medveten om mitt eget sätt att lära för att öka förståelsen för hur 

mina elever tänker och lär sig (Mikael).  

 

Petra anser att det är lärarens uppgift att stimulera elevernas läsande på olika sätt och ”om 

läraren utvecklar en förmåga och insikt i vikten av att möta varje barn där det står och när 

läraren arbetar aktivt med språket tillsammans med eleverna på ett kreativt sätt” känner hon 

sig stimulerad och får därigenom en större säkerhet enligt hennes egna reflektioner. 

Beträffande kopplingar mellan sitt eget lärande och den lärarroll som Petra successivt säger 

sig ha utvecklat så gläds hon över ”sina tidigare kunskaper inom bildspråket och hon känner 

en styrkt tilltro till språkets inre makt och möjligheter i alla dess skiftningar”.  

 

Simon är den av de sex studenterna som starkast följer den manliga normen såsom denna 

beskrivs av Hirdman, Ylvin-Novak & Thomsson, Cederberg och Olofsson (2001, 2003, 1996) 

och han poängterar vikten av att fler män kommer in i skolan. Han menar att han ”är 

okomplicerad, anpassar sig lätt i nya konstellationer och olika situationer”. Vidare skriver han 
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”att han starkt bidrar till samarbete och laganda, att han har en mycket god 

kommunikationsförmåga, är självgående och uppskattar personligt ansvar”. Han menar också 

på att ”han har talets gåva och kan prata för sin sak utan att för den skull vara påträngande”. 

Han beskriver sig också som att han: 

 

Har roliga och pedagogiska idéer när det gäller att framföra sitt budskap och att han 

uppskattar att få manliga handledare för de kan ge andra aspekter på lärarrollen än vad 

kvinnliga kan men att båda är viktiga i lärandet (Simon). 

 

Simon skiljer sig från de andra manliga informanterna genom att han ser på sig själv som 

duktig och högst kompetent. Han anser sig ha viktiga egenskaper som är till gagn för 

läraryrket och han talar gärna om dem. Han är den av informanterna som är äldst och som har 

en lång tidigare arbetslivserfarenhet inom en typiskt manlig arbetsmiljö i kontrast till den 

miljö han nu valt att utbilda sig inom. Han följer tydligt mönstret som Ylvin-Novac & 

Thomsson (2003) beskriver liksom Gannerud (1996) i termer av att män ofta tar på sig en 

naturlig ledarroll. Simon intar direkt den rollen i klassrummet och även i sin syn på sig själv. 

Han är den av de tre manliga informanterna som främst passar in i den denna beskrivning. 

Ledarskap har en tydlig maskulin symbolik, där stabilitet, trygghet, ett uns av aggressivitet 

(som Simon visar på när han gärna ger sig in i diskussioner för att provocera och skapa en 

livlig debatt). Kvinnorna däremot förväntas vara mer hängivna människor, likaså värna första 

hand om relationer, familj och barn än vad de värderar jobbet. Kvinnor som grupp förväntas i 

första hand tänka på andra (Ylvin-Novac & Thomsson (2003, s. 204), och det kommer också 

tydligt fram bland de kvinnliga informanterna i undersökningen som tydligt följer detta 

mönster. 

Simon är också den som ofta reflekterar över vikten av att läraren är en vuxen som eleverna 

ser upp till:  

 

Jag har förstått att jag betyder väldigt mycket mer för eleverna än vad studieresultaten kan 

påvisa. Jag har förstått att jag är ett föredöme i både stort och smått, en person som eleverna 

ser upp till och för många är jag en av få vuxna manliga förebilder. I egenskap av att vara 

man så tror jag att detta förhållande accentueras ytterligare. Eftersom många pojkar saknar 

en manlig förebild kan jag fylla en viktig funktion och därigenom skapa förtroende i 

förhållandet lärare/elev (Simon).  
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Sammanfattande reflektioner: Alla var eniga om att de hade utvecklats mycket under 

inriktningens gång och att alltid ha de didaktiska frågorna levande utgjorde också ett 

gemensamt ställningstagande. De var också samstämmiga i att de kände en större 

säkerhet när det gällde hur de kunde koppla ihop sitt eget lärande med den lärarroll som 

de successivt höll på att utveckla, även om de ansåg att det behövdes ytterligare 

ämnesdidaktiska kunskaper och tillfällen att praktisera den teoretiska delen i 

verkligheten. I inledningen av det här stycket betonades det att enligt lärarutbildningens 

tolkning är syftet med att arbeta medvetet med reflektion en betoning av att tänkande inte 

enbart ger en förståelse på längre sikt utan också att studenterna lär sig att utveckla en rad 

tankestrukturer som de har nytta av i framtiden. För att kunna göra detta krävs att teori 

och praktik hela tiden vävs samman vilket studenterna i den här studien visar på.  
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Avslutande diskussion 
 

Om barn är oförmögna att lära sig bör vi anta att vi ännu inte hittat rätt ingång att stödja 

dem i sitt sökande efter en egen strategi till lärandet 

(Anonym röst i klassrummet) 

 

 Tanken med de reflekterande studiesammanfattningarna som den här undersökningen bygger 

på är att inriktningen dels ska ge ämnesdidaktiska färdigheter i svenska dels att hjälpa den 

blivande läraren att successivt utveckla teorier kring sitt eget tänkande om undervisning.  

 

En aspekt av reflekterande handlar om att se bakåt, att analysera vad som hänt, dra slutsatser 

och sammanfatta. En annan aspekt är den framåtblickande; den låter analysen och slutsatserna 

bilda utgångspunkten för aktivitet och förändring, den leder från tanke till handling, från idé 

till verksamhet. (Brusling & Strömqvist, 2007, Emsheimer med flera, 2005). 

 

En bärande tanke i inriktningen och då främst i den avslutande kursen Språk - och 

skrivutveckling ur ett helhetsperspektiv är att när studenten försöker framkalla en helhetsbild 

över sin utbildning till svensklärare framträder – indirekt – också ett mönster som avslöjar hur 

studenten uppfattar den yrkesroll som den redan – mer eller mindre medvetet – börjat 

utveckla. Ett viktigt syfte med den här avslutande uppgiften är att hjälpa studenten att forma 

en sådan medveten yrkesidentitet. Presentationen ger inte bara en tydlig uppfattning om 

studentens pedagogiska och ämnesdidaktiska grundsyn – vad han/hon vill åstadkomma i yrket 

– utan vittnar också om att han/hon redan nu är en reflekterande praktiker som har ett språk 

och ett kulturutvecklande perspektiv på sin yrkesroll. Detta anser jag har kommit fram i deras 

avslutande dokument, vissa tydligare än andra och som jag har försökt visa på. 

 

Den reflekterande studiesammanfattningen skall ses som ett redskap för reflektion och 

lärande. Det är ett sätt att visa på hur den studerande kan medvetandegöras och utvecklas 

genom att skriva ned erfarenheter och reflektioner. De nedskrivna tankarna kan sedan tjäna 

som underlag för att i samtal med andra resultera i fördjupade kunskaper inte bara för den 

skrivande studenten utan också för andra inom exempelvis den egna studiegruppen. Det 

handlar om att reflektera över ett tankeinnehåll. I den här studien försöker jag visa på om detta 

skett eller inte. 
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Utvecklat kunskaper 

Med utgångspunkt i de reflektioner som de sex informanterna presenterat i den här 

rapporten kan man se en samstämmighet på flera plan men den har också visat på 

skillnader. Alla sex ser svenskämnet som väldigt mångfacetterat och att det genomsyrar 

alla ämnen i mer eller mindre grad. De ser på svenskämnet som ett ämne som integreras 

med såväl de estetiska ämnena som samhälls- och naturorienterade ämnen. Svenskämnet 

ses som ett kulturämne i skolan. Eleverna ska få möta kulturen och se sig själva som en 

del i den. Eleverna ska få uppleva  

Skönlitteraturens inre kraft som kunskapsbildare och ögonvidgare. Genom att läsa, 

skriva och ha stimulerande samtal om det lästa ska eleverna få kunskapen synliggjord 

på ett lustfyllt sätt (Petra).  

 

Lärare förbinder sig i sin yrkesutövning att ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, 

stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, 

utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande. För att kunna göra detta behöver 

de rikliga tillfällen till att reflektera kring detta under sin utbildning. Lärare ska också 

förbinda sig att i sin yrkesutövning stödja elevernas rätt till inflytande över sin egen 

utbildning och stärka deras ansvarstagande för sina studier. Då måste de också föregå 

med gott exempel själva, och inte minst visa det under sin utbildning.  De sex 

informanterna visade i denna studie att de var medvetna om vikten av detta. I sitt arbete 

sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum. Lärare förväntas vägleda eleverna till 

den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar. De ska möta 

eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. Detta förhållande 

bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans mellan att se eleverna 

som individer och som ett kollektiv. Det betyder att läraren själv måste vara i ständig 

utveckling och detta måste de få reflektera och arbeta med under sin utbildning. 

 
Bristfälliga kunskaper 

Den första tiden för den nyexaminerade läraren blir en försöksverksamhet där olika strategier 

prövas. Många håller fast vid de första undervisningsstrategier som fungerar. För att inte bli 

betraktad som okvalificerad drar sig ofta nyexaminerade lärare för att fråga mer erfarna 

kollegor och har även svårare att hantera oväntade händelser (Stukát, 1998, Fransson 2002). 

Därtill kommer att nya lärare ofta får undervisningsgrupper med olika problem och tvingas 

undervisa i ämnen eller årskurser som de saknar utbildning för. Läraryrket bygger på 
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samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på alla sätt använda sitt 

yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i 

vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och 

samhällsmedborgarna. Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar 

till att göra skolan till en bra arbetsplats (Stukát, 1998). Enligt Fransson & Moberg (2001) är 

lärarna inte förberedda på den arbetsbelastning och det ansvar de förväntas klara av. Känslan 

av otillräcklighet är ett stressmoment för den utexaminerade läraren som ofta har svårt att 

koppla av från arbetet (Fransson, 2002). Det centrala inom lärarutbildningen måsta vara att 

ständigt fråga sig vad morgondagens lärare behöver och se till att detta finns med i deras 

utbildning.  

 

Studentens syn på sig själv 

 

Alla informanterna är också samstämmiga i att eleverna bör ges mycket tid till att prata och 

skriva om sina egna tankar, eftersom tankarna på detta sätt blir synliga för eleven själv och att 

lärarens uppgift måste vara att medvetet hjälpa eleverna att reflektera över vad de varit med 

om. De menar också att en av de viktigaste insikterna som de har fått genom den här 

inriktningen är att i arbete med människor så finns det inga manualer. Det finns inga skrivna 

instruktioner över hur läraren ska agera i en viss situation. Varje människa är unik vilket 

medför att varje grupp av människor också blir speciell. Det finns bara ett sätt att lära och det 

är genom egna och andras erfarenheter. Det är främst mellan de manliga och de kvinnliga 

studenternas reflektioner man kan urskilja olikheter. Mikael och Patrik och Simon känner 

större säkerhet när det gäller att stå in för andra människor som en god talare medan Petra, 

Sally och Anne-Marie säger sig behöva mer träning även om de anser sig ha kommit en god 

bit på väg. Utifrån den här undersökningen så kan jag ändå se att samstämmigheten är stor 

och att olikheterna är få och då främst fokuserade kring det egna självförtroendet. Dessa 

studiesammanfattningar är examinerande och det kan naturligtvis ha påverkat resultatet. Det 

är främst i det avseendet som jag ifrågasätter djupet av reflektion. Hur studenten har svarat 

kan också ha påverkats av att studenten vill svara på det de tror är det rätta svaret, det vill säga 

det svar som de tror läraren förväntar och önskar. I sin yrkesutövning förbinder sig lärare att 

bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk erfarenhet. 

De ska också följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkesområde 

och ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning. Med det 

menar jag att de inte bara ska ta ansvar för att barnen lär utan också för vad de själva lär. Det 
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innebär att de under sin utbildning måste bli medvetna om sitt eget lärande och vet vi då om 

de verkligen gör det? Jag anser att denna studie visar på att om de tränas regelbundet i att 

reflektera, vilket de tvingas göra i sina studiesammanfattningar, så är sannolikheten större att 

de verkligen blir mer medvetna kring sitt eget lärande och vikten av detta för sin fortsatta 

utveckling. 

 

Kopplingen mellan studentens eget lärande och den blivande lärarrollen 

Alla sex informanterna menar att skolan inte får vara en isolerad värld utan att den skall vara 

öppen mot det omgivande samhället och se det som en kunskapskälla som eleverna kan nyttja 

för skolarbetet. Genom att lära känna sin omgivning skapar det trygghet hos eleverna och ger 

dem möjlighet att befästa kunskapen och förstå ett sammanhang. Alla sex poängterar vikten 

av att utgå från elevernas erfarenheter och intressen och att detta ingår i den grundläggande 

tanken för en holistisk syn på språkande och lärande. Elevernas olikheter och speciella behov 

ska inte ses som ett hinder. De ser det som viktigt att eleverna kan erövra kunskap med stärkt 

självkänsla och empati. Lärarens huvuduppgift är att lära andra att lära. Det innebär att läraren 

måste vara angelägen att ständigt fundera över vad lärande är, hur det går till och hur det bäst 

sker. De flesta som studerat lärande har fått insikt i att det är ett komplicerat fenomen som 

inte enkelt låter sig förklaras. Att ha genomgått en lärarutbildning behöver inte med automatik 

innebära att man lärt sig. Det är mer komplicerat än så, och det studenten i bästa fall har börjat 

med är att problematisera lärandeprocessen och skaffat sig redskap för fortsatt eget lärande 

beträffande undervisning. Däremot har lärarutbildningens innehåll och utformning troligtvis 

en stor betydelse för den blivande lärarens möjligheter till lärande såväl under som efter 

utbildningen. Innehållet har också haft betydelse för det fortsatta lärandet,  något som jag har 

försökt synliggöra i denna rapport. Under de senaste årtiondena har lärarutbildningen utsatts 

för en hel del kritik. I den forskning som har bedrivits runt om i världen kring 

lärarutbildningen uppvisar den en pessimistisk bild. Det som främst kritiserats är att 

lärarutbildarna inte alltid praktiserar det de själva predikar. Forskningen visar också på att 

utbildning och fortbildning mestadels är orelaterad till skolproblematiken och att den ger ett 

mindre önskvärt resultat. Detta är något som aktionsforskningen som kan hitta sin tydliga 

nisch eftersom den handlar om att läraren forskar i sin egen vardag.  Den visar också på att 

lärarprogrammet inte alltid producerar bra lärare. En annan aspekt på det hela är att 

praktikhandledaren beträffande sin roll som lärarutbildare i verksamheten saknar en klar 

uppfattning kring vilken roll han/hon egentligen har, vilket kan medföra att 

praktikutbildningen kan vara mindre effektiv än vad lärarutbildningen hoppats på. Det innebär 
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att man från lärarutbildningen i ännu högre grad behöver ha en kontinuerlig dialog med 

lärarutbildarna ute på fältet. Den kritik som har framförts när det gäller de konventionella 

programmen och som det fokuserats och som man ser som ett misslyckande är att de rent 

innehållsmässigt endast ger studenterna en snutt av varje del vilket gör att de får svårt att se 

helheten. Något som också kritiserats är att den studerande ägnar sig åt problemlösning av för 

stunden aktuella problem när denne istället borde utveckla sin förmåga att problematisera 

undervisning och skola i ett mer generellt perspektiv. Genom att använda reflekterande 

studiesammanfattningar som en viktig del i studenternas eget lärande hoppas jag att det får 

verktyg för att just problematisera kring såväl sitt eget lärande som skolan som helhet med allt 

vad det innebär vilket jag tycker att de också gjort i såväl mindre som högre grad i sina 

studiesammanfattningar och som denna rapport visar på. 

 

Genusperspektivet 

 

Lärare är ofta uppmärksamma på könsmönstret när det gäller exempelvis att pojkar tar mer 

plats i klassrummet. Det är även dessa sex studenter, men man ser inte att innehållet i det egna 

förhållningssättet också har att göra med genusrelaterade värderingar, där konsekvensen blir 

att lärare omedvetet för vidare dessa traditionella könsuppfattningar till eleverna, något som 

bland annat Gannerud (1996) och Cederberg & Olofsson (1996) hittat belägg för i deras 

respektive forskning. De menar också att lärarna inte förmår ifrågasätta utvecklingen inom det 

egna yrket. I min studie fann jag inga belägg för detta påstående: tvärtom ansåg alla sex 

informanterna att en jämn könsfördelning inom lärarkåren är det optimala men att tendensen 

ändå är att majoriteten är kvinnor. Desto viktigare är det att vi inom lärarutbildningen tar detta 

på allvar och för en debatt kring detta bland såväl manliga som kvinnliga studenter, men det 

är också en viktig politisk fråga som är högst aktuell idag. Manlighetsforskaren Tomas Saar 

ingår i ett forskningsprojekt Att göras till en riktig pojke vid Karlstad universitet där man 

följer barn under två läsår. Utgångspunkten är att maskulinitet inte är något biologiskt givet. I 

stället skall det ses som olika ideal och handlingar som skapas i sociala situationer. Han 

menar att skillnaderna mellan pojkar och flickor skapas både i skolan, samhället och bland 

barnen själva. Det stärker min föreställning om att detta måste arbetas med på flera plan. 

Hjärnforskaren Martin Ingvar har också studerat skillnaden mellan pojkar och flickor med 

utgångspunkt i vid vilken ålder puberteten inträffar. Vid det här laget är det tämligen väl 

dokumenterat att pojkar mognar senare än flickor och Martin Ingvar anser att det krävs 

medveten pedagogik för att få med sig både flickorna och pojkarna från början. Han menar att 
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pojkarna som grupp socialiserar sig långsammare än flickorna och att det krävs betydligt mer 

träning för att få dem att fungera i gruppsammanhang, vilket beror på såväl arv som miljö. 

Martin Ingvar menar att de stora problemen i dagens skola är att man inte tar hänsyn till att 

pojkarna utvecklas senare än flickorna. Ett exempel på detta är att dagens skola går mot allt 

mer individuellt arbete under eget ansvar. Detta har visat sig gynna flickorna eftersom de 

inser betydelsen av detta tidigare än pojkarna. Den pedagogiska processen innebär ett socialt 

kontrakt där det måste finnas ett tydligt budskap från läraren till eleven att det är viktigt för 

läraren själv att det går bra för eleven. Speciellt viktigt har det visat sig vara för pojkarna. Det 

finns inga skillnader mellan könen beträffande begåvning utan skillnaderna är individuella.  

En fundering jag länge haft kring detta kopplat till lärarutbildningen är hur vi själva behandlar 

manliga och kvinnliga studenter. Skolan är av tradition styrd och konstruerad enligt manliga 

normer (Gannerud & Rönnerman, 2007, 20-24). Huvuddelen av dem som arbetar i skolan är 

kvinnor. Mest frekvent är det i de tidigare åren. Antalet manliga lärare ökar i de senare i 

stadierna, även om majoriteten fortfarande består av kvinnor. Detta visar också på det som 

Gannerud & Rönnerman, (2007) sett i sin studie angående, att lärare i de tidigare åren har 

utifrån samhällets syn lägre status än de lärare som arbetar i de senare åren. Det har också 

visat sig att de flesta manliga lärarstuderande väljer de högre åren framför de tidigare. De få 

lärare som däremot väljer de tidigare åren har redan i förväg en naturlig status i klassen av att 

vara manliga och den fråga jag ställer mig är om vi inom lärarutbildningen mer eller mindre 

omedvetet upprätthåller och kanske även i viss mån förstärker det. Kan det vara så att vi ger 

dem en ”gräddfil” inom lärarutbildningen som en del i kravet på att vi ska locka fler män till 

läraryrket? I den här studien intar Simon en central plats beträffande hur manlighet beskrivs. 

Han stämmer väl in i normen för vad som är typiskt manligt utifrån de kriterier som såväl 

Hirdman, Gens och Elvin-Novak & Thomson (1996, 2003, 2003) ger på manliga strukturer 

exempelvis att män sätts högre än kvinnor och många gånger per automatik får auktoritet bara 

av att vara män. Simon tar och tillåts ha en bärande roll i klassrummet. En förklaring till 

varför han tillåts ha denna roll kan också bero på att han är betydligt äldre än flertalet 

studenter och att åldern i sig ger auktoritet. Samtidigt visar studien på att detta inte 

samstämmer med de andra två männen i undersökningen, främst beträffande Mikael som mer 

samstämmer med de kvinnliga informanterna. Konsekvensen blir att jag inte anser att den här 

studien visat på att män reflekterar annorlunda än kvinnor utan att detta främst beror på 

individen själv. 
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Slutord 

Vi människor strävar efter att livet ska bli meningsfullt och att vi ska förstå det vi gör, då 

förändras även tänkandet. Detta gör lärandet till en ständigt pågående process. Den kanske 

allra viktigaste insikten som jag har fått som inriktningsansvarig och lärare i den här 

inriktningen är att i arbetet med människor finns inga skrivna instruktioner för hur jag i en 

viss situation ska agera. I och med att varje människa är unik blir också varje grupp av 

människor unik. Det finns bara ett sätt att lära och det är genom egna och andras erfarenheter. 

Utifrån att ha tagit del av informanternas syn på sitt eget lärande har jag blivit än mer styrkt i 

detta, att reflektion är den gemensamma nämnaren för allt som skett under utbildningen. Det 

är genom bearbetning av situationer vilket är en viktig faktor i lärarrollen som man lär sig nya 

kunskaper. Det är viktigt att vara lyhörd för vad man gjort rätt eller fel, bra eller dåligt och så 

vidare så att man inte gör om sina egna eller andras misstag. Det är även viktigt att visa en 

öppenhet mot varandra för att kunna ge och ta emot kunskap. Delad kunskap är god kunskap. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

 

 

 

Termin 2  
S0007S Läs- och skrivutveckling, 15.0 hp 
Språkets strukturer. Språk- och textanalys.  
Tal- och skrivprocessen  
Tvåspråkighet och svenska som andraspråk. Vfu: 4.5 hp 
 
S0008S Språk och läsutveckling ur ett helhetsperspektiv , 15.0 
hp 
Moment 1: Läs och skrivsvårigheter, didaktik  
- Läs och skrivsvårigheternas orsak och dess kännetecken  
- Aktuell forskning kring läs och skrivsvårigheter  
- Läsinlärningsmetoder i den svenska skolan  
Moment 2: Svenskundervisningen i det mångkulturella 
samhället  
- Invandrarkunskap  

Termin 1  
S0005S Grundläggande skriftspråksinlärning, 15.0 hp 
Läs- och skrivinlärning med ämnesdidaktisk tillämpning.  
Barns språkutveckling. Språk, kön, socialisation. Vfu: 4.5 hp 
 
S0005SBarnlitteratur och barnkultur, 15.0 hp 
Läsa, tolka och förstå litteratur. Barnbokens historia.  
Den moderna barnboken.  
Litteraturdidaktik. Moderna medier och kulturformer. Vfu: 3.0 
hp 
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- Tvåspråkighet/flerspråkighet i den svenska skolan  
- Litteratursamtal  
- Examinationsdidaktik  
Moment 3: Svenskämnets helhet  
- Barn och ungdomslitteratur  
- Textbildning(muntliga och skriftliga tillämpningsuppgifter)  
- Svenskämnets didaktik  
- Svenskämnets helhet och svensklärarrollen  
Moment 4: Verksamhetsförlagd utbildning  
- Verksamhetsförlagd utbildning i år 3-6. Vfu: 3.0 hp 
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Bilaga 2 

En sammanfattning kring fyra/sex reflekterande studiesammanfattningar  

 

Patrik 

När jag började den här inriktningen kände jag en stor förväntan, då jag tycker att läsning är 

bland det roligaste jag vet. Att svenska även innebär att skriva hade jag klart för mig och även 

om jag inte tycker om att skriva lika mycket som jag tycker om att läsa trodde jag att även det 

skulle lösa sig. Svenska var för mig innan inriktningen läsa och skriva. Att undervisa i dessa 

två discipliner kändes heller inte så betungande. Nu vet jag att svenska som ämne inte bara 

består av att läsa och skriva, till detta måste även vikten av att samtala läggas. Det finns en 

klar kommunikation. Samtidigt kan det vara en stor skillnad mellan det talade och det skrivna 

språket. Likaså har jag fått erfara att det krävs en hel del av mig som undervisande lärare när 

jag i samspel med mina elever ska lära dem läsa, skriva och tala (språkutveckling). Här 

infinner sig samma känsla som när jag läste matematik för tidigare år. Först trodde jag att det 

skulle vara enkelt att lära eleverna räkna för att sedan inse att även detta kräver en hel del av 

mig. Jag tycker att jag har utvecklats mycket under inriktningens gång. Jag har på ett helt 

annat sätt än tidigare gjorts medveten om vad det innebär att vara svensklärare. Tack vare 

möjligheten att få studera läs- och skrivinlärning, barn- och ungdomslitteratur, grammatik, 

språksvårigheter, svenska som andraspråk samt hur man kan använda skönlitteraturen i 

undervisningen har jag växt in rollen som svensklärare. I alla dessa delmoment har jag 

tillägnat mig kunskaper som jag inte besatt tidigare. Jag har i alla tider läst mycket men då 

oftast för nöjes skull. Jag ställde mig lite tveksam till att barnen hela tiden skulle samtala och 

diskutera det de läst, jag ansåg att det räckte om de bara läste. Om man läser mycket blir man 

ju bättre på att läsa och det var väl det eleverna skulle bli. Ni inser jag vikten av att samtala 

och reflektera kring det lästa. Viktigt är här att man utgår från varje elevs tankar och känslor 

kring det lästa och framförallt att man inte letar efter rätt eller fel. Att dessutom eleverna får 

chansen till att samtala, diskutera och argumentera anser jag även vara bra för deras fortsatta 

språkutveckling. Vidare tränar de sig också att lyssna på andra och vänta på sin tur. 

Överhuvudtaget är jag nu mer positiv till att använda skönlitteratur i undervisningen, och då 

inte bara för läsandets skull. Skönlitteraturen kan även fungera som inspiration och 

motivation att lära sig mer om ämnet i fråga. Jag tror även att läsupplevelsen stärks om man 

bedriver så kallade boksamtal med eleverna.  
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Vidare är det viktigt att allt eleverna skriver har en mottagare. Tidigare kunde jag tycka att det 

inte spelade så stor roll men nu inser jag att det främjar skrivandet om man som skribent vet 

att någon kommer att läsa det jag skrivit. Jag som skribent vill ju förmedla och säga någonting 

med min text. Skrivandet bör ses som en process, därför tilltalar mig processinriktad 

skrivundervisning mycket. Eleverna får då upp ögonen för att skrivande bör ses som en 

process innehållande en del moment som alla måste gå igenom för att resultatet ska bli lyckat. 

Man flyttar fokus från den färdiga produkten och belyser vägen fram till den.  

 

En annan insikt jag tillägnat mig är vikten av att samtala, diskutera, resonera och argumentera 

i klassrummet. Det ska inte vara så att det bara är läraren som pratar och eleverna förvandlas 

till passiva lyssnare. Jag som lärare måste bjuda in eleverna till diskussionen, låta dem vara 

delaktiga i den. Det är viktigt för språkutvecklingen att eleverna får många tillfällen till 

intressanta och utvecklande samtal för det är i dialogen och reflektionen språket utvecklas. 

Jag tror dessutom att kunskaper befästs på ett helt annat sätt om eleverna redogör och 

argumenterar för sina tankesätt och påståenden. 

 

När det gäller min egen utveckling inom momenten tala, lyssna, läsa och skriva tycker jag att 

själv satt jag utvecklats i positiv riktning. Jag har definitivt blivit en bättre talare, då jag 

tidigare har upplevt det som lite jobbigt att tala inför grupp. Tack vare de frekventa 

förekomsterna av detta fenomen inom inriktningen känner jag mig mycket mer tillfreds när 

jag talar inför grupp. Även skrivandet anser jag förbättrats då vi studenter skrivit en hel del. 

Jag börjar nu inse att skrivandet är en process som består av en mängd olika delar. Förut 

kunde det vara så att jag satte mig ner och skrev utan att i förväg genomgått de olika stegen 

skrivprocessen innefattar. Vilket gör att ordet frustration får en helt annan innebörd. Att direkt 

verka fram något vettigt och relevant blir då oändligt mycket svårare än om man beaktar 

skrivandet som en process och ger sig tid till att behandla de olika stegen var och en för sig. 

Vidare har jag också tillägnat mig insikter och kunskaper om hur undervisningen kan vara 

utformad och bedrivas gällande svenska och vilka åtgärder man bör vida vid olika former av 

läs-, skriv- och språksvårigheter. 

Jag har också insett hur viktigt det är att ha mål med sin undervisning. Mitt mål med min 

svenskundervisning blir att eleverna ska utveckla sina språkliga färdigheter och att de ska 

känna lust och glädje inför och under tiden de gör det. Att ta tillvara på elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper och bygga undervisningen på dessa anser jag vara ett bra sätt att 

väcka nyfikenheten och lusten att lära. Har man inte deras aktiva vilja och lust att ta del av 
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undervisningen sker heller inget aktivt lärande. Genom min undervisning och mitt sätt att 

undervisa vill jag få eleverna att känna tilltro till sin egen förmåga att läsa, skriva, tala och 

lyssna. Alla kan, vi når bara språkliga nivåer olika fort. Jag som undervisande lärare måste 

visa att jag känner stor glädje i att jobba med ämnet och de olika delarna det består av. Jag 

måste tänka på att jag är en språklig förebild. Då det talade språket ligger som grund för 

skriftspråket har mitt sätt att tala och samtala stor betydelse för elevernas allmänna 

språkuppfattning och för deras inställning till språket som kommunikativt verktyg. Språket är 

glädje på många sätt. Det hjälper oss också att förstå omvärlden och att f å perspektiv på 

händelser och företeelser. Det är därför av största vikt att min undervisning hjälper eleverna 

att utveckla den språkliga förmågan då den är nödvändig för att kunna ta del av och leva i 

dagens samhälle. 

De didaktiska frågorna vad, varför, hur samt för vem undervisningen bedrivs måste jag hela 

tiden ha i åtanke när jag tillsammans med mina elever planerar och utformar min 

undervisning och på vilket sätt den ska ske. Arbetet ska vara väl strukturerat och jag som 

ytterst ansvarig för verksamheten ska veta vad jag vill åstadkomma med min undervisning 

och vad syftet med den är. Som lärare måste man vara flexibel och kunna variera sin 

undervisning för att tillgodose elevernas behov och specifika enskilda förutsättningar. Jag 

strävar efter att försöka utgå från elevernas egna erfarenheter och förkunskaper samt koppla 

undervisningen till för eleverna kända sammanhang och situationer. Jag reflekterar och 

utvärderar kontinuerligt min svensklärarroll då man inte bör luta sig tillbaka och känna sig 

nöjd. Jag vill hela tiden känna att jag utvecklas inom läraryrket och min profession. 

 

Ett läsande, skrivande och språkande som innebär känslomässig beröring, äkta engagemang, 

spännande utmaningar och där verkliga livserfarenheter tas tillvara, problematiseras kring och 

kopplas till intressanta texter, fack- och skönlitteratur är någonting jag vill uppnå som 

svensklärare. Det är upp till mig, tillsammans med mina elever att skapa dessa förutsättningar 

och den miljö där dessa saker frodas. Jag kommer inte att vara rädd att misslyckas utan att se 

det som ett viktigt lärtillfälle att utvecklas vidare ifrån. Jag inser att det inte är så enkelt alla 

gånger att utgå från varje enskild individs förkunskaper och intressen när man planerar och 

strukturerar undervisningen. Dock är det viktigt att våga försöka även om utfallet inte alltid 

blir vad man hoppats på. Om man hela tiden tittar tillbaka på, reflekterar över och analyserar 

sin undervisning kan ett misslyckande vara lärorikt, viktigast är att hela tiden verkligen 

analysera sin undervisning och inte luta sig tillbaka och vara nöjd även om det för stunden 
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verkar fungera. Det tar tid att bli en bra lärare och kräver en hel del möda och tankearbete 

men jag är definitivt redo att både lägga ned både tid och möda för att lyckas. 

 

Anne-Marie 

 

Mitt eget lärande under det här året med inriktning svenska, kommer att ha stor betydelse för 

min nya roll som lärare. De kunskaper jag har fått under min utbildning kommer jag att bära 

med mig ut i yrkeslivet. Men jag anser också att varje lärare med själinsikt kontinuerligt 

kommer att behöva nya kunskaper och erfarenheter för att kunna utveckla under visningen 

och för att själv kunna utvecklas i det egna arbetet. Jag har också kommit till insikt om att jag 

hela tiden måste fundera över vilket syfte jag har med min undervisning, detta kan jag göra 

genom att ställa mig frågor som: - Varför undervisar jag som jag gör? – vad är svenskämnets 

själ? Det här är inga enkla frågor att besvaras men de måste hela tiden hållas vid liv hos varje 

lärare och i varje arbetslag på alla skolor. Eftersom jag ännu inte har någon längre erfarenhet 

av undervisning så bygger mina reflektioner inte på någon större praktisk kunskap utan får bli 

av mer teoretiskt slag. Det jag anser vara viktigast är att skolan låter eleverna utveckla 

nyfikenhet, ger förutsättningar för att kunna lösa problem, förmågan att kunna kommunicera 

och självförtroende. Något som jag också vill ge eleverna är förmågan att tänka kritiskt och 

att analysera, detta kan behövas när de senare kommer ut i samhällslivet. Allt det här ska inte 

bara ske på ”svensklektionerna” utan måste genomsyra hela undervisningen. Allt vi gör i 

skolan har ett samband. 

 

När det gäller mig som språkanvändare så har den förändrats under utbildningen. Jag ser nu 

ett klart samband mellan de olika områdena: läsa, lyssna, samtala och skriva. Men jag väljer 

ändå att beskriva min känsla inför dessa ”delområden” separat. Jag har alltid varit en god 

läsare och lyssnare, men när det gäller att skriva och tala är det annorlunda. Jag har aldrig sett 

på mig själv som någon talare. De kunskaper jag utvecklat är teoretiska. Jag vet hur ett tal ska 

disponeras och jag vet vad man ska tänka på när man talar inför en grupp, men jag känner mig 

fortfarande inte riktigt bekväm i en sådan situation. Praktisk tillämpning är det som krävs för 

att jag ska utvecklas. Jag är på god väg men det är en bit kvar att vandra. Min utbildning är ju 

inte slut ännu, vilket gör att jag får många fler praktiska tillfällen att öva. När jag ser på mig 

själv som skribent är jag också väldigt kritisk. Jag har naturligtvis utvecklat både praktisk och 

teoretisk kunskap genom alla skrivövningar vi genomfört och all den litteratur jag läst, men 

jag är inte helt nöjd med mig själv ännu. Det som är viktigt i den här frågan är i alla fall att jag 
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har utvecklats åt rätt håll, då detta är en ständigt pågående process inom mig. Förmodligen 

blir jag aldrig riktigt nöjd och det är kanske den själkritiken som gör att jag successivt tar ett 

steg framåt. 

 

Att användandet av skönlitteratur i undervisningen har stor betydelse för språkutvecklingen 

visste jag förut men jag har inte förrän nu fått insikt i hur viktig den var och att den i många 

fall kanske rent av spelar en avgörande roll, det är något som jag verkligen tagit till mig. 

Läsning av skönlitteratur vidgar elevernas förmåga att leva sig in i andra människors 

situation, tankar och känslor. De kan få ett bättre grepp om sig själv och sin personlighet 

genom att de möter personer i böckerna som de kan identifiera sig med. Framför allt kan de få 

hjälp med att sätta ord på sådant som hjälper dem att tolka sina känslor och upplevelser. 

Något som jag vill betona här är att inte lämna eleverna ensamma med sin bok, utan att som 

lärare måste jag hela tiden vara involverad i vilka texter eleverna läser, både utifrån vilken 

förförståelse de har samt vilka intressen de har. Detta för att jag som lärare ska kunna 

motivera varje individ optimalt och via olika typer av textsamtal låta de utveckla sina tankar 

till en högre nivå. Skönlitteraturen fungerar också som en inspirationskälla för det egna 

skrivandet, dels genom att själv läsa men även genom att lyssna till högläsning som även den 

ges tid till efterföljande reflektioner. 

 

För att komma fram till vilket sätt jag vill undervisa, måste jag först vara på det klara med vad 

jag själv står för när det gäller den stora konsten att lära ut. Alla lär vi oss på olika sätt och 

som lärare måste jag vara väl medveten om detta. Naturligt för mig som lärare måste vara att 

ha en flexibel undervisning och att kunna leva mig in i och förstå olika inlärningsstilar. Men 

jag måste kanske gå ett steg till och ställa mig frågan: När sker ett lärande? Min syn på 

lärande är inte att det i första hand sker i klassrummet utan att det är en del i vardagen. 

Samspelet med andra, såväl i som utanför skolan, är tillfällen till lärande. Om jag lär mina 

elever att reflektera över sina erfarenheter och att ompröva sina handlingar så kan dessa 

erfarenheter förändras till kunskaper och färdigheter. Med utgångspunkt i denna 

lärandeprocess samt att jag hela tiden måste ha klart för mig vilket syfte jag har med 

undervisningen kommer jag att försöka utgå från ett helhetsperspektiv för elevernas lärande. 

Med detta menar jag att tillvarata alla sinnen och att arbeta över gränserna med andra ämnen 

på ett tematiskt sätt (om skolan och arbetslaget ger den möjligheten). 

De tankar jag utvecklat under inriktningens gång och som jag vill ska ligga som grund för min 

undervisning och som jag vill förmedla till varje elev är: 
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• Jag respekterar dig som du är, oavsett vilket språk och vilka erfarenheter du har. 

• Försök gärna att hitta dina egna vägar till lärande. 
• Jag uppmuntrar dig att ta eget ansvar för vad och hur du ska lära. 
• Det är av misstagen du lär dig. 
• Jag ger dig frihet under ansvar för att jag vet att du utvecklar ditt språk bäst när du 

söker svaret på något du är intresserad av. 
 

Språkutveckling är varje lärares ansvar. Därför är det upp till mig att skapa ett dialogiskt 

klassrum där eleverna är aktiva och växlar mellan olika språkliga uttrycksformer. Det är inte 

bara lärarens utan även elevernas tankar som ska ligga som grund för de samtal och det 

skrivande som sker i klassrummet. I ett monologiskt klassrum sker ingen äkta 

kommunikation. Däremot, om eleverna är aktiva och själva utför arbetet och gör saker 

tillsammans med andra under ledning av någon som kan mera, så sker ett aktivt lärande. 

Genom detta lär sig eleverna att kunskap är någonting som varje människa måste konstruera.  

 

Något som jag också tycker är viktigt är att eleverna lär sig, hur de själva lär sig bäst. 

Eleverna bör få mycket tid till att prata och skriva om sina egna tankar, eftersom tankarna på 

detta sätt blir synliga för eleven själv. Därefter måste jag som lärare medvetet hjälpa eleverna 

att reflektera över vad de varit med om. Moderna forskning kring lärande visar att detta måste 

ske innan eleverna på djupet kan förstå helheten med undervisningen. Genom att en dialog 

hela tiden sker i klassrummet samt att jag medvetet arbetar med metakognition tror jag att jag 

kan uppnå ytterligare två viktiga aspekter, nämligen ett ökat självförtroende hos eleverna och 

att de lär sig söka sin kunskap på ett naturligt sätt. 

 

Mikael 

 

Ett år fyllt av nya lärdomar och bekräftelse av det sätt som jag tycker och tänker på, men 

också revision av vissa tankar och idéer. Det här kan verkligen kallas för utveckling. Att få 

pröva och jämföra sina tankar och åsikter mot andras sätt att se på saker och ting ger värdefull 

kunskap.  

Min grundsyn på lärande är och kommer alltid att vara att ”vi lär så länge vi andas och ju mer 

jag lär desto tydligare inser jag hur lite jag kan”. Denna grundsyn kommer jag att göra synlig 
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för mina elever för jag tror att det är här en del av motivationen för lärande ligger, framförallt 

nyfikenheten att lära sig mer. Under det här året har jag fått stora insikter i såväl saker som jag 

visste väldigt lite om men också bekräftelse i saker som jag genom egen erfarenhet visste en 

del om.  

Kursen har gett mig en helhetssyn på svenskundervisningen och på hur saker hänger ihop. 

Den har bland annat visat hur viktig och grundläggande språkutvecklingen är för läs- och 

skrivutvecklingen och att det handlar om att se på läs- och skrivutvecklingen som en 

förlängning av språkutvecklingen och inte en enskild del i utvecklingen. Att fördjupa sig i de 

olika metoderna och modellerna gällande läs- och skrivinlärning har gett mig ett visst lugn 

inför det att jag själv ska undervisa elever i detta. Även om det fortfarande känns som ett stort 

tungt ansvar så har inblicken i detta varit värdefull. Att teoretiskt ta del av dessa metoder och 

modeller och sedan se en del av dem användas ute verkligheten borde vara obligatoriskt för 

alla som utbildar sig till lärare för de tidigare åldrarna. Det är ju trots allt i språkutvecklingen 

både den muntliga men framförallt i läs- och skriftspråkets utveckling som förutsättningarna 

för ett livslångt lärande ligger. Där har delen i kursen om dyslexi varit otroligt värdefull. Jag 

har lärt mig mycket om vad som kan vara dysfunktioner genom dess kännetecken men också 

hur komplicerat och svårt det är att skilja dysfunktionerna från läs- och skrivsvårigheter av 

andra orsaker. Detta fick jag bekräftat eftersom jag anser att jag varken ska eller kan ställa en 

diagnos på dysfunktioner eftersom jag inte har den utbildning eller den kompetens som krävs 

för detta. Det enda jag som lärare skall göra är att ställa en pedagogisk diagnos och att pröva 

olika didaktiska metoder och arbetssätt för att hjälpa och stötta eleven. Det medicinska och 

det övriga måste jag överlämna till andra med rätt kompetens.  

 

När det gäller att hålla läs- och skrivlusten vid liv hos mina elever så ser jag det som viktigt 

att klargöra sin egen ståndpunkt och reflektera över hur detta skall ske och samtidigt jämföra 

det med andras idéer och tankar har varit utvecklande. Jag tror att det som varit avgörande för 

hur mitt didaktiska och metodiska upplägg av undervisningen är att jag först redogjort det för 

mig själv. Jag måste själv veta var jag står och hur jag förhåller mig till det didaktiska innan 

jag börjar undervisa. ”Examinationsdidaktiken” var en värdefull erfarenhet där jag fick 

tillfälle att konstruera en tenta. Det var nyttigt att se det utifrån perspektivet att ta ut relevanta 

och heltäckande frågor som verkligen ger något didaktiskt och inte bara blir fakta och 

”kunskap för stunden frågor” som inte befäster kunskapen hos eleverna.  

Min uppfattning och inställning till svenskundervisningen och ämnet svenska har ändrats 

under året och kommer säkerligen att utvecklas och ändras genom åren som kommer. Det har 
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också gett mig ett vidare perspektiv på mig själv som språkanvändare. Det momentet liksom 

grammatikmomentet har varit mycket utvecklande för min egen del. Att få respons både 

skriftligt och muntligt har gett mig ett större självförtroende och en större insikt i hur jag talar 

och agerar inför en grupp människor. Det är svårt för att inte säga omöjligt att se sig själv, hur 

jag framställer saker så därför har jag upplevt det mycket utvecklande att någon eller några 

säger hur de upplever mig som talare och skrivare. Sättet vi arbetat på med att ge konstruktiv 

kritik och respons är något som borde tillämpas oftare i skolan så att jag som lärare fastnar i 

ett och samma sätt att undervisa. För min egen del så tror jag att det skulle vara mycket 

utvecklande för mig som lärare om någon kollega observerade min undervisning då och då 

och gav mig respons på den. Detta skulle utveckla min pedagogiska skicklighet och 

framförallt ge eleverna en mer varierad undervisning.  

 

Året som gått har också gett mig en djupare inblick i hur det kan vara att undervisa barn som 

har kommit från andra länder till Sverige av olika anledningar. Kanske en av den viktigaste 

insikten jag fått beträffande detta moment är att inte se det omöjliga i olika situationer utan 

istället fokusera på möjligheterna. Detta positiva tänkande tror jag är avgörande för hur jag 

ska klara arbetet som lärare. Jag har fått en vidare förståelse för språket som kulturellt uttryck 

och hur olika språk används inom samma familj och vilka problem likväl som möjligheter 

detta medför. Jag har fått en större förståelse varför föräldrar till invandrarbarn anser att deras 

språk är värdefullt för barnen att behärska likväl som svenskan.  

 

Under hela det gångna året har jag känt en allt större säkerhet när det gäller hur jag kan 

koppla ihop mitt eget lärande med den lärarroll som jag håller på att utveckla. Även om jag 

ibland upplever metakognitivt tänkande som svårt tror jag att det är viktigt att jag som lärare 

är starkt medveten om mitt eget sätt att lära för att öka förståelsen för hur mina elever tänker 

och lär sig. En vitig sak i sammanhanget är att jag inte på något sätt ska tro att jag är fullärd 

när jag kommer ut i verkligheten, utan det är där jag ska fortsätta utvecklas, lära mig och 

skaffa mig de erfarenheter som jag behöver i arbetet med eleverna. ”Vi lär så länge vi lever 

och att lära är att utvecklas, slutar jag utvecklas, slutar jag att leva” 

 

Det första jag måste göra när jag ska undervisa är att ställa min didaktiska syn och mitt 

förhållningssätt gentemot det jag ska undervisa i. Detta följt av att jag måste ha ett tydligt 

syfte med min undervisning är avgörande för om stoffet och metoden håller didaktiskt. Det är 

inte alltid så att jag djupgående analyserar varenda lektion men för mig är det viktigt att jag 



 

9 
 

känner att jag har en klar struktur att gå efter. Att in i minsta detalj konstruera en lektion och 

gå helt efter manus kan vara hämmande enligt mitt sätt att se det på. Klart är att jag som lärare 

ofta måste improvisera och inte vara rädd att misslyckas då och då. Genom misstagen lär man 

sig. Att strikt gå efter manus i undervisningen kan göra mig blind som lärare för den rika 

kunskapskällan som eleverna besitter. Jag förespråkar en slags dialogpedagogik där jag 

tillsammans med eleverna i klassrummet besitter en otrolig mängd kunskaper som vi genom 

olika erfarenheter skaffat oss och det vore synd och skam att låta denna ovärderliga kunskap 

bara passera oss obemärkt förbi. Om eleverna ständigt får tillfälle genom att i dialog med 

såväl mig som lärare och sina klasskamrater delge varandra kan det ge eleverna en vidare 

förståelse på att lärande bygger på aktivt arbete med språket. Att få tid till att diskutera och 

argumentera för sina åsikter och kunskaper med språket som verktyg i undervisningen ger i 

ett vidare perspektiv möjlighet för mig som lärare att ge eleverna en djupare inlevelse av 

språket och språkanvändningen. 

Att ha fasta rutiner i skolarbetet är av stor vikt, speciellt för de otrygga eleverna. Arbetet blir 

överblickbart så att man vet vad man sysslar med på längre sikt än just den enskilda lektionen. 

Det åligger mig som lärare att tydliggöra vad vi gjort under skoldagen genom att sammanfatta 

det som gåtts igenom för att ge struktur. Det gäller dock att vara uppmärksam så att rutinerna 

inte blir för mekaniska, därför måste de ibland brytas ner men på ett varsamt sätt. 

Jag vill att mina elever utvecklar en förtrogenhet till det svenska språket och dess olika delar. 

Det anser jag vara en viktig förutsättning för det livslånga lärandet. Min ambition är att mina 

kommande elever ska känna en säkerhet då de ska kommunicera och använda sig av språket 

såväl muntligt som skriftligt. Jag kommer också att arbeta för att de utvecklar en förståelse för 

hur språket är uppbyggt, en tydlig känsla för tal och skrift. Som lärare måste jag ge mina 

elever de redskap som de behöver för att tillskansa sig de fakta som de behöver. Jag vill 

hjälpa dem att utveckla färdigheter att uttrycka sig i tal och skrift samt ha ett kritiskt 

förhållningssätt till fakta. Den kanske allra viktigaste insikten som jag har fått från den här 

inriktningen är att i arbetet med människor så finns det inga manualer. Det finns inga skrivna 

instruktioner för hur jag i en viss situation ska agera. I och med att varje människa är unik så 

blir också varje grupp av människor också unik. Det finns bara ett sätt att lära och det är 

genom egna och andras erfarenheter.  
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Petra 

 

Att svara på frågan hur jag har utvecklats upplever jag som oerhört omfattande och svår att 

besvara. Att se sin egen utveckling är inte det lättaste och dessutom själv vara bedömaren gör 

inte uppgiften lättare.  

Det finns delområden som jag ser som näst intill nödvändiga i arbetet som svensklärare. 

Kunskap om läsinlärningsmetoder och läs- och skrivsvårigheter är två områden som jag inte 

kan vara utan.  Men samtidigt, om jag inte hade fått kunskap om litteraturarbete i skolan, lärt 

mig analysera elevtexter eller lärt mig svensk grammatik, hade jag haft betydligt sämre grund 

för att kunna arbeta med läsinlärning. Med andra ord: alla kunskaper hänger ihop och är 

värdefulla på sitt sätt beroende på vilken klass jag får och vilken utgångspunkt de enskilda 

eleverna har. För att skapa en helhetssyn på elevernas inlärningssituation anser jag det viktigt 

att pröva en processorienterad skrivträning där även bilden utgör en självklar del i arbetet med 

språket i såväl tal som skrift.  

Min inställning till efter att ha gått den här kursen är att jag har fått en mer nyanserad bild av 

svenskundervisningen, men redan före kursen såg jag svenskan som ett av de viktigaste 

ämnena i skolan. Svenskundervisningen är som en oas i skolan som kan bli vad som helst om 

man vårdar den. I denna kurs har jag insett att genom svenskämnet tränar man inte enbart 

språkfärdigheter utan genom litteraturläsning, skrivande och samtal kan man göra det till ett 

livskunskapsämne. Genom att väva in historia, och samhällskunskap med svenska skapar man 

helheter för eleverna. 

 

Språket är grunden för skolgången och därmed är det viktigt att det finns lärare som kan 

vägleda, inspirera och ge stöd på vägen. Jag anser att en svensklärare bör ha intresse för barn- 

och ungdomslitteratur och vara tillräckligt trygg för att lämna ut sig själv vid drama. Som 

svensklärare måste man ha förståelse för elevernas olika utgångspunkter och för dem som har 

en mindre förmåga att uttrycka sig. Det här är insikter som jag tycker att jag utvecklat vidare 

under den här inriktningen och som har gjort mig säkrare.  

 

När det gäller min syn på mig själv som språkanvändare och mitt intresse för skönlitteratur så 

har jag under arbetet med att analysera barn- och ungdomslitteratur, deltagit i boksamtal och 

arbetet med läsdagboken gett mig nya synvinklar och idéer till skrivande som jag vill 

vidareutveckla både personligen och i arbetet som lärare. Jag har även fått en djupare insikt 

om betydelsen av litteraturarbete för elevers språkutveckling. Jag förstår inte och har aldrig 
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förstått meningen med en bänkbok som eleven stressad river fram och försöker läsa några 

rader innan det är dags för nästa uppgift. Dessa lösa meningslösa lässtunder ingår inte i något 

sammanhang utan enbart i ett schema. Om inte jag som pedagog lyckas få läsandet till 

meningsfulla sammanhang får jag svårt att utveckla et litteraturintresse och litteraturförståelse 

hos eleverna. Det är min uppgift som lärare att stimulera elevernas läsande med hjälp av ex 

loggböcker, högläsning och kompisläsning. Litteraturanalys med stimulerande samtal, 

bildarbete utifrån läst text och dramatisering av ett skönlitterärt verk är också enligt min åsikt 

självklara delar litteraturarbetet. Som lärare blir jag stimulerad och känner en större säkerhet 

att möta varje barn där de står när jag får arbeta med språket på ett kreativt sätt. Jag har också 

under kursens gång fått kunskap om hur man bygger ett tal på ett formellt sätt som jag även 

har nytta av under skrivandet. För mig har det känts viktigt att få den formella kunskapen för 

att senare kunna forma den till sin egen genom att praktiskt få arbeta med den. 

Jag ska inte heller glömma den invandrarkunskap som har varit en viktig pusselbit för min 

personliga utveckling och självkänsla. Jag har kunnat identifiera mig med flera situationer i 

såväl kurslitteraturen som diskussionerna i klassen. Det gäller att acceptera 

”invandrarkunskap” som en naturlig del av mig och kunna använda den som styrka såväl i 

arbetet som i det verkliga livet. Beträffande kopplingar mellan mitt eget lärande och den 

lärarroll jag successivt utvecklat så har jag kunnat glädjas många gånger över mina tidigare 

kunskaper beträffande bildspråket. Att jag har fått liv i litteraturen genom bilder ger mig både 

glädje och styrka. Jag har också kunnat ge liv åt den ”tråkiga” grammatiken genom 

skönlitteratur, bildarbete och skrivande. Jag tror helt och fullt på skönlitteraturens inre makt 

och möjligheter. 

 

Jag är medveten om att arbetet kommer att styras utifrån styrdokumenten. Jag anser dock att 

jag som pedagog ändå har ett ganska stort spelrum och frihet att tolka dem. Beroende på vilka 

arbetskamrater jag kommer att få eller vilka ekonomiska omständigheter som råder på den 

aktuella skolan kommer mitt arbete att påverkas. Främst behöver jag befästa den inlärda 

kunskapen genom att utöva den vidare i i naturliga sammanhang. Men en sak som jag 

verkligen tar med mig är att skönlitteratur med skapande verksamhet kommer att vara en 

naturlig del av arbetet för att både levandegöra och synliggöra det teoretiska. En insikt som 

jag fått i den här inriktningen är vikten av att arbeta utifrån ett sammanhang. Som det 

framkommit är det viktigt att språkundervisningen inte hamnar på en ”tipsnivå” utan får ett 

naturligt sammanhang. Arbetsredskapen och innehållet i litteraturen ska baseras på elevens 

erfarenheter. Eleven skall få möjlighet att synliggöra, se sammanhang och få en förståelse för 
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sina kunskaper genom att gestalta den i sin egen skapande form. Att läsa, skriva, lyssna och 

samtal om såväl det lästa som det skrivna, att få chans att spela upp det lästa, att måla och 

spela till en dikt är några av de former som tar fram skönlitteraturens inneboende kraft. Dessa 

olika arbetsmetoder ger en mångfald som passar båda könen och skapar en stark grund för 

språket. Samverkan mellan olika pedagoger kan också ge liv och bredd åt arbetet. 
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