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ABSTRAKT 
 
Studien ger en deskriptiv bild av kunskapsbehovet hos nyutexaminerade lärare utifrån erfarna 
lärares perspektiv. Frågeställningarna rörde huruvida lärarutbildningens innehåll motsvarar de 
yrkesutövande lärarnas åsikter angående nyutexaminerade lärares faktiska kunskapsbehov. 
Teorier och modeller presenterades rörande lärarens första yrkesverksamma tid, samt 
problematiken kring lärarstudentens övergång till att bli yrkesverksam lärare. De slutsatser 
som dragits av detta arbete är att de erfarna lärarna inte anser att lärarutbildningens innehåll 
motsvarar nyblivna lärares kunskapsbehov. De kunskaper som betonas är kunskaper i juridik, 
konflikthanering, psykologi, elevvård och ämneskunskaper. Det är framförallt kunskaper i 
konflikthantering som visar på tydliga brister i lärarutbildningens innehåll. Vidare framkom 
även att en perspektivförvirring präglar lärarutbildningen. På utbildningen skall studenterna 
lära sig ta ett lärarperspektiv medan de inom universitetet/högskolan befinner sig i en 
elevsituation. Övergången till att bli lärare innebär därför att hamna i en radikalt annorlunda 
situation än som elev. Detta kan påverka den första yrkesverksamma tiden för 
nyutexaminerade lärare. Av den anledningen är det viktigt att få med sig rätt sorts kunskap så 
att den första tiden blir så lättsam som möjligt. 
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1. BAKGRUND 
 
 
1.1 Inledning 
 
Som blivande lärare anser vi det vara av stor vikt inför vår kommande yrkesutövning att 
erhålla relevant kunskap om läraryrket och dess praktiska utövning. Vi har därför valt att 
undersöka vad erfarna lärare mot senare år anser att nyexaminerade lärare bör få med sig i sin 
utbildning, kopplat till lärarutbildningens innehåll. Denna studie anser vi därför kunna tillföra 
goda möjligheter till relevant kunskapsutveckling inför vår kommande yrkesverksamhet. 
 
Mentorskap för nyexaminerade lärare är till stor hjälp den första tiden i yrket. Men tyvärr 
fungerar det inte på alla skolor och alla nyblivna lärare har inte turen att få hjälpsamma 
kollegor att fråga i vått och torrt. Därför upplever många nyblivna lärare det svårt att veta hur 
de ska förverkliga alla goda intentioner och idéer de fått med sig från grundutbildningen. Som 
lärarstudenter i slutskedet på utbildningen är vi mycket intresserade av hur livet efter 
studierna kommer att te sig. Vilka svårigheter kommer vi att stöta på och vilket stöd kan vi 
räkna med? Alltför många nyutexaminerade lärare har vittnat om att verkligheten i skolan 
skiljer sig från den skolverklighet de fått lära sig om på lärarutbildningen. Upplevelserna 
riskerar därför att bli både skrämmande och smärtsamma. Genom att försöka ta reda på vilka 
verktyg vi behöver den första tiden i yrket, medan vi fortfarande är under utbildning, hoppas 
vi kunna bygga en bro till det som komma skall. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Det är en stor omställning att gå från student till arbetslivet. Steget är stort från att lämna den 
trygga tillvaron som student på lärarhögskolan, utan större ansvar än för sig själv och sin 
utbildning, till att se sig själv som färdig lärare. Vi har under vår verksamhetsförlagda 
utbildning upplevt att kunskapsbehovet i skolverksamheten skiljer sig från den kunskap vi 
erhåller på lärarutbildningen. Vi vill därför försöka belysa vilken kunskap nyutexaminerade 
lärare behöver för att övergången inte skall bli alltför påfrestande. Det är därför av stor vikt att 
vi blivande lärare verkligen får med oss de verktyg vi behöver när vi kommer ut på ”fältet”.   
 
Under tiden på lärarhögskolan möts vi studenter ständigt av rapporter om tillståndet i skolan. 
Att skolan präglas av dålig ekonomi, utbrända lärare och våldsamma elever med bristande 
kunskaper gör att övergången känns aningen skrämmande. Som lärare skall vi vara ledare, 
möta elever i grupp, skapa arbetsro samt hantera konflikter. Utöver detta skall en lärare även 
möta såväl föräldrar som kolleger, skolledning och inte minst planera arbetet vilket gör yrket 
mångfacetterat. Som blivande lärare är det lätt att skapa en utopi om den ideala 
klassrumssituationen, vilket kan göra det svårt att hantera verkligheten. Genom att erhålla 
erfarna lärares syn på den kunskap vi behöver kan vår utopi ersättas med en mer 
verklighetsbaserad syn som underlättar den första yrkesverksamma tiden. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att belysa vilka kunskaper och färdigheter nyutexaminerade 
lärare är i behov av utifrån erfarna lärares perspektiv. 
 
 



1.3.1 Frågeställningar 
 

• Vad anser yrkesutövande lärare att nyutexaminerade lärare är i behov av för kunskaper 
under sin första tid i yrket? 

• Motsvarar lärarutbildningen de yrkesutövande lärarnas åsikter angående de 
nyutexaminerade lärarnas faktiska kunskapsbehov? 

• Är de yrkesverksamma lärarnas och lärarutbildningens syn på kunskapsbehov möjliga 
att förena? 

 
1.3.2 Avgränsning 
 
Vi har valt fem lärarrepresentanter i vår intervjuundersökning. Vår avsikt är att lägga stor vikt 
vid ett fåtal djupgående intervjuer, istället för att koncentrera studien till ett stort antal 
intervjuer med mer ytlig prägel.  
 
1.4 Disposition 
 
Studien omfattar fem kapitel. Kapitel ett introducerar ämnet genom att redogöra för 
examensarbetes bakgrund, syfte och frågeställningar. Den för studien metodiska 
utgångspunkten behandlas i kapitel två. Studiens resultat belyses i kapitel tre. Det fjärde 
kapitlet utgörs av rapportens diskussion där studiens syfte och frågeställningar diskuteras 
gentemot den teoretiska bakgrunden och våra egna reflektioner. Slutligen redogörs 
examensarbetets referenser i kapitel fem. 
 
1.5 Tidigare forskning 
 
Ulf Numan, forskare i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, har i sin doktorsavhandling, 
En god lärare- några perspektiv och empiriska bidrag (1999), valt att studera, beskriva och 
förstå blivande lärares uppfattningar av läraruppdraget och sig själva som goda lärare. Som 
komplement har han jämfört andra aktörers uppfattningar, exempelvis elevers, utbildade 
lärares, lärarutbildares och forskares samt politikers uppfattningar om vad som konstituerar en 
bra lärare (Numan 1999).  
 
Numans resultat av avhandlingen visar att studenterna fått god förberedelse för läraryrket  
men pekar på behov av att problematisera och reflektera mera i och omkring 
lärarutbildningarna. Andra resultat av avhandlingen tyder på att det är angeläget att förbättra 
kopplingen och samverkan mellan universitetet och praktikskolorna. 
 
Gunnel Colnerud och Kjell Granström har i sin bok; Respekt för läraryrket. Om lärares 
yrkesspråk och yrkesetik (2002), behandlat två fundamentala verktyg eller förutsättningar för 
läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Colnerud & Granström diskuterar hinder och 
möjligheter för lärarens professionella utveckling och ger en sammanfattande framställning av 
de krav i yrkeslivet som lärarutbildningen bör motsvara. Boken bygger huvudsakligen på 
analyser av lärares yrkesspråk och yrkesetik i förhållande till vardagliga arbetsuppgifter. 
Colnerud & Granström menar att lärarens professionalism kan utvecklas om lärarna ges 
möjligheter och tillfällen att skaffa sig grundläggande redskap som behövs för att fylla yrkets 
krav, där vissa arbetsuppgifter beaktas i lärarutbildningen och andra inte (Colnerud & 
Granström 2002).  
 
 



1.6 Ett förändrat läraruppdrag 
 
Villkoren för den framtida läraren hänger samman med samhällets förändringar i stort, såväl 
nationellt som internationellt. För att hantera samhällets förändringar krävs stor förmåga hos 
den enskilde läraren att lära nytt. Lärarna måste därför själva ta del i ett livslångt lärande. De 
snabba förändringarna innebär också att det blir mer angeläget än tidigare att utveckla barnens 
och elevernas förmåga att förstå och hantera samhällsutvecklingen. Förskolan, skolan och 
vuxenutbildningen måste vara en stark kraft för att förändra samhället genom sin förmåga att 
utveckla människors kunskaper och färdigheter (Prop. 1999/2000:135).  
 
Goda grundläggande kunskaper är en förutsättning för att barn och elever skall klara den allt 
viktigare uppgiften att söka efter, självständigt värdera och bearbeta ny kunskap. Dagens och 
morgondagens lärare behöver därmed både djupa och breda kunskaper inom ämnen och 
ämnesområden. Detta är centralt för att läraren skall kunna förstå och hantera nya 
frågeställningar inom sina kunskapsområden varpå det är viktigt att lärarutbildningen erhåller 
den rätta kunskapen för att kunna göra detta (Ibid.). 
 
Att utbilda barn och elever som självständigt ställer frågor, söker svar och som prövar olika 
tolkningar av fakta och erfarenheter är en väsentlig del av läraruppdraget. Lärarens roll som 
bärare av kunskaper och värderingar, med syfte att skapa sociala och kulturella möten, tycks 
bli allt mer väsentlig, vilket medför krav även på ett etiskt och moraliskt handlande. Läraren 
måste bli en samarbetspartner som erhåller sin position genom förtroende, lyhördhet och ett 
utvecklat etiskt handlande (Prop. 1999/2000:135). 
 
För att kunskap skall kunna utvecklas fordras att kunskapen upplevs som meningsfull och att 
det sker i stimulerande miljöer. Detta innebär att lärarnas ledarroll förändras. Idag betonas 
inlärningen och förmågan att göra elever delaktiga i undervisningens uppläggning. Den nya 
informationstekniken öppnar möjligheter till nya former av information. Lärarens uppgift blir 
att handleda och att ge barn och elever förutsättningar att utvärdera, kritiskt granska och 
bearbeta inhämtad information till användbar kunskap (Prop. 1999/2000:135). 
 
Undervisning har blivit en allt svårare konst, av dagens lärare krävs ett yrkeskunnande som 
bara för några årtionden sedan knappast kunde anas. Det är därför allt viktigare att nyblivna 
lärare och lärarstudenter erhåller den kunskap på lärarutbildningen som yrkesverksamheten 
kräver. I dagens skola är varken auktoriteten eller den homogena klassen självklar. De ökade 
utbildningskraven i samhället har blivit mer påtagliga, för några decennier sedan var det 
relativt stor efterfrågan på arbetskraft med enbart folkskola i bagaget.  
 
Idag är det svårt för oerfarna ungdomar (18-25 år) med nio års grundskola att få jobb. Tiderna 
har verkligen förändrats, och därmed har också situationen för skola och lärare ändrats. 
Genom att skolan är i ständig förändrig parallellt med samhällsutvecklingen är det av stor vikt 
att söka ta reda på om lärarutbildningen motsvarar kunskapsbehovet hos nyutexaminerade 
lärare. Nya och långt mer omfattande krav har alltså ställts på läraren genom att samhället och 
arbetsmarknaden så radikalt har förändrats. Den nya lärarutbildningen är därför ett försök att 
förändra lärarkåren till att möta den nya tidens krav. Med den nya läroplanen Lpo94 sänds 
nya signaler till lärare som tilldelats en mer offensiv roll (Arfwedson & Haglund 1993).  
 
 
 



Arbetsuppgifterna ökar, den lokala arbetsplanen ska innehålla såväl lokala och konkreta mål 
som beskrivningar av valmöjligheter och profilering. Lärare måste således sätta sig in i nya 
frågor, som berör mer än det egna ämnet. De måste ta sig an urvalsfrågor, struktureringar, 
sekvenseringar, utvärderingar och andra didaktiska uppgifter. Förut koncentrerade lärare sig 
på sin undervisningsplanering; nu måste de också dokumentera detta i skrift, på ett så konkret 
sätt att det är möjligt att mäta om arbetsplanens mål har uppnåtts (Ibid.). 
 
Så mycket i undervisningssituationen har förändrats och varierar ständigt- då det gäller elever, 
ämnen/undervisningsinnehåll, skolorganisation m.m. Det professionella kunnandet måste 
omfatta mer än tidigare. Dagens tempo är dessutom ett annat än för några decennier sedan, 
förändringskraven i dagens skola är utomordentligt stora (Arfwedson & Haglund 1993). 
 

”Det gäller att ha breda kunskaper om hela situationen, kunskap om och i ämnet/ämnena, om eleverna, 
metoderna, men också skolan, kollegerna, närsamhället och samhället och samhällsutvecklingen i 
stort” (Arfweson & Haglund 1993, s. 11). 
 

När ansvaret för den egna skolans verksamhet ökat är behovet av ett vidgat professionellt 
kunnande uppenbart. Därför är det viktigt att lärarutbildningen skapar detta kunnande hos 
lärarstudenterna.  
 
1.7 Våra styrdokument 
 
Läroplanerna fastställs av regeringen och de är styrdokument som är grundläggande för 
lärarens yrkesutövning. I ”Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet”, (Lpo 94) finner vi mål som anger inriktningen på skolans arbete. I läroplanen 
finns också mål som uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det 
är skolan och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål. I 
läroplanen är också angivet riktlinjer för lärarens uppgifter.  
 
För att läraren skall kunna genomföra dessa uppgifter måste läraren inneha den kunskap som 
krävs. Den kunskapen bör grundläggas i lärarens utbildning och förhoppningsvis motsvara 
den kunskap som samhället efterfrågar. Vår studie undersöker nyutexaminerade lärares behov 
av kunskap första tiden i yrket, relaterat till lärarutbildningens innehåll. Av det skälet har vi 
valt att redogöra för regeringens syn på vad en lärare skall klara av för att åskådliggöra vilken 
typ av ”kunskap” som efterfrågas. I begreppet ”Normer och värden” skall läraren 
(Lärarförbundet 2002, s. 14): 
 

• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för 
det personliga handlandet, 

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,  
• uppmärksamma och i samråd med övrig personal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 

motverka alla former av kränkande behandling, 
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och 

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en 
grund för arbetet och för samarbete. 

 
I begreppet ”Kunskaper” skall läraren (Lärarförbundet 2002, s. 14): 
 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och  



• organisera och genomföra arbetet: 
• 1) så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga,  
• 2) så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt,  
• 3) så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,  
• 4) så att eleven successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 
• 5) så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och får 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Lärarförbundet 2002, s. 14). 
 

Under begreppet ”Elevernas ansvar och inflytande” skall läraren (Lärarförbundet 2002, s. 18): 
 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 
skolan, 

• se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med stigande 
ålder och mognad, 

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, 
svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med eleverna 
planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och med ansvar och 
för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

 
I begreppet ”Skola och hem” skall läraren (Lärarförbundet 2002, s. 19): 
 

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och 
därvid iaktta respekt för elevens integritet. 

 
I begreppet ”Övergång och samverkan” skall läraren (Lärarförbundet 2002, s. 19): 
 

• utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter 
med personalen i förskolan och i gymnasieskola gymnasiesärskola samt i samarbetet särskilt 
uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 

 
I begreppet ”Skolan och omvärlden” skall läraren (Lärarförbundet 2002, s. 20): 
 

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och 
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och 

andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande 
samhället. 

 
I begreppet ”Bedömning och betyg” skall läraren (Lärarförbundet 2002, s. 20): 
 

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, 
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat 

och utvecklingsbehov och 
• vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper (Lärarförbundet 2002, s. 
20). 

 

 
 
 



Vid sidan av läroplanens föreskrifter för skolans verksamhet finns också kursplaner. Dessa är 
bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. Det 
är därför av stor betydelse för undervisningens kvalitet att lärare under sin första tid i yrket 
har tillräcklig kunskap för att hjälpa eleverna nå målen. Mål att sträva mot uttrycker den 
inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper. Dessa mål 
utgör det främsta underlaget för planeringen av undervisningen.  
 
Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det femte 
respektive det nionde skolåret. Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall 
lära sig men lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och elever att själva välja stoff och 
arbetsmetoder. 
 
1.8 Lärarutbildningen 
 
1.8.1 Historik 

 
För skolan, läraryrket och för utbildning av lärare är det 20:e århundradet en spännande tid 
med flera beslutande reformer och omdaningar. Från 1991 överlämnade staten 
huvudmannaskapet för skolan till kommunerna (Prop. 1988/89:4 och 1989/90:41). En ny 
högskolelag (SFS nr. 1992:1434) och en ny högskoleförordning (SFS 1993:100) innehållande 
en examensordning för grundskolelärarutbildningar började tillämpas 1994. Nya läroplaner 
för grundskola och gymnasium kom även samma år (Numan 1999).  Regeringen tillkallade en 
parlamentariskt sammansatt kommitté för att lämna förslag till förnyelse av lärarutbildningen. 
Kommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) remissbehandlades och en sammanställning av 
remissyttrandena redovisades i regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad 
lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135). 
 
1.8.2 Den nya lärarutbildningen 
 
Den nya lärarutbildningens struktur består av tre s.k. utbildningsområden: ett allmänt 
utbildningsområde (om 60 poäng), inriktningar som anger lärarexamens profil (minst 40 
poäng) samt specialiseringar (minst 20 poäng). Lärarexamen i den nya lärarutbildningen sker 
inom intervallet 120-220 poäng. Strukturen kan åskådliggöras på följande sätt (Prop. 
1999/2000:135): 
 

• Ett allmänt utbildningsområde som bör innehålla dels för läraryrket centrala 
kunskapsområden, dels tvärvetenskapliga ämnesstudier. 

• Ett utbildningsområde med inriktningar mot ämne eller ämnesområden som den 
blivande läraren avser att arbeta med och som knyter an till åldern på de 
elevkategorier lärarstudenten inriktar sin utbildning mot. 

• Ett utbildningsområde med specialiseringar som avser fördjupning, breddning, 
komplettering eller nya perspektiv på de kunskaper som studenten tidigare har 
hämtat in. 

•    Ett examensarbete där studenten visar att han/hon kan använda sig av 
vetenskapliga metoder.  

 
I den nya lärarutbildningen sker valet av ämnen eller ämnesområden successivt. Upplägget 
innebär en bred öppning till utbildningen samt att valet av vilken typ av lärare den sökande 
vill bli eller vilka ämnen/ämnesområden sökanden vill undervisa i inte behöver göras i 
samband med ansökningen till lärarutbildningen (Prop. 1999/2000:135). 



 
För att lärarutbildningen i större utsträckning än tidigare skall ge lärarstudenterna möjligheter 
att både stärka sina ämneskunskaper och sina lärarspecifika yrkeskunskaper krävs att de tre 
utbildningsområdena förstärker varandra genom att de integreras. Lärarutbildningen bör också 
förankras i praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Den på vetenskap grundade 
kunskapen skall ges utrymme att möta den beprövande erfarenheten för att möjliggöra en 
ökad kvalitet i lärarutbildningen (Prop. 1999/2000:135). 
 
För att säkra en väl sammanhållen utbildning föreslår regeringen att det vid varje lärosäte med 
lärarutbildning inrättas ett särskilt organ för lärarutbildning med uppgift att ansvara för 
grundutbildning samt forskning och i förekommande fall forskarutbildning i nära anslutning 
till lärarutbildningen (Prop. 1999/2000:135). 
 
I regeringens proposition 1999/2000:135 ”En förnyad utbildning”,  framhålls att skolan 
behöver beredskap att ta emot och ge alla barn och elever möjlighet till utveckling, 
delaktighet och lärande. Det betyder att grundutbildningen behöver fokusera på villkoren för 
att elever i behov av särskilt stöd skall kunna ingå i skolans gemenskap. Specialpedagogisk 
utbildning skall därför ingå som ett moment i det allmänna utbildningsområdet, men 
specialpedagogisk utbildning bör också kunna anordnas inom utbildningsområdena med 
inriktningar och specialiseringar. Målet är att alla blivande lärare utifrån kunskaper i 
specialpedagogik skall ha goda förutsättningar att organisera arbetet med hänsyn till olika 
barns och elevers behov (Prop. 1999/2000:135). 
 
I propositionen betonas även vikten av att lärarutbildningen utnyttjar den nya 
informationstekniken. Den nya tekniken skall ses som ett naturligt inslag i lärarutbildningens 
uppgift att förbereda studenterna för det framtida arbets- och samhällslivet. En mål 
formulering om informationstekniskt kunnande fördes in i beskrivningen för samtliga 
lärarexamina i högskoleförordningen (1993:100) hösten 1996. Innebörden är att den utbildade 
läraren skall kunna använda datorer och andra tekniska hjälpmedel för egen inlärning och för 
undervisning av elever. Lärarutbildningen bör vara ett föredöme när det gäller användningen 
av media och IT som lärande verktyg och visa på de möjligheter som dessa ger för lärande 
samt för lokal utveckling enligt propositionen (Prop. 1999/2000:135). 
 
Viktiga förändringar genom tillkomsten av den nya lärarutbildningen: 
 

• Förstärkning av den vetenskapliga basen 
• Förändrad struktur i utbildningen 
• Förlängning av utbildningen 
• Ökad verksamhetsförlagd utbildning (Prop. 1999/2000:135). 

 
1.8.3 Skälen för regeringens förslag om en ny lärarutbildning 

 
I propositionen förklaras behovet av en förändrad lärarutbildning som en följd av det 
förändrade läraruppdraget. Decentraliseringen av skolan samt mål- och resultatstyrningen var 
viktiga motiv för riksdagens beställning av en förnyad lärarutbildning. Ett annat motiv var den 
kritik som främst riktats mot att dagens lärarutbildningar inte i tillräckligt stor utsträckning 
förmått placera skolan i ett större sammanhang (Prop. 1999/2000:135).  
 
 
 



Den har inte heller givit studenterna möjlighet att utveckla de kompetenser som hänger 
samman med läraryrkets sociala och elevvårdande uppgifter. Det finns en grundkompetens 
som alla lärare behöver och den bör omfatta kognitiv, kulturell, kommunikativ, kreativ, 
kritisk, social och didaktisk kompetens. Den självklara utgångspunkten för reformen är att 
lärarutbildningen, liksom övrig högskoleutbildning, skall vila på vetenskaplig grund (Prop. 
1999/2000:135)  
 
Regeringen anser att en samlad lärarexamen ger en stor flexibilitet att utbilda lärare med ett 
flertal olika inriktningar och kompetensprofiler. De blivande lärarna skall arbeta i en skola där 
samarbete och samplanering mellan olika lärarkategorier är naturliga arbetsformer. De skall 
också samarbeta med elever och föräldrar. De skall förutom egna goda ämneskunskaper också 
ha goda kunskaper i läroplansteori, ha kunskap om hur man organiserar lärprocesser samt ha 
förmåga att analysera den lokala verksamheten ur ett organisationsperspektiv. Därför anser 
regeringen att en viss övergripande struktur bör gälla för alla lärarutbildningar. Inom den 
givna strukturen finns dock utrymme för studenterna och högskolorna att själva utforma 
utbildningens uppläggning och innehåll (Prop. 1999/2000:135). 
 
1.8.4 Kritik mot den nya lärarutbildningen 
 
Kritik mot regeringens proposition om en förnyad lärarutbildning kom i samband med 
remissrundan och har hörts från flera håll. Statens psykologisk- pedagogiska bibliotek avvisar 
förslaget främst därför att de tycker att det saknar vetenskaplig och disciplinär grund. 
Humanistiska samhällsvetenskapliga rådet anser att utredningen är alltför oklar och 
ofullständig för att ligga till grund för ett beslut. Uppsala universitet instämmer i flera av de 
principiella utgångspunkterna men menar att större delen av åtgärderna kan förverkligas inom 
högskolans nuvarande ramar. Flera universitet och högskolor är tveksamma till den föreslagna 
strukturen eftersom de anser den främst vara anpassad till grundskole- och gymnasielärare 
(Prop. 1999/2000:135). 
 
Förhållandet mellan ämneskunskaper, ämnesdidaktik, gemensamma studier och 
verksamhetsförlagd utbildning har samlat många synpunkter. Främst myndigheter, 
forskningsråd, universitet och högskolor är oroliga för att ämneskunskaperna får stå tillbaka 
om kommitténs förslag genomförs. Ett flertal instanser menar att kommittén anlägger ett 
huvudsakligen nationellt perspektiv och beklagar att det internationella perspektivet inte 
berörs nämnvärt. SIDA betonar att omvärldskunskap och globala perspektiv bör ges ökat 
utrymme i lärarutbildningen (Prop. 1999/2000:135). 
 
Lärarutbildningens komplexa förhållande att vara både en akademisk yrkesutbildning och ett 
instrument för statens styrning av skolan tas upp i flera yttranden. Några instanser efterlyser 
en bättre analys av alternativa utbildningsvägar. Hit hör friskolornas riksförbund som anser att 
kommittén inte berört dessa skolors behov av lärarutbildning. Rudolf Steinerhögskolan menar 
att kommittén inte tillräckligt seriöst behandlat direktivet avseende olika pedagogiska 
profileringar (Prop. 1999/2000:135). 
 
Synpunkterna på vad som bör ingå i grundutbildningen utöver det kommittén föreslagit är 
många. Kunskaper i mobbning, gruppdynamik och konflikthantering behöver större utrymme 
enligt propositionen (Ibid.).  
 
 



Tankar kring den nya lärarutbildningens nya struktur är bland annat att det kan bli problem 
när man sammanför pedagoger som arbetar med barn med dem som skall arbeta med äldre 
barn, unga vuxna och helt vuxna. Andra tankar är att den ökade flexibiliteten kan medföra 
problem för små till medelstora högskolor att tillgodose det breda urval av kurser som det fria 
valet kräver (Prop. 1999/2000:135). 
 
1.9 Den första tiden i yrket 
 
1.9.1 Att vara lärarstuderande 

 
Forskarna och lärarna Gerd & Göran Arfwedson som tillsammans med Göran Haglund har 
skrivit boken På väg mot katedern (1993) menar att en stor och ganska osynlig del av den 
blivande lärarens yrkesutbildning består i bearbetning av egna reaktioner, attityder och 
värderingar (Arfwedson & Haglund 1993). 
 
Efter många år i skolbänken har många lärarstudenter egna erfarenheter och ett eget 
förhållningssätt till klassrumssituationen. Dessa förhållningssätt visar sig ofta till stora delar 
oanvändbara när man ställs som lärare inför en klass. Från positionen som medlem i ett 
elevkollektiv ställs man relativt ensam inför samma kollektiv. För lärarutbildarna är denna 
perspektivförändring ofta avlägsen, för länge sedan passerad. Omställningsproblemen kan 
därför vara svåra att iaktta för lärarutbildaren, hur medveten man än är om dem menar 
Alfwedson & Haglund. Den som gick realskola/grundskola och gymnasium före 1980 såg 
andra saker från sin skolbänk än den som gick grundskola och gymnasieskola på 80-talet. 
(Ibid.). 
 
Vidare menar Alfwedson & Haglund att lärarstudenter ofta bär på en idealbild av 
lärarverksamheten där läraren undervisar för en intresserat lyssnande klass. Frustrationen 
under utbildningens verklighetskontakter kan bli stor och påfrestande, när eleverna inte beter 
sig i enlighet med denna idealiserade bild. Ofta upptäcker den blivande läraren att varken 
handledare eller andra lärarutbildare alltid har giltiga lösningar på undervisningsproblem. 
Denna för lärarutbildningen typiska utgångssituation; att ”känna till” sina egna 
arbetsuppgifter, veta hur man skall utföra dem men upptäcka att det inte går, är 
grundläggande för det nästan alltid allmänna missnöje med sin utbildning som lärare brukar 
känna hela sitt liv (Arfwedson & Haglund 1993). 
 
Det är svårt att byta perspektiv från elev till lärare. I lärarutbildningen måste därför dessa 
grundläggande psykologiska förhållanden ges metodiska uttryck menar Alfwedson & 
Haglund. En användbar metod kan då vara att basera undervisningen för de blivande lärarna 
på problemformulerande grupper. Tanken är att dessa grupper sedan träffas regelbundet under 
utbildningens gång och har som uppgift att formulera just de didaktiska problem och 
frågeställningar som de vill ha integrerade och belysta under kommande undervisning (Ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1.9.2 Från elev till lärare 

 
Under lärarutbildningens praktiska delar, i synnerhet praktikperioderna tar den blivande 
läraren steget från elevsituation till lärarsituation. Det är ett steg som är svårt eftersom det 
innebär en total perspektivförändring. Under själva grundutbildningen växlas perspektivet 
mellan elevens och lärarens på ett förvirrande sätt. Detta gör det strängt taget ganska omöjligt 
att tillägna sig det nya perspektivet, lärarperspektivet, redan under utbildningen (Arfwedson & 
Haglund 1993). 
 
Arfwedson & Haglund menar att denna grundläggande perspektivförvirring präglar 
lärarutbildningen och i det avseendet skiljer sig från andra yrkesutbildningar. Den blivande 
läraren börjar sin karriär med ett stort bagage i form av en mångårig och massiv erfarenhet av 
sin blivande arbetsplats. Nästan alla egna erfarenheter vilar på dessa förutfattade meningar 
som utformats i ett elevperspektiv. Man har med andra ord en lång rad oprövade 
föreställningar om det blivande yrket. Under lärarutbildningen och den första tiden i yrket 
upptäcker många lärare att saken inte är fullt så enkel som den kan se ut från elevperspektivet.  
 
Vilket perspektiv lärarstudenten än har satt sin tillit till kan praktikchocken som kommer från 
smärtsamma upptäckter undvikas genom att som lärarstudent försöka skaffa sig en så bred bas 
som möjligt att stå på. Det gäller därför att skaffa sig kunskaper om skolarbetets verklighet 
och skolans motsägelsefulla situation i samhället (Arfwedson & Haglund 1993). 
 
För de blivande lärarna är det viktigt att skaffa sig en så handfast och nyanserad bild av 
skolverkligheten som möjligt. Det första problemet i utbildningssituationen blir att komma till 
rätta med övergången från elev- till lärarsituationen utan att tappa kontakten med och 
förståelsen för elevperspektivet.  
 
1.9.3 Att vara lärare 
 
Lärarens yrkessituation präglas av att grundskolan är en obligatorisk samhällelig institution. 
Av det faktum att deltagande i skolklassens verksamhet är påbjudet och inte frivilligt, följer 
ofrånkomligt att intresse, motivation, förväntningar skiftar från elev till elev i mycket större 
utsträckning än annan ungdomsverksamhet. Elever i en skolklass kommer därför att utveckla 
olika typer av motstånd mot arbetet. Denna grundläggande situation i skolan, att 
verksamheten är obligatorisk, gör att skolan inte upplevs meningsfull för alla elever. Detta 
medför att lärare får se mer negativa sidor hos unga människor än andra vuxna som till 
exempel leder ungdomsgrupper eller annan frivillig verksamhet (Arfwedson & Haglund 
1993). 
 
Resultatet blir ofta att lärarna får skulden när arbetet i klassrummet går trögt och visar 
varierande resultat. Ofta sätter unga lärare upp mål som är så höga att de med tiden riskerar att 
skapa besvikelse och bitterhet. När nyblivna lärares höga mål raserar är skälen oftast att de 
inte kalkylerat med att situationen är annorlunda i obligatorisk verksamhet än i frivillig. Den 
inre motivationen (intresse, positiva förväntningar) är i en obligatorisk eller på annat sätt 
nödvändig verksamhet ofta vacklande och måste kompletteras med yttre motivation. 
Ramfaktorer av detta slag har alltså en ofrånkomlig betydelse för vad som händer (och kan 
hända) i klassrummet (Ibid.).  
 
 



Arfwedson & Haglund menar därför att precis som en bilförare måste ha kunskap om sitt 
fordons konstruktion och om gränserna för dess prestationsförmåga för att kunna undvika 
haverier, så måste läraren känna till förutsättningarna för sitt arbete för att kunna göra ett 
professionellt kvalitetsarbete. I skolan finns det förändringar som medför oförutsägbara 
konsekvenser, vilket är en av anledningarna till att majoriteten av lärarna är försiktiga med att 
prova nya metoder och att skolan har ett rykte om att vara svår att förändra (Arfwedson & 
Haglund 1993). 
 
Bland lärarna på en skola finns alltid olika synsätt representerade i fråga om undervisning, 
elever och annat som hör till yrket och dess arbetsuppgifter. Blivande lärare upptäcker ofta 
under sin lärarutbildning att lärarutbildare och handledare är långt ifrån eniga i bedömningen 
av pedagogiska metoder, innehåll och målsättningar i undervisning. I ett pluralistiskt land som 
Sverige där åsiktsfrihet råder är det svårt att tänka sig att lärarna skulle kunna utgöra en 
uniform grupp. Som lärare har man metodisk frihet, och varje lärare har stora möjligheter att 
lägga upp sitt arbete efter personlig övertygelse och förmåga. Orsakerna till denna relativitet i 
läraryrket är många, men de kan sökas både i och utanför den egna skolan. Några faktorer 
som påverkar läraryrkets mångfald är skolors skiftande närmiljöer, elev- och läraromsättning, 
skoltraditioner samt lärares individuella erfarenhetsbakgrund (Arfwedson & Haglund 1993). 
 
Eftersom skolor är olika med olika typer av närmiljöer och ligger i olika tätorter med olika 
samhällsproblem, varierar skolans situation i hög grad varpå det är svårt att som 
nyutexaminerad lärare veta vad för typ av kunskap som krävs på just den nya arbetsplatsen. 
På en skola med hög elevomsättning och stora förändringar i närmiljön kan läraromsättningen 
bli hög eftersom lärare söker sig till arbetsplatser med bästa möjliga arbetsförhållanden, 
belägna i något område där man själv gärna vill bo. I en sådan av förändringar präglad skola 
kan det vara ”högt i tak”, nya idéer och initiativ kan vara välkomna, helt enkelt för att de 
behövs i den situationen.  
 
I en mer stabil skola med lång tradition och fastställning på orten, med låg läraromsättning 
kan arbetsmiljön vara tryggare men positionerna i lärarkåren kan vara mer låsta, med större 
bundenhet till inarbetade mönster. Vad som är en bra skola varierar därför i hög grad. Som 
nyexaminerad lärare bör man inte vara för snäv i sitt omdöme vid första anblicken eftersom 
en svår skola mycket väl kan vara en bra arbetsplats för en bestämd lärare, likväl som en lätt 
skola kan vara en dålig arbetsplats för en annan (Arfwedson & Haglund 1993). 
 
Dessutom socialiseras lärare in i just den skolans rutiner, traditioner och grundsyn på ett sätt 
som ”garanterar” så små förändringar som möjligt. Nyheter, förändringar, omställningar är 
alltid påfrestande och är vad som väntar många nyutexaminerade lärare. Den erfarna läraren 
har kunskap om skoltraditionen som innehåller en rad underlättande rutiner. För en ny lärare 
är det lätt att gå emot den etablerade ordningen, vilket innebär att vissa av skolans lärare kan 
känna sig ifrågasatta. Detta kan skapa ett motstånd hos dessa lärare. När man som ny lärare 
kommer till en skola är det viktigt att man känner till de mekanismer som träder i funktion när 
en ny person införs i ett redan fungerande system (Arfwedson & Haglund 1993). 
 
Varje skola har sina mer eller mindre öppet erkända ”regler” som underlättar arbetet, 
legitimerar bestämda rutiner och förebygger konflikter. Kunskap om arbetsplatsen, dess 
tradition, om kollegorna och deras olika positioner är ofta värdefullt. Men som ny lärare 
saknar man nödvändigtvis mycket av denna kunskap och om man då sätter sina mål 
orealistiskt högt kan skolans ”verklighet” ge en kraftig chock, i synnerhet om dessa mål 
innebär krav på förändringar i skolans rutiner och tradition (Ibid.).  



 
1.9.4 Lärarrollens skepnader 
 
Lärarutbildningens uppläggning visar att det är många moment med olika innehåll som skall 
rymmas inom utbildningens ram. Detta gör läraryrket till ett mångfacetterat yrke. 
Utbildningen innehåller såväl praktiska som teoretiska kurser, vilka ofta utgör isolerade delar.   
Skolpraktiken och den lärarroll som krävs stämmer inte överens med de egna 
föreställningarna. Kanske den ideologi som den lärarstuderande mött under tiden i 
utbildningen inte stämmer överens med det perspektiv som finns på undervisning och lärarroll 
ute i skolans verksamhet (Säll 2000). 
 
Vi lever i ett dynamiskt samhälle med snabba förändringar, vilket också påverkat skolans 
värld. Teknologiska förändringar, t.ex. datoranvändning i skolan och en förändrad syn på 
lärande ställer andra krav på läraren än tidigare. Samhällets ekonomiska förhållanden och 
förändringar i familjestrukturen och inom arbetslivet, har fått till följd att läraren idag i större 
utsträckning än tidigare, möter barn med speciella sociala behov. Dessa omständigheter ställer 
speciella krav på lärarrollen i dagens och framtidens skola (Säll 2000). 
 
Enligt en viss forskning kan yrkesdebuten vara en kritisk fas i utvecklingen av lärarrollen. 
Mötet med skolans verksamhet som nyutbildad lärare ställer delvis nya krav på läraren som 
han/hon inte mött tidigare. Hur övergången mellan utbildning och yrkesdebut kommer att 
gestalta sig kan bero på till vilken grad och på vilket sätt ideologin inom lärarutbildningen och 
skolans ideologi stämmer överens eller strider mot varandra (Säll 2000). 
 
Det finns skillnader mellan dem man kallar för ”traditionella” lärarstuderande som kommer 
direkt in i lärarutbildningen från egen skolgång och ”icke traditionella” som har haft en annan 
yrkeskarriär eller som under en mellanperiod har skött egna barn. De senare, med  erfarenhet 
av egna barn, har visat sig ha större förmåga att förstå den komplexitet som en undervisnings- 
och lärandesituation kan innebära. De har förmåga att lättare anpassa sig efter och ta 
individuella hänsyn till olika elever, medan de studenter som kommer direkt från egen 
skolgång har betydligt svårare att klara av dessa uppgifter. Å andra sidan finns det 
forskningsresultat som visar att de studerande som börjar utbildningen direkt efter gymnasiet 
är mer lättanpassade och lättare att påverka under sin egen utbildningstid, vilket skulle kunna 
ha en viss betydelse för utvecklingen i lärarrollen under utbildningens gång (Säll 2000). 
 
Förhållandet till eleverna är av avgörande betydelse för att läraren skall känna sig lyckad eller 
misslyckad som lärare. När det råkar uppstå disciplinproblem med några elever under en 
lektion måste lärarens uppmärksamhet fokuseras mot att ha klassrumssituationen under 
kontroll. Om läraren inte lyckas lösa de problem som uppstått upplevs detta som ett 
misslyckande i förhållande till eleverna. De direkta erfarenheterna lärare och elever får 
tillsammans, påverkar lärarens sätt att undervisa. Läraren anpassar sig, inom ramen för sin 
personlighet, till den aktuella klassen, dess krav och dess behov (Säll 2000). 
 
 
Undervisningssituationens komplexitet ställer särskilda krav på en lärare, därför är det viktigt 
att lärarutbildningens innehåll motsvarar dessa krav. Forskaren Evelyn Säll har studerat 
lärarrollens olika skepnader och beskriver i sin studie sex olika särdrag som kännetecknar 
klassrumssituationen.  
 



Dessa utgör ett nätverk av olika processer som samtidigt pågår och som skapar denna 
komplexitet. Särdragen kan kort sammanfattas i följande punkter (Säll 2000, s 115): 
 

1. Först och främst handlar det om den multidimensionalitet som finns i ett klassrum, med många 
olika händelser. I denna situation skall läraren fatta snabba beslut som har konsekvenser för det 
fortsatta arbetet. 

2. Det handlar om en samtidighet; många saker händer samtidigt. 
3. En annan aspekt är den omedelbarhet, det snabba tempo som råder i ett klassrum. 
4. Det handlar om en oförutsägbarhet. Händelser i klassrimmet kan ta oväntade vändningar. 
5. Det finns en offentlighet i undervisningssituationen. 
6. Det finns en historicitet. Lärare och elever är tillsammans under ett visst antal år. Man får 

gemensamma erfarenheter, normer och rutiner. 

 
Ytterligare en aspekt som tillkommer är att läraren dessutom är beroende av att ha en god 
känslomässig kontakt med eleverna. Ovanstående sammanfattning av klassrumssituationens 
särdrag påvisar onekligen dess komplexitet och behovet av relevant kunskap hos 
nyutexaminerade lärare för att hantera denna. 
 
 
2. METOD 
 
 
2.1 Urval 
 
Den urvalsgrupp vi valt är fem yrkesutövande språk- och SO lärare mot senare år, med 
anledning av att vi själva avser att bli lärare i dessa ämnen.  
 
2.2 Tidsplan 
 
Tidsplanen för vårt examensarbete har varit följande: 
 
September: utformande av examensarbetets kontext. 
Oktober: granskning och genomgång av litteratur. 
November: genomförande och sammanställning av intervjuer. 
December: analys och färdigställande av examensarbetet som helhet. 
 
2.3 Kvalitativa studier 
 
Ordet kvalitativ står för ett fenomens framträdande drag och egenskaper (Ekstrand, 
Gustavsson & Junus 2001). Kvalitativa metoder innebär att man försöker överskrida 
naturvetenskapens subjekt- objekt förhållande mellan forskare och undersökningsenheter 
(Holme 1997).  
 
Detta sätt att metodiskt angripa problemen innebär en förutsättning som rör fysisk närhet, 
ömsesidig tillit och förståelse mellan forskare och undersökta personer. En nackdel med den 
kvalitativa metoden är att en sådan situation, som ovant nämnts, skapar förväntningar. 
Undersökningspersonerna kan försöka leva upp till de förväntningar de tror att forskaren har 
på dem istället för att ge uttryck för de uppfattningar de egentligen har. Forskaren måste 
därför försöka få fram de uppfattningar som är personernas egna, vilket man kan möjliggöra 
genom att gå in i rollen som den intresserade lyssnaren (Holme 1997). 
 



En kvantitativ ansats innebär att undersökningen är färdigkonstruerad redan i teori- och 
problemformuleringsfasen. Det gör att själva bearbetningen av informationen är mycket 
enklare än vid en kvalitativ ansats (Holme 1997). Ett huvudsakligt problem för den som 
använder en kvantitativ metod är den stora tilltro människor i överlag har till allt som kan 
beskrivas med siffror. Detta gör det lätt att feltolka den tillgängliga informationen. Det är 
därför viktigt att ha i åtanke att det inte är sannare eller riktigare fakta bara för att det beskrivs 
med siffror (Ibid.). En kvalitativ studie är en metod för att upptäcka företeelser, egenskaper 
eller innebörder. Forskaren vill försöka upptäcka vad det är som sker, vad det är som händer 
snarare än att bestämma omfattningen av någonting på förhand bestämt. Forskningsintervjun 
är en ny metod som ger kvalitativa texter i stället för kvantitativ data (Kvale 1997). 
 
2.4 Den kvalitativa intervjun 
 
Samtalet är en grundläggande form av mänskligt samspel. Genom samtal lär vi känna andra 
människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar av den värld de 
lever i. Att använda sig av intervjun som forskningsmetod är att använda sig av ett samtal som 
har en struktur och ett syfte. Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter, 
eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen, dessutom presenteras 
också ämnet för intervjun av forskaren. Samtalet är ett utmärkt sätt att förvärva kunskap. Om 
det inte fördes några samtal, skulle det knappast finnas någon delad kunskap om den sociala 
scenen (Kvale 1997). 
 
I litteraturen brukar man skilja mellan olika typer av intervjuer. De två vanligaste typerna av 
intervjuer är standardiserad-ostandardiserad. I den standardiserade intervjun används, till 
skillnad från den ostandardiserade, ett formellt strukturellt schema av intervjufrågor. Fler 
typer av intervjuer är extensiv-intensiv intervju och formell-informell intervju (Starrin & 
Renck 1996).  
 
Den kvantitativa intervjun använder sig av ett standardiserat intervjuförfarande. Frågorna med 
vidhängande svarsalternativ skall vara desamma för alla individer. Dessutom eftersträvar man 
att skapa så likartade intervjuförhållanden som möjligt för alla som intervjuas. Den kvalitativa 
intervjun är icke-standardiserad. Den utgår ifrån ett antagande om att man inte från början kan 
veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla. I den kvalitativa intervjun utvecklas frågor 
och svar delvis som en följd av tidigare frågor och svar (Starrin & Renck 1996). 
 
Den kvalitativa intervjutraditionen uppfattar intervjuaren som medskapare till intervjuns 
resultat och utgörs av en interaktion mellan två personer där både intervjuare och 
intervjuperson reagerar på och påverkar varandra. 
 
2.5 Genomförande 
 
Studien är kvalitativt inriktad och upplägget går ut på att söka efter djup, nyanser och mönster 
i det material vi arbetar med. Rapportens empiriska material bygger främst på litteraturstudier 
av relevant forskning som berör forskningsmetodik och lärarens första yrkesverksamma tid. 
 
Med hjälp av intervjuer vill vi skapa oss en bild av vilken typ av kunskap som är önskvärd 
inför vår övergång från student till lärare. Genom att bearbeta, sammanställa och analysera 
materialet drar vi slutsatser av denna information som sedan redovisas i rapportens resultat 
del. 
 



En av de faktorer som påverkade vårt val av metod är framförallt att en kvalitativ 
intervjustudie lämpade sig särskilt för vår typ av undersökning, eftersom intervjun som 
forskningsmetod är att använda sig av samtal som har en struktur och syfte. Samtalet är en 
grundläggande form av mänskligt samspel och ett ypperligt sätt att förvärva kunskap. Ett 
annat skäl till att vi använder oss av intervjuer i undersökningen är; det vi är intresserade av 
att ta reda på, får vi enklast kunskap om genom att erfarna lärare berättar om det. Med hjälp 
av intervjuer vill vi närma oss lärarperspektivets aspekter på nyexaminerade lärares 
kunskapsbehov. 
 
2.5.1 Vår intervjuundersökning 

 
Med intervju som kunskapskälla gjorde vi en undersökning av totalt fem lärare, en så kallad 
urvalsundersökning. Vi valde slumpmässigt ut dessa lärare som i resultatet får representera 
den totala lärarpopulationen (Hartman 1998).  
 
Intervjuns form var redan givna frågor i bestämd ordning. Standardiseringen var hög eftersom 
alla personer som intervjuades fick likadana frågor och i samma ordning. Därmed fick de 
intervjuade samma förutsättningar när de besvarade frågorna. De förutbestämda frågorna var 
en slags ”kontext” att bygga intervjun kring. Eftersom vi ville upptäcka de intervjuade 
lärarnas åsikter om nyblivna lärares kunskapsbehov var frågorna en startpunkt. Frågorna 
utgjorde därmed inte någonting som var på förhand bestämt. De utgjorde en slags ryggrad 
eftersom frågor och svar utvecklades delvis som en följd av tidigare frågor och svar.  
 
Struktureringen av frågorna i de utförda intervjuerna varierade därför mellan hög och låg 
grad. I vissa frågor begränsades svarsutrymmet medan det i somliga frågor fanns plats för 
följdfrågor. Begränsningen av frågornas öppenhet varierade med hänsyn tagen till varje 
lärares intresse och engagemang för någon speciell fråga.  
 
2.5.2 Bearbetning 
 
Vi började sammanställningen av intervjuundersökningen genom att lyssna igenom samtliga 
bandupptagningar och gå igenom anteckningar för att sedan sammanställa dessa i löptext, 
lärare för lärare.  
 
När de registrerade intervjusvaren och anteckningarna sammanställts tilldelades inform-
anterna var sin bokstav i analysen för att värna om intervjupersonernas konfidentialitet. Under 
bearbetningen visade det sig att intervjupersonernas svar inte skilde sig något mellan könen, 
och i många avseenden var mycket samstämmiga, varpå vi valde att inte precisera 
könsbenämning i studiens resultat del.  
 
2.5.3 Information till intervjupersonerna 
 
I vår undersökning tog vi hänsyn till de tre forskningsetiska principerna (Hartman 1998, s. 
208): 
 

• Informerat samtycke; där vi förklarade syftet med uppgiften och betonade deltagarnas frivilliga 
delaktighet. 

• Konfidentialitet; att uppgifterna behandlas med respekt och att de som lämnar uppgifterna får 
förbli anonyma. 

• Konsekvenser; där vi upplyste om bearbetningen av uppgifterna och deltagarnas möjlighet att få ta 
del av det färdiga resultatet. 



 

Före intervjuerna berättade vi att samtalet kommer att ta omkring trettio minuter och att vi 
bandar samtalet för att inte missa något viktigt. Ingen annan än informanterna och vi själva får 
lyssna på bandet. Vi informerade även om att endast vi själva skriver ut det som bandats, samt 
att ingen annan än intervjupersonen och vi själva får se något av utskriften utan hennes/hans 
medgivande.  
 
2.6 The black box 
 
De vetenskapliga teorier/modeller och centrala begrepp som detta examensarbete bygger på 
ger en förklaring till den process som formar studenter till lärare. Den centrala 
frågeställningen i denna studie är vilken typ av kunskap nyexaminerade lärare är i behov av 
under sin första tid i yrket. Lärarutbildning är en komplicerad process som utspelar sig i en 
levande social, emotionell och kognitiv miljö. För att sammanfatta denna komplicerade 
process i en modell har vi utgått från modellen the ”black box”.  
 
The black box är ett känt begrepp inom internationell pedagogisk forskning inriktad mot 
process- produkt- frågor. Grundtanken går ut på att forskaren studerar en mellanliggande nivå 
som går under beteckningen black box (Numan 1999). 
 

  
Figur 1. Modell för lärarutbildningens kontext och process. Källa: Numan 1999, s. 68. 
 
Figur 1 visar studenternas väg genom the black box, där det framgår att the black box inte är 
helt ogenomtränglig på systemnivå. Figuren visar olika aktörer och system, som ibland kan 
uppfattas som skilda världar trots att dessa arenor skall samverka integrerat mot samma mål: 
dvs. utbildning av kompetenta lärare. På systemnivå innehåller black boxen universitetets 
kurser för lärarutbildningen på campus samt den verksamhetsförlagda utbildningen. 



 
Under sina terminer i the black box påverkas lärarstudenterna av två system med möjligheter 
och hinder. Studenterna skall nu lära sig att ta ett lärarperspektiv samtidigt som de inom 
universitetet befinner sig i en elevsituation. Vid den verksamhetsförlagda utbildningen har 
man som lärarstudent en liknande dubbelroll (Numan 1999). 
 
Klassrummet är ett exempel på ”black box” eftersom det inte går att få säker kunskap om vad 
som kommer att hända under lektionen. Där äger processen rum, lärandet är olika slag av 
resultatet. Lärarutbildningen kan också ses som en black box eftersom det inte går att sia om 
hur dess innehåll och aktörer påverkar lärarstudenten. The black box är därför en hypotetisk 
modell som kan användas för analys av olika frågeställningar, till exempel de som är aktuella 
för detta examensarbete. I vårt fall befolkas the black box av utbildade lärare, studenter och 
lärarutbildare (Ibid.).  
 
 
2.7 De sju omställningarna 
 
Under lärarutbildningen sätts den blivande läraren (som ovan nämnts) samtidigt eller 
omväxlande i elev- och lärarposition. Många nyblivna lärare har upplevt det som jobbigt att 
skifta perspektiv, vilket kan innebära en osäkerhet och otrygghet den första tiden i yrket. För 
att förklara denna problematik har vi utgått från modellen; ”de sju omställningarna” 
(Arfwedson & Haglund 1993): 
 
1. Individuell och kollektiv bedömning 
 
Under utbildningen bedöms lärarstudenten individuellt och det är framstegen i studentens 
arbete som bedöms, ofta i konkurrens med studiekamraternas. Det är bl.a. arbetsmarknadens 
behov av rangordning och urval som gör det nödvändigt för lärarstudenten att erfara att arbete 
är en individuell uppgift. I lärarsituationen är förhållandena det omvända. Läraren ska arbeta 
med eleverna och framstegen i lärarens arbete bedöms nästan alltid med utgångspunkt från 
hur det går med eleverna, hur lektionerna lyckas och hur eleverna uppfattar lärarens arbete. 
Läraren lär sig alltså att i skolan är arbetet inte en isolerad individuppgift utan handlar om 
samspel med eleverna. 
 
2. Att ledas och leda 
 
När man är lärarstudent är man vanligen underställd andra genom att lyda, vara uppmärksam, 
göra vad man blir tillsagd. Som lärarstudent lär man sig alltså att man i sin verksamhet nästan 
alltid är beroende av lärarnas värld och auktoritet. Att själv vara lärare betyder å andra sidan 
att leda, övervaka och befrämja elevernas inlärning. 
 
3. Att bedöma och bli bedömd 
 
En av lärarens uppgifter är att kontrollera att eleverna lär sig. Som lärarstudent lär man sig 
däremot att bli bedömd och betygsatt.  
 
 
 
 
 



4. Inflytande och planering 
 
Som student finns begränsad möjlighet att påverka undervisningens planering och innehåll. 
Studenten lär sig att utgå från att läraren planerar undervisningen. Som lärare måste man lära 
sig att överblicka och ansvara för planering av lektioner samt kalkylera elevernas behov och 
förväntningar på sin undervisning.  
 
5. Uppnå mål och sätta upp mål  
 
Lärarstudenter ska lyssna, ta emot, uppmärksamma och lära sig av undervisningen. På 
lärarhögskolan är lärarstudenten målet för undervisningen dvs. oftast mottagare och sällan 
sändare. Som student lär man sig att vara tyst och får flerårig träning i konsten. I lärarrollen är 
det tvärtom. Läraren lär sig stå i centrum för uppmärksamheten och har ordets makt, både 
genom sin lärarstatus och ifråga om talutrymme.  
 
6. Underordnad och överordnad 
 
För det mesta befinner den studerande sig i en underordnad ställning utan makt gentemot 
läraren. Studenten lär sig om den maktskillnad det finns mellan elever och lärare. Lärare har 
tvärtemot nästan alla makt i klassen (även om skillnader naturligtvis finns). Men den formella 
makten, och möjligheterna att utöva den, finns ändå hos läraren och understöds av skolan. 
Övergången från lärarstudent till lärare, dvs. ifrån att inte ha makt till att ha makt, kan därför 
bli problematisk. 
 
7. Ensam och i grupp 
 
Som lärarstudent ingår alla i någon grupp och samarbetar ofta med andra. Ingen är ensam, 
även om var och en arbetar och bedöms individuellt. Att vara lärare innebär inte bara att 
arbeta individuellt utan också att stå ensam inför en grupp. Läraren har ansvar för sina elever 
och för det arbete han/hon pålägger dem och på vilket sätt det sker på. Detta medför att en 
lärare hela tiden måste bedöma, analysera och kritisera sin egen verksamhet.  
 
Denna modell visar att lärarstudenter och lärare ”lär” sig helt olika saker i skolan, och att 
övergången till att bli lärare innebär att hamna i en radikalt annorlunda situation än som elev. 
Den kanske största omställningen när man som student lämnar lärarhögskolan är att plötsligt 
finna sig ensam inför många andra när man tidigare var ensam bland många andra. Den vana 
den studerande fått i att vara tyst och ta emot måste den blivande läraren därför i ett tidigt 
skede lära sig övervinna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. RESULTAT 
 
 
3.1 Sammanställning av intervjuerna 
 
I det här kapitlet redovisas de intervjuer vi gjort med fem yrkeserfarna lärare mot senare år. 
Intervjuerna genomfördes 18 – 20 oktober 2004. Vi har valt att inte redogöra följdfrågorna 
eftersom de syftat till att åskådliggöra, fördjupa och förtydliga informanternas åsikter kring de 
frågeställningar vi haft. Det totala resultatet av intervjuundersökningen kommer därför att 
redovisas tillsammans i detta avsnitt. De intervjufrågor vi utgått ifrån återfinns i bilaga 1. 
 
Under intervjuerna framkom, av flertalet lärare, att den viktigaste arbetsuppgiften som 
nyutexaminerade lärare har, är att lära känna eleverna och lära sig deras namn. De betonar 
vidare vikten av att skapa goda relationer med eleverna, vilket förstärker både samarbetet och 
gruppsammanhållningen i klassen. Av stor betydelse är också, menar lärarna, att lära känna 
och samarbeta med elevernas föräldrar eftersom goda relationer mellan lärare och förälder 
alltid gynnar eleven. För eleven är det viktigt att dessa parter kan föra en utvecklande dialog 
med varandra, att föräldrar får ta del av information som gäller eleven, att man tillsammans 
diskuterar elevens planering, utveckling och resultat, att lärare – elev – föräldrar arbetar mot 
samma mål. 
 
En av de intervjuade lärarna ser som en viktig arbetsuppgift att lära sig förbereda lektioner, 
lära känna arbetslaget, se vilka rutiner som råder på skolan eftersom den nya läraren behöver 
känna trygghet och delaktighet i gruppen. Ytterligare en åsikt om den viktigaste 
arbetsuppgiften är att läraren måste kunna sätta gränser, både för sig själv i arbetet och 
gentemot eleverna, att våga begränsa arbetet och skilja mellan arbetsliv – privatliv, för att inte 
bli ”uppslukad”. 
 
Samtliga lärare ansåg att lärarutbildningen inte hade förberett dem inför dessa uppgifter 
eftersom det inte förekom diskussioner inom områden som: arbetsbelastning, 
föräldrasamverkan, skolrutiner eller elevvård. Under den första yrkesverksamma tiden 
upptäckte lärarna att de skulle komma att behöva kunskaper av nämnda slag. De märkte att 
det inte skulle räcka med enbart kunskaper med tonvikt på värdegrund, mål och 
läsinlärningsmetoder. 
 
Vidare påtalar flertalet lärare om vikten av att lärarutbildningen är verklighetsförankrad. 
Eftersom de själva upplevt att den inte alltid utvecklade det praktiska kunnandet, utan mer 
intellektuella begrepp och teorier. En lärare menar att en verklighetsförankrad utbildning är 
viktig, så att man på lärarutbildningen diskuterat igenom olika fallbeskrivningar innan man 
som ny lärare själv möter verkligheten. 
 
De intervjuade lärarna hade olika förslag på vilka kunskaper en nyutexaminerad lärare 
behöver. En av lärarna förordade kunskaper i psykologi för att lära sig bemöta både elever, 
föräldrar och kollegor på ett bra sätt och även juridikkunskaper som stöd vid konflikter och 
frågor som: Vad får man göra? – Vad får man inte göra? Vad har jag för skyldigheter? – Vad 
har jag för rättigheter? Vad skall jag göra om jag misstänker att ett barn behandlas illa? 
Samtliga lärare uttryckte starkt behovet av kunskaper i konflikthantering. 
 



Några lärare betonade kunskaper i styrdokumenten som mycket viktiga samt kunskaper i hur 
man sätter betyg. Andra tyckte att en avvägning av ämneskunskaper och pedagogisk 
kompetens var det viktigaste.  
 
En av lärarna förklarade:  
 

  ”Du läser om situationer men du behöver också få en verklighet till dessa. Om man har goda 
ämneskunskaper kan man känna sig trygg i detta och koncentrera sig på arbetssätt  men även på vad 
som försiggår i klassrummet. Det kan man tyvärr missa som ny lärare. Man ser inte spelet mellan 
eleverna, om någon blir retad eller mobbad, eftersom man  tänker så mycket på hur man skall stå, gå 
och prata” (Lärare A). 

 
I övrigt fanns också behov av att kunna planera lektioner, göra åtgärdsprogram och hur man 
håller utvecklingssamtal. Flertalet lärare tyckte sig sakna kunskaper om hur man hjälper barn 
med behov av särskilt stöd. Det finns många barn som är i behov av särskilt stöd och då är det 
viktigt att läraren känner till olika pedagogiska metoder för att kunna tillmötesgå dessa elever 
på ett tillfredsställande sätt, vilket inte är enkelt utan kunskaper.  
 
De intervjuade lärarna anser att lärarutbildningen naturligtvis skall innehålla ämneskunskaper, 
men tycker att stort utrymme skall ges till verksamhetsförlagd utbildning, eftersom det är ute i 
verkligheten man upptäcker vilka kunskaper en ny lärare verkligen behöver. En av lärarna 
säger: 
 

 ”Det är i verkligheten det uppstår problem av akut karaktär som kräver snabba lösningar och beslut, 
det är också i verkligheten man snabbt skall tänka ut en reservplan eftersom den välplanerade lektionen 
man redan förberett, inte alls fungerar vid det tillfället. Man måste under utbildningen få diskutera 
olika tänkbara situationer som kan uppkomma och på det sättet göra sig något mer förberedd inför 
mötet med verkligheten” (Lärare B). 

 
Någon av lärarna påpekade vikten av att kurserna under lärarutbildningen bör vara relevanta 
gentemot de årskurser som studenterna skall arbeta med, eftersom en lärare inte gör samma 
saker med elever på högstadiet som med elever på lågstadiet.  
 
Som ny lärare kan man råka ut för en del problem, menar lärarna. Risken finns att läraren 
hamnar på en arbetsplats där han/hon inte trivs. Nyblivna lärare kan också vara oförberedda 
på föräldrars olika reaktioner, problem som rör elevernas sociala situationer, hur man skall 
kunna kontrollera arbetsbelastningen och ta emot elever som inte har är motiverade. Samtliga 
lärare tycker att nya lärare skall få ha tillgång till en handledare eller mentor under sin första 
tid i yrket, eftersom det ofta finns behov av någon mer erfaren att rådfråga och någon att bara 
samtala med. De svarar att de själva inte har haft tillgång till handledare eller mentor, men 
ändå haft hjälpsamma kollegor som stöd. 
 
För att kunna förena lärarutbildningens innehåll med skolverksamhetens kunskapskrav, måste 
parterna alltid föra en intensiv dialog, menar samtliga intervjuade lärare. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen skall noga utvärderas och förbättras. Ett samarbete mellan 
utbildare och handledare med t. ex studiebesök som ger större inblick i studentens situation, 
skulle vara ett steg i rätt riktning. En av lärarna erinrar sig om att det nu pågår en 
handledarutbildning som säkert kommer att bidra till att den verksamhetsförlagda 
utbildningen förbättras. Vidare förordar lärarna att den verksamhetsförlagda utbildningen 
skall vara längre och sammanhängande och gärna med samma handledare till studenten. Detta 
menar man, skulle ge kontinuitet i praktiken och en bättre struktur över studentens 
arbetsuppgifter och utveckling.           



 
3.2 Analys av intervjuundersökningen och lärarutbildningens innehåll 
 
Under arbetet med sammanställningen av intervjuundersökningen har ett tydligt mönster 
utkristalliserat sig. Samtliga av de yrkeserfarna lärarna menar att lärarutbildningens innehåll 
måste förändras för att motsvara kunskapsbehovet hos nyutexaminerade lärare. Den nya 
lärarutbildningens innehåll visar däremot att vissa delar av den efterfrågade kunskapen hos 
nyutexaminerade lärare ingår i utbildningen. De yrkeserfarna lärarnas åsikter om 
nyutexaminerade lärares kunskapsbehov uttrycker skilda behov, vilket visar hur komplex 
lärarrollen är. Lärare skall förutom egna goda ämneskunskaper också ha goda kunskaper i 
läroplansteori, hur man organiserar läroprocesser, samt ha förmågan att analysera och 
utveckla den egna verksamheten. Av intervjuerna framgår att de yrkesverksamma lärarna 
anser att lärarutbildningen inte motsvarat deras kunskapsbehov första tiden i yrket. Skälen till 
detta menar de är följande:  
 

• Utbildningen betonade inte vidden av föräldrakontakterna 
• Den innehöll för lite specialpedagogik och konflikthantering 
• Utbildningen betonade mest intellektuella verktyg, den faktiska kunskapen lärde man 

sig på fältet 
 
De yrkeserfarna lärarna ansåg sig även ha vissa kunskapsluckor den första tiden i yrket. Dessa 
”luckor” menar de beror på lärarutbildningens innehåll. Nu i efterhand hade de önskat en 
utbildning som mer betonade lärarens rättigheter och skyldigheter. Kunskap om hur man 
sätter betyg efterlystes också eftersom de erfarna lärarna menar att det som ny lärare kan 
upplevas svårt att värdera andras insatser. 
 
3.2.1 Kunskap nyutexaminerade lärare behöver  

 
De yrkeserfarna lärarnas åsikter uttrycker ett behov av kunskaper i psykologi, juridik, 
specialpedagogik och konflikthantering den första yrkesverksamma tiden. De anser även att 
nyutexaminerade lärare är i behov av att finna en balans med tidsplanering så att de inte 
uppslukas av allt arbete. De behöver också kunskaper hur man skriver åtgärdsprogram och 
håller utvecklingssamtal. En lärare trycker också på vikten av goda ämneskunskaper så att 
man som ny lärare kan lyfta blicken i klassrummet och se vad som försiggår. Annars är det 
stor risk att man har nog med att tänka på hur man står, talar och undervisar i största 
allmänhet. Angående lärarutbildningens ämnesmässiga innehåll anser majoriteten av lärarna 
att den tillgodosetts. 
 
Vidare anser de yrkesverksamma lärarna att pedagogiken behöver fokusera mer på elevvård 
och administrativa sysslor, eftersom en stor del av rollen som lärare innefattar detta. Det 
framkommer även åsikter om mer kunskap om hur en lärare skall förhålla sig till 
lärarkollegor, klassföreståndarskap och elevvård. En av lärarna menar dessutom att 
lärarutbildningen aldrig lyft problemet kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen.  
 
En annan lärares åsikt tar upp problem kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 
De erfarna lärarna upplever praktikperioderna som uppsplittrade och korta. Kritiken riktar sig 
främst mot de bristande elevkontakterna. Samtliga lärare menar att det skulle vara fördelaktig 
med en längre sammanhängande praktikperiod. Då skulle lärarstudenterna ha chans att lära 
känna eleverna bättre och ha möjlighet att ta ett större ansvar för en grupp, än vad nuvarande 
upplägg medför.  



En av de intervjuade lärarna menar att det kan finnas fördelar med nuvarande VFU-upplägg 
under förutsättning att lärarstudenten får samma handledare. Det skulle innebära en röd tråd 
genom samtliga praktikperioder och dessutom skapa en god kontakt med handledaren. En 
annan synpunkt är att lärarutbildningens kurser bör vara relevanta gentemot de årskurser som 
studenten skall arbeta med. Lärarstudenten kan annars få svårigheter att tillgodogöra sig de 
tips och exempel man får på lärarutbildningen, vilket i förlängningen kan upplevas som 
bortkastad tid.  
 
3.2.2 Analys av lärarutbildningen 

 
De yrkesverksamma lärarna anser att lärarutbildningen inte riktigt motsvarar det faktiska 
kunskapsbehovet hos nyutexaminerade lärare. De menar att är att lärarutbildningen bör 
innehålla mer kunskap om barn i behov av särskilt stöd, konflikthantering, 
klassföreståndarskap, föräldrakontakter och elevvård. Lärarna anser att lärarstudenterna under 
utbildningen slösar bort tid bl.a. för att utbildningen inte är verklighetsförankrad.  De 
intervjuade lärarna betonar vikten av rätt sorts kunskap. Samtliga lärare som ingått i 
undersökningen menar att den egna lärarutbildningen inte upplevdes verklighetsförankrad.  
 
En ny lärarutbildning trädde i kraft 1 juli, 2001 för att möta de nya kunskapskraven. Behovet 
av en förändrad lärarutbildning är en följd av det förändrade läraruppdraget. De huvudsakliga 
förändringarna i lärarutbildningen är att den vetenskapliga basen förstärkts, strukturen 
förändrats, utbildningen förlängts och den verksamhetsförlagda utbildningen ökats. Nytt är 
också att valet av ämnen sker successivt i syfte att lärarstudenten skall kunna känna sig för 
vilka ämnesområden som han/hon vill undervisa i. 
 
I den nya lärarutbildningen skall dessutom specialpedagogisk utbildning ingå som ett moment 
i det allmänna utbildningsområdet. Informationsteknik skall dessutom ses som ett naturligt 
inslag i den förnyade lärarutbildningen. Syftet är att den utbildade läraren sedan skall kunna 
använda datorer och andra tekniska hjälpmedel i sin undervisning för eleverna. Ett annat 
viktigt inslag i lärarutbildningen är utvecklandet av lärarstudenternas medvetenhet och 
kunskap om jämställdhetsfrågorna.  
 
Den nya lärarutbildningens upplägg medför att det allmänna utbildningsområdet förlängts 
med 20 poäng. Detta innebär att lärarutbildningen kunnat utöka andelen specialpedagogisk 
undervisning, vilket är oerhört värdefullt då många barn är i behov av särskilt stöd. Vidare har 
även den verksamhetsförlagda utbildningen utökats. Det kan ses som ett försök att göra 
utbildningen mer verklighetsförankrad. Då den nya lärarutbildningen innehåller minst en 
specialisering om 20 poäng kan lärarstudenten välja mellan att bredda eller fördjupa sina 
ämneskunskaper. Detta är positivt eftersom det syftar till att ge de blivande lärarna större 
ämneskompetens.  
 
Lärarutbildningens innehåll och därmed den kunskap nyutexaminerade lärare får med sig kan 
som tidigare nämnts åskådliggöras genom dess tre utbildningsområden (se avsnitt 1.8.2). I det 
allmänna utbildningsområdet varvas pedagogik och VFU, medan området med 
ämnesinriktningar varvar ämnesstudier och VFU.  
 
Användningen av den nya informationstekniken integreras igenom hela utbildningen för att 
riktigt sättas på prov i samband med examensarbetets sammanställning. Ett annat 
genomgående drag i den nya lärarutbildningen är förstärkningen av det vetenskapliga 
förhållningssättet. Detta märks framförallt genom de forskningsförberedande kurserna. 



Lärarstudenterna får lära sig om de olika datainsamlingsmetoder som finns att tillgå samt vad 
som karaktäriserar kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.  
 
3.2.3 Yrkeserfarna lärares åsikter gentemot lärarutbildningens innehåll 

 
En av våra frågeställningar handlade om huruvida det går att förena erfarna lärares syn på den 
kunskap nyutexaminerade lärare behöver gentemot lärarutbildningens innehåll. Samtliga 
lärare hade en positiv syn på detta och menade att det är möjligt om berörda parter för en bra 
dialog om hur man kan utvärdera och förbättra utbildningen. Begreppet verklighetsförankring 
användes flitigt under intervjuerna med de yrkeserfarna lärarna. Dessa ville åskådliggöra 
behovet av bättre kontakt mellan skolor och lärarutbildningen så att den inte bara utvecklar 
intellektuella verktyg utan också det praktiska kunnandet.  
 
Den kunskap yrkeserfarna lärare förordar är kunskap om barn i behov av särskilt stöd, 
klassföreståndarskap, föräldrakontakter och elevvård. Den specialpedagogiska kunskapen som 
efterlysts är i den nya lärarutbildningen tillgodosedd, eftersom regeringen fastslagit att 
specialpedagogiska kunskaper skall ingå som ett moment i det allmänna utbildningsområdet. 
Angående lärarutbildningens brist på kurser som behandlar konflikthantering finns inga 
beskrivningar om att en sådan kurs skall ingå i alla lärarutbildningar. Kurser i 
konflikthantering finns däremot som valbarkurs på många lärosäten. Den nya 
lärarutbildningen kan därmed inte motsvara de erfarna lärarnas åsikter angående 
nyutexaminerade lärares kunskaper i konflikthantering.  
 
Propositionen som beskriver den nya lärarutbildningen tar inte upp några specifika punkter 
som berör lärarstudenters behov av ytterligare kunskaper om föräldrakontakter, utan det 
förutsätts att dylikt innehåll behandlas i det allmänna utbildningsområdet. Men de 
yrkesverksamma lärarnas egna lärarutbildningar behandlade inte denna aspekt av lärarens 
dagliga arbete särskilt djupgående. 
 
Andra synpunkter på lärarutbildningen (utifrån de intervjuade lärarnas perspektiv) handlade 
om den verksamhetsförlagda utbildningens längd och omfattning. Det framkom att en 
utökning och förlängning av praktikperioderna var önskvärt, eftersom det syftar till att ge 
nyutexaminerade lärare en bättre grund att stå på.  
 
Detta kriterium uppfyller också den nya lärarutbildningen eftersom VFU:n förlängts. Men ur 
en aspekt uppfyller den inte de erfarna lärarnas önskan om en sammanhängande VFU 
lokaliserad till samma skola och handledare. VFU:n är istället uppsplittrad på flera kortare 
tillfällen med olika handledare. De erfarna lärarna menar att lärarstudenterna går miste om 
värdefulla elevkontakter och en tydlig röd tråd genom hela den verksamhetsförlagda 
utbildningen.  
 
Resultatet påvisar att nyblivna lärares kunskapsbehov på vissa punkter går att förena med 
lärarutbildningens upplägg och innehåll. Undersökningen visar också att det på andra punkter 
finns lite mer att jobba med för att nå en samsyn. De områden som går att förena/delvis förena 
är inom specialpedagogik, VFU, ämneskunskaper och pedagogik. Där det brister mellan 
lärarutbildningens innehåll och de erfarna lärarnas åsikter är ifråga om konflikthantering och 
verklighetsförankring. Skiljeväggen består framförallt av attityden till intellektuell och 
praktisk yrkeskunskap, där de erfarna lärarna menar att det faktiska kunskapsbehovet hamnar 
i periferin till förmån för teorier, begrepp och modeller. 
 



 
4.  DISKUSSION 

 
 
4.1 Metoddiskussion 
 
Fördelarna med att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod tycker vi har varit, att 
de synliggör och beskriver centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. 
Den kvalitativa forskningsintervjun är också ämnesorienterad eftersom två personer talar om 
ett ämne som är av intresse för dem båda. Via samtal lär vi känna andra människor, vi får veta 
något om deras erfarenheter, känslor och tankar. Dessutom tycker vi att metoden ger en god 
möjlighet att kunna beskriva ett fenomens framträdande drag och egenskaper.  
 
Genom intervjun sökte vi kvalitativ kunskap med nyanserade beskrivningar av specifika 
situationer och handlingar. Vi anser att en intervju kan leda till nya insikter och den kunskap 
som erhålls i en intervju frambringas genom ett samspel mellan människor. Den kvalitativa 
intervjun är en interaktion mellan två personer där intervjuaren är medskapare till intervjuns 
resultat. 
 
Genom den personliga kontakten med intervjupersonen fick vi en god referens till svaren. I en 
enkätundersökning däremot missar man kroppsspråk och annat som kan förmedlas av sinnena 
(Svenning 2003). 
 
Ett annat skäl till att vi använde oss av intervjuer i undersökningen är att vi anser att 
människors erfarenheter är den största källan till lärande. Livserfarenheten och i detta fall 
yrkeserfarenheten negligeras ofta som kunskapspotential både inom skolväsendet och vid 
högskolor och universitet. En uppläggning för lärande måste ta hänsyn till erfarenheterna och 
se till att människor kan ombilda sina erfarenheter till lärande och ny kunskap. Genom 
erfarenhetsanknytning kopplas erfarenheterna till kunskap som tagits fram genom forskning 
(Egerbladh & Tiller 1998). 
 
Det som kan upplevas negativt med den kvalitativa forskningsintervjun som metod är att den 
inte är generaliserbar eftersom det finns för få intervjupersoner. Forskningsintervjun är inte 
heller ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och 
kontrollerar situationen, dessutom presenteras också ämnet för intervjun av forskaren (Kvale 
1997). Undersökningspersonerna kan också försöka leva upp till de förväntningar de tror att 
den som intervjuar har på dem istället för att ge uttryck för de uppfattningar de egentligen har.  
Det är därför viktigt att försöka få fram den uppfattning informanten verkligen har. Det kan 
man göra genom att gå in i rollen som den intresserade lyssnaren. 
 
4.2 Validitet och reliabilitet 
 
Vår undersökning omfattade fem lärare, som alla undervisar på högstadiet i ämnena: SO och 
språk. Vi anser att validiteten är god eftersom vår avsikt med studien var att få erfarna lärares 
syn på vilka kunskaper en nyutexaminerad lärare behöver och den frågan har vi fått besvarad. 
Resultatet kanske inte kan ses som ett generellt resultat för hela den erfarna lärarkåren, men 
lärarrepresentanterna i intervjuerna kan ses som pålitliga informanter i frågan. Som svaghet i 
denna undersökning kan nämnas det låga antalet intervjupersoner. 
 
 



Utifrån intervjupersonernas svar på våra frågor, har vi kunnat göra en erfarenhetsmässig 
tolkning av nämnda svar, vidare en sanningssökande tolkning där intervjupersonerna 
betraktades som vittnen eller informanter, samt en symtomatisk tolkning där tonvikten låg på 
intervjupersonerna själva och deras skäl till att göra ett givet uttalande (Kvale 1997). 
Intervjuresultatets validitet har stort samband med de intervjuades påståendens hållbarhet och 
trovärdighet. 
 
Reliabiliteten i våra intervjuer med de erfarna lärarna, anser vi vara tämligen hög eftersom vi 
båda var närvarande vid intervjutillfällena. Den ena av oss utförde intervjuerna medan den 
andra studerade intervjupersonernas kroppsspråk, attityder och uttryck, samt antecknade. Vid 
alla intervjutillfällen spelade vi in intervjun på bandspelare för att säkra en högre 
tillförlitlighet.  
 
4.3 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras det innehåll som detta examensarbete bygger på 
gentemot den teoretiska bakgrund i form av begrepp och modeller som beskriver lärarens 
första yrkesverksamma tid. 
 
Syftet med studien är att belysa vilken typ av kunskap nyutexaminerade lärare är i behov av, 
utifrån erfarna lärares perspektiv. Arbetet visar att de yrkesverksamma lärarna anser att 
lärarutbildningens innehåll inte motsvarar nyblivna lärares kunskapsbehov. Bakomliggande 
faktorer till detta ställningstagande är främst de erfarna lärarnas egna slutsatser efter 
genomgången lärarutbildning och yrkeserfarenhet. De anser sig själva ha fått för lite 
specialpedagogisk kunskap, för lite kunskaper i konflikthantering, samt för mycket 
intellektuella verktyg. De erfarna lärarna anser därför att lärarutbildningen bör lära 
studenterna praktisk och mer verklighetsförankrad kunskap, istället för att studenterna på egen 
hand får tillägna sig dessa kunskaper under sin VFU. 
 
I studien framkom att den kunskap nyblivna lärare är i behov av framförallt är kunskaper om: 
 

• Psykologi för att lättare förstå sina egna och gruppens reaktioner. Samt få en ökad 
förståelse om hur bakomliggande faktorer påverkar individer och deras resultat.  

• Juridik för att lära sig om vilka lärarens skyldigheter och rättigheter är. 
• Konflikthantering för att kunna förhindra och avvärja olika typer av konflikter. 
• Ämneskunskaper för att kunna lära ut det ämne man valt. 
• Elevvård så att man kan skriva åtgärdsprogram, håll utvecklingssamtal etc. 
• Styrdokumenten så att man har kunskap om mål och riktlinjer för lärarens uppgifter. 
• Lektionsplanering för att lättare kunna planera bra lektioner. 

 
Dessa ovanbeskrivna kunskaper nyutbildade lärare behöver, kan ses som ett exempel på hur 
samhället och skolan förändrats. För 50 år sedan skulle erfarna lärares åsikter om ovanstående 
kunskaper säkert sett annorlunda ut. Det vi lär oss i skolan och på olika utbildningar är ett 
resultat av samhällets kunskapskrav. Utifrån dessa erfarenheter skapas en plattform för de 
kunskaper vi anser oss behöva. De lärare som ingått i vår intervjuundersökning har inte själva 
genomgått den nya lärarutbildningen, utan är ”barn av sin tid”. Med det syftar vi på att dessa 
lärares grundutbildning på lärarhögskolan hade ett annat innehåll och en annan struktur än 
dagens lärarutbildning. De yrkeserfarna lärarna har därför inte samma kännedom om den nya 
lärarutbildningen. Men en intressant aspekt är att även om de erfarna lärarna genomgått en 
annan utbildning verkar de i dagens skola och vet vilken typ av kunskap som är önskvärd. 



 
Undervisning har idag blivit en allt svårare konst. Av dagens lärare krävs ett yrkeskunnande 
som inte var jämförbart bara för några årtionden sedan. Det är därför allt viktigare att 
lärarstudenter erhåller rätt kunskap i sin utbildning. Då skolan är i ständig förändring parallellt 
med samhällsutvecklingen är den nya lärarutbildningen ett försök att förändra lärarkåren till 
att möta den nya tidens krav. Arbetsuppgifterna har förändrats och utökats. Det professionella 
kunnandet måste omfatta mer än tidigare. Detta yrkeskunnande måste därmed skapas på 
lärarutbildningen. Dock oroar sig vissa institutioner och instanser att sådant inte är fallet (se 
avsnitt 1.8.4). Den nya lärarutbildningen har fått kritik från flera håll. Kritiken riktar sig mot 
det innehållet i utbildningen. Kritikerna tar också upp bristen på kurser som behandlar 
konflikthantering. Angående lärarutbildningens struktur påtalas de problem som kan 
uppkomma när man sammanför pedagoger som skall arbeta med elever i olika åldrar. 
Forskarna Gerd och Göran Arfwedson menar att en grundläggande perspektivförvirring 
präglar lärarutbildningen. Vilket perspektiv lärarstudenten satt sin tilltro till påverkar lärarens 
första tid i yrket. Därför gäller det att skaffa sig kunskaper om lärarrollens verklighet för att få 
en så handfast och nyanserad bild som möjligt. Omställningsproblemen kan därmed mildras. 
Lärarutbildningen måste därför ge studenterna dessa grundläggande psykologiska 
förhållanden metodisk grund anser forskarna.  
 
Det är flera moment som skall rymmas inom lärarutbildningens ram. Därför finns många 
såväl praktiska som teoretiska kurser. Vi anser att det är viktigt att försöka göra dessa kurser 
till en helhet, så att studenterna inte upplever de som isolerade delar i utbildningen.  
 
En modell vi utgått ifrån för att söka på svar på processen som formar studenter till lärare är 
”the black box”. Modellen kan inte självständigt förklara vilken typ av kunskap 
lärarstudenterna är i behov av första tiden i yrket, utan svaren måste sökas i ekonomiska, 
politiska och sociala faktorer. Den svarta lådan är en hypotetisk modell som visar olika 
aktörer och system som ingår i studenters formande till lärare.  
 
Lärarutbildningen kan ses som en black box (se avsnitt 2.6) eftersom det inte går att få säker 
kunskap om vad som kommer att hända under utbildningens gång. Vi tycker att modellen ger 
en bra bild av den problematik som finns under denna process. Under sina terminer i the black 
box påverkas lärarstudenterna av två system med möjligheter och hinder. Vi syftar då på den 
ständiga perspektivförändring det innebär att utbilda sig till lärare. På utbildningen skall 
studenterna lära sig ta ett lärarperspektiv medan de inom universitetet/högskolan befinner sig i 
en elevsituation. Problematiken med denna perspektivförändring beskrivs också i modellen 
”de sju omställningarna”. Dessa omställningar ger en enkel beskrivning hur förvirrande och 
svår denna perspektivförändring kan vara. Modellen visar också att lärarstudenter och lärare 
”lär” olika saker i skolan. Övergången till att bli lärare innebär därför att hamna i en radikalt 
annorlunda situation än som elev. Detta kan påverka den första yrkesverksamma tiden för 
nyutexaminerade lärare. Av den anledningen är det viktigt att få med sig rätt sorts kunskap så 
att man som student inte behöver lägga tid och energi på kunskaper som är perifera.  
 
Ett från samhället tydligt behov av omstrukturering av lärarutbildningen började bli kännbart 
redan på 90-talet. Alltfler elever klarade inte godkänd nivå i ett eller flera kärnämnen. 
Samhällsekonomiska förändringar, förändringar i familjestrukturen och inom arbetslivet har 
fått till följd att lärare idag, i större utsträckning än tidigare, möter barn med speciella behov.  
 
 



Därför beslutades det att den nya lärarutbildningen skulle innehålla mer specialpedagogisk 
kunskap. De lärare vi intervjuat hade inte samma omfattning specialpedagogik i sin 
utbildning, varpå de ansåg det vara av stor vikt att nyutbildade lärare är i behov av den 
kunskapen.  
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen har som bekant integrerats i den nya lärarutbildningen. 
I den ”gamla” lärarutbildningen var strukturen en annan, och pedagogiken lästes 
sammanhängande i slutet av utbildningen. Av den anledningen kan de erfarna lärarna ha svårt 
att relatera till fördelen med kortare praktikperioder. Vi anser dock att de yrkeserfarna lärarna 
har en viktig poäng genom påpekandet om den bristande elevkontakten och tryggheten i att ha 
samma handledare varje praktikperiod. Om det upplägget hade möjlighet att genomföras tror 
vi att lärarstudenter lättare skulle kunna utveckla sin lärarroll, eftersom de skulle kunna ta vid 
där de slutade istället för att ”börja om” på nya skolor med nya handledare. Vi har själva 
upplevt VFU:n som för kort. Precis när man börjat bli varm i kläderna och lärt känna eleverna 
är det dags att sluta.  
 
Lärarnas övriga synpunkter har framförallt behandlat lärarutbildningens innehåll. En lärare 
menar att det är viktigt att lärarutbildningens pedagogiska kurser är relevanta gentemot de 
årskurser man skall arbeta med. Detta håller vi med om eftersom vår egen erfarenhet av 
kurser för alla sorters pedagoger är negativ. Kurserna har känts röriga och orelevanta eftersom 
tips och exempel inte stämt överens med den egna åldergruppen. Då kan kursen kännas som 
slöseri med tid. Vi tycker därför att upplägget var bättre i den gamla lärarutbildningen. Då 
gavs kurserna mot den åldersgrupp blivande lärare skulle arbeta med. 
 
4.4 Avslutande diskussion 
 
Syftet med vårt examensarbete gick ut på att ta reda på vilka kunskaper och färdigheter 
nyutexaminerade lärare är i behov av under sin första tid i yrket. Som avslutning kan vi 
konstatera att de kunskaper och färdigheter de yrkeserfarna lärarna ansåg att nyblivna lärare är 
i behov av på många punkter tillgodosetts i lärarutbildningens innehåll. Det är endast ifråga 
om konflikthantering och vissa former av verklighetsförankring åsikterna och innehållet inte 
kan förenas. Angående verklighetsförankringen är det en tolkningsfråga på lärosätena 
huruvida den uppfylls eller inte, eftersom det på ett flertal ställen i regeringens proposition 
(1999/2000:135) står angivet om vikten av att den nya lärarutbildningen är 
verklighetsförankrad och utvecklar det praktiska och direkta handlandet. När det gäller 
kunskaper i konflikthantering måste vi tyvärr hålla med om att de lyser med sin frånvaro. Som 
lärarstudenter i slutskedet på utbildningen känner vi inte att vi har fått tillräckliga kunskaper 
om hur man hanterar konflikter. En fråga vi ställer oss är hur relevant det är (som på 
lärarutbildningen i Luleå) att lägga in fem poäng musik, drama och dans utan att lägga in en 
poäng konflikthantering. Är det att verklighetsförankra utbildningen? Kan det verkligen vara 
så att blivande lärare är i större behov av kunskap i hur man tar ett ackord på en gitarr och 
spelar upp en pjäs, än kunskaper i konflikthantering? 
 
4.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det vore intressant att närmare kunna undersöka vad nyutexaminerade lärare från 
den nya lärarutbildningens anser om sina kunskaper i konflikthantering. Vi skulle även vilja ta 
reda på hur många lärarutbildningar i landet som har lagt in kurser i konflikthantering i sin 
lärarutbildning, samt få svar på varför vissa lärosäten gjort en avvägning att inte göra det. 
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Bilaga 1 
 
Våra intervjufrågor: 
 

1. Vilka tycker du är nyutexaminerade lärares viktigaste uppgifter? 
2. Svarade din lärarutbildning mot dessa arbetsuppgifter? 
3. Vad tycker du att nyutexaminerade lärare är i behov av för kunskap under sin första tid 

i yrket? 
4. Vad tycker du att du saknade från lärarutbildningen när du fick ditt första lärarjobb? 
5. Hur tycker du att lärarutbildningen skall vara upplagd? 
6. Är det någon del i lärarutbildningen som får för stort respektive för litet utrymme? 
7. Ser du några fördelar respektive nackdelar med den nya lärarutbildningen inför den 

kommande yrkesutövningen? 
8. Vilka, tror du, är de största problemen en nybliven lärare kan råka ut för? 
9. Vilket stöd tror du nyutexaminerade lärare kan förvänta sig? 
10. Hade du tillgång till handledare/mentor? 
11. Vad är din åsikt om den verksamhetsförlagda utbildningen?  
12. Tycker du att lärarutbildningen svarar mot det faktiska kunskapsbehovet hos 

nyutexaminerade lärare? 
13. Tror du att det går att förena lärarutbildningens innehåll med skolverksamhetens 

kunskapskrav? 
 




