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Denna studie redogör för utbildningens betydelse i fråga om nyexaminerade lärares 
pedagogiska och vetenskapliga förhållningssätt. För att studera nyexaminerade lärares 
beskrivningar av sin yrkesverksamhet samt sin syn på utbildningen, har kvalitativa 
intervjuer genomförts med tre lärare under former som säkerställt etisk riktighet, 
reliabilitet och validitet. De kvalitativa intervjuerna har, i studien, en låg grad av 
standardisering och fokus på ett visst tema, trots en relativt hög grad av strukturering. 
Vidare har intervjuerna analyserats utifrån den nuvarande lärarutbildningens intentioner 
och tidigare forskning där lärarutbildningens betydelse, det vetenskapliga och 
pedagogiska förhållningssättet samt tiden som ny lärare berörs. Tre tydliga 
infallsvinklar på utbildningens betydelse har följaktligen urskiljts, vilka sedan användes 
för att presentera resultatet. Infallsvinklarna var kunskapssynen, det vetenskapliga 
förhållningssättet samt förhållandet mellan teori och praktik. Dessa infallsvinklar 
användes även vid resultatdiskussionen. Uppsatsens författare anser även att 
nyexaminerade lärares pedagogiska och vetenskapliga förhållningssätt är påverkade av 
utbildningen liksom av tidigare erfarenheter i flertalet avseenden. Författarna är även av 
åsikten att studenterna tidigt bör erhålla en medvetenhet om sitt eget lärande och 
utbildningens syfte samt utformning för att utbildningens betydelse ska optimeras. 
Denna åsikt baseras på de positiva erfarenheterna som erhållits av uppsatsförfattarna. 
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This study describes the importance of the teacher education concerning newly 
graduated teacher�s pedagogical and scientific approach. Qualitative interviews have 
been conducted with the purpose of studying newly graduated teacher�s descriptions of 
their profession as well as their views on the education. The reliability and ethics have 
been taken into consideration. The qualitative interviews, in this study, have a low grade 
of standardization and focus on a certain subject, in spite of the relative high grade of 
structuring. The interviews have been analysed with regard to both the intentions of the 
current teacher education and prior research on the subject. From the interview data 
three distinct views on the importance of the education have been revealed, which has 
been used to present the result. The different views have been organized into three 
separate categories which have been named: Epistemological Beliefs, A Scientific 
Approach and finally Theory and Practice. These same categories are also used in the 
discussion. The authors of the essay conclude that the new graduated teacher�s 
pedagogical and scientific approaches are affected by the education as well as by their 
earlier experiences in many different aspects. The authors are also by the opinion that 
the students need to be aware of their own learning and of the purpose of the education 
at an early stage, so that the importance of the education is optimized. This opinion is 
based on the positive experiences that the authors have gained during the compilation of 
this study. 
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1. Bakgrund 
 
 
 
Bakgrunden inleds med att uppkomsten till studien beskrivs och att tidigare forskning 
kring utbildningens betydelse i korta drag presenteras. Varpå centrala begrepp beskrivs 
för att läsaren ska tolka dessa såsom uppsatsens författare menat. Därefter åskådliggörs 
syftet och dess frågeställningar samt studiens avgränsningar innan bakgrunden avslutas 
med att den nuvarande lärarutbildningen beskrivs. 
 
 

1.1. Inledning 
 
Inför den nuvarande lärarutbildningen ansåg lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) 
samt regeringen (prop. 1999/2000:135) att utbildningen borde arbeta med frågor som 
uppmärksammar kunskapsbildning och betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt. 
De blivande lärarna ska således ha möjlighet att skapa en yrkeskunskaplig grund. I 
Anderssons (2005) studie fokuserar forskaren på nyutbildade lärares socialisation in i 
yrket. Hon menar att nyexaminerade lärare möter många överraskningar som leder till 
att de får ge upp sin tänkta lärarroll mot en ny lärarroll. Resultatet visar dock att 
majoriteten av lärare anser att de fått bra förberedelser i sin utbildning vad gäller 
flertalet sociala problem. Däremot anser Högskoleverket (2005) i sin utvärdering och 
Claesson (2002) i sin studie att det finns brister i den nuvarande lärarutbildningen som 
kan leda till att studenterna inte förbereds i tillräcklig utsträckning för sitt yrke. 
Högskolverket (2005) liksom Jedemark (2006) påpekar även att de olika utbildningarna 
varierar mellan lärosätena, och att studenterna därigenom ges möjligheten att utveckla 
olika kunskaper. Att lärarutbildningens påverkan på lärares yrkesverksamhet är ringa 
och i det närmaste att betrakta som verkningslös är det många som instämmer i 
(Richardsson & Placier, 2001; Tillema & Knol, 1997; Claesson, 2002), vilka vidare 
menar att utbildningens påverkan av studenternas förkunskaper kring lärande och 
undervisning är marginell. Många studier har gjorts kring utbildningens betydelse samt 
påverkan och dess resultat är varierande. Uppsatsförfattarna vill med denna studie 
undersöka hur lärarutbildningen har påverkat nyexaminerade lärares pedagogiska och 
vetenskapliga förhållningssätt. 
 
Då den nuvarande lärarutbildningen påpekar vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt 
har uppsatsens författares utbildning innehållit arbete både kring vetenskapliga och 
pedagogiska förhållningssätt, vilket har väckt tankar om hur verksamma lärare använder 
sig av dessa förhållningssätt. Studien syftar till att undersöka utbildningens betydelse 
vad gäller de pedagogiska och vetenskapliga förhållningssätten hos nyexaminerade 
lärare. Således ska studien belysa nyexaminerade lärares beskrivningar av sin 
yrkesverksamhet och sin syn på utbildningen. Med denna studie är förhoppningen att 
kunna bidra till att lärarutbildningens betydelse för de studerande optimeras genom att 
de kan ta del av yrkesverksamma lärares beskrivningar av utbildningens betydelse. 
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Likaså är förhoppningen att lärarutbildare, genom att ta del av studien, ska kunna 
optimera utbildningen och således dess betydelse för studenterna. 

1.2. Begreppsbeskrivning 
 
För att läsaren ska tolka studiens centrala begrepp på det sätt som uppsatsens författare 
menat kommer här en beskrivning.  
 
Pedagogiskt förhållningssätt � Egidius anser att ett förhållningssätt är ett allmänt sätt att 
tänka, känna, agera och reagera. Vad gäller det pedagogiska förhållningssättet menar 
han att det innebär att sättet att vara anpassas med tanke på andras lärande. 
Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) menar att blivande lärare ska ha insikt i hur 
kunskap bildas, vilket även påpekas av regeringen (Prop. 1999/2000:135) som vidare 
anser att konsten att undervisa inrymmer allt det som lärare gör för att skapa en så god 
miljö som möjligt för att underlätta elevers möjligheter att skapa sig kunskap. Det 
pedagogiska förhållningssättet innebär, enligt uppsatsens författare, att ha förståelse för 
hur kunskap kan bildas och hur undervisning kan gestaltas. Likaså anser författarna att 
insikten om den egna kunskapssynen, såsom olika kunskapssyner och kunskaper om de 
didaktiska frågorna ryms inom det pedagogiska förhållningssättet. 
 
Vetenskapligt förhållningssätt � Ahlström (1992) menar att det vetenskapliga 
förhållningssättet ska öppna upp ögonen och möjliggöra för att se sammanhang som 
tidigare varit oförståeliga. I likhet med Ahlström talar Egidius (2006) om att det innebär 
att söka de fakta och iakttagelser som ett påstående grundar sig på. Lendahls Rosendahl 
lyfter även fram att begreppen på vetenskaplig grund och forskningsanknytning ofta 
förekommer i samband med diskussioner om det vetenskapliga förhållningssättet. 
Vidare menar författaren att dessa är olika dimensioner på hur undervisningen knyter an 
till forskningsresultat samt i vilken mån undervisningen underlättar för ett vetenskapligt 
förhållningssätt hos de studerande. Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) talar om 
att lärare intar ett vetenskapligt förhållningssätt genom att vara reflekterande och 
kritiska. Uppsatsens författare avser att det vetenskapliga förhållningssättet innebär en 
förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och reflektera, att se samband samt att 
kunna diskutera och argumentera för sin verksamhet. 
 
Didaktik � didaktik, enligt Egidius (2006), handlar om undervisningens vad?, hur? och 
varför? samt är läran om planering, genomförande och utvärdering av undervisning. 
Frågorna vad?, hur? och varför? avser innehåll, tillvägagångssätt, syfte samt motiv. 
Detta i motsats till pedagogiken som Egidius vidare menar handlar om de historiska, 
sociala och psykologiska förutsättningar i undervisningen och lärandet. Under åren har 
det dessutom tillkommit ytterligare två didaktiska frågor som tas upp av Långström och 
Viklund (2006), vilka är för vem/vilka? och när?. Uppsatsförfattarna delar dessa åsikter 
om begreppet didaktik. 
 
Ismer � Ismer används, i studien, som ett samlingsnamn på de olika pedagogiska 
teorierna; konstruktivism och behaviorism. Dessa inriktningar inom den pedagogiska 
teorin visar på olika läror och tankar kring kunskapens väsen, uppkomst och giltighet. 
Delar vilka Stensmo (1994) menar är grunden till den kunskapssyn en pedagog besitter. 
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1.3. Syfte 
 
Syftet är att undersöka lärarutbildningens betydelse vad gäller nyexaminerade lärares 
pedagogiska och vetenskapliga förhållningssätt. Således ska studien belysa 
nyexaminerade lärares beskrivningar av sin yrkesverksamhet och sin syn på 
utbildningen.  
 

1.3.1. Frågeställningar  
Hur beskriver nyexaminerade lärare sin yrkesverksamhet?  
Hur ser nyexaminerade lärare på betydelsen av sin utbildning? 
 

1.3.2. Avgränsningar 
Lärarutbildningens betydelse för de studerande är ett vitt begrepp som kan bestå av 
många olika delar, det samma gäller det vetenskapliga och pedagogiska 
förhållningssättet. Således har studien avgränsats till att fokusera på nyexaminerade 
lärares beskrivningar av sin yrkesverksamhet i fråga om planering och undervisning. 
Uppsatsens författare har valt att använda sig av ämnesintegrering som ett redskap för 
samtalet under kvalitativa intervjuer.  
 
 

1.4. Den nuvarande lärarutbildningen 
 
Inför den nuvarande lärarutbildningen skrev Lärarutbildningskommittén ett betänkande, 
Att lära och leda - en lärarutbildning för samverkan och utveckling (SOU 1999:63), 
varefter regeringen skrev en proposition, En förnyad lärarutbildning (Prop. 
1999/2000:135). Förslagen till den nuvarande lärarutbildningen kommer till stor del 
ifrån att samhället utvecklas och förändras. Sverige omvandlas till ett kunskapssamhälle 
enligt regeringen (Prop. 1999/2000:135) vilka menar vidare att utbildning kommer att 
bli en avgörande framtidsfråga både för den enskilde och för samhället i stort. Detta 
påpekas även av lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) som vidare talar om att 
lärare är med om att påverka utformningen av framtiden och därför måste kunna få 
utveckla förmågan att möta förändringarna i samhället. I ett informations- och 
kunskapssamhälle där information och kunskap är lättillgängliga skapas det, enligt 
kommittén (SOU 1999:63) och regeringen (Prop. 1999/2000:135), många 
lärandemiljöer utanför skolan. Det är därför av stor vikt att utbilda individer som 
självständigt ifrågasätter och söker svar samt prövar olika tolkningar av fakta och 
erfarenheter. Detta liksom skolans decentralisering samt mål- och resultatstyrning leder 
till ett nytt läraruppdrag med behov av en ny lärarutbildning.  
 
Regeringen (Prop. 1999/2000:135) anser i likhet med Lärarutbildningskommittén (SOU 
1999:63) att lärare själva måste ingå i ett livslångt lärande inom yrket. 
Lärarutbildningskommittén menar att detta lärande kan skapas genom att lärare 
använder sin kompetens som grund, en kompetens vilken är detsamma som förmågor 
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inom den professionella processen. Problemlösningsförmågan är en av dessa, såsom att 
kunna hantera sambandet mellan praktik och teori, att kunna utveckla sin verksamhet 
samt att fatta rationella och välunderbyggda beslut. Regeringen (Prop. 1999/2000:135) 
däremot menar att villkoren för den framtida läraren är så sammankopplade med 
samhällets förändringar att möjligheten att säga vad som är nödvändig kunskap för 
blivande lärare är liten och att det fordras olika former av kompetensutveckling. Likväl 
anser de att det finns en grundkompetens, en kompetens som alla lärare bör ha och 
vilken de förväntas ha utvecklat under sin lärarutbildning. Denna kompetens är inte 
oberoende av sammanhang och situation utan syftar på grundläggande frågor och 
problem som alla lärare bör ta ställning till vid olika konkreta uppdrag. Om regeringen 
talar om frågor som diskuteras eller om de menar att studenterna ska utveckla förmågan 
att ställa sig frågande och problematisera sitt yrke är dock oklart. Beroende på 
innebörden av deras påstående kan det antingen tolkas som att de samtycker med 
kommittén eller inte. 
 
Högskolelagen (1 kap. 2 §) (Lag1996:1392) menar att all högskoleutbildning, som inte 
är konstnärlig, ska vila på vetenskaplig grund. Detta är, enligt Regeringen (Prop. 
1999/2000:135), en självklar utgångspunkt vid reformen av lärarutbildningen. 
Lärarstudenterna bör, under utbildningen, erhålla ett arbetssätt och en syn på kunskap 
där självständigt sökande efter information samt värdering av informationen är 
grundläggande. Betydelsen av forskning om lärande och undervisning måste få en större 
betydelse i lärarutbildningen. Om förankring i relevant och aktuell forskning saknas blir 
lärarutbildningen, enligt kommittén (SOU 1999:63), abstrakt i förhållande till 
teoriutbildningen och ett vetenskapligt förhållningssätt till yrket uteblir. Likaså menar 
de att teori och praktik måste knytas samman samt diskuteras med utgångspunkt i frågor 
om vad som är relevant kunskap för lärare, för om en uttalad, relevant och reflekterad 
yrkesförankring saknas blir lärarutbildningen abstrakt i förhållande till läraryrket. 
Studenterna blir då inte förberedda för att hantera den konkreta yrkesverksamheten. 
Regeringen (Prop. 1999/2000:135) är av samma mening och talar om, att ska ett 
vetenskapligt förhållningssätt genomsyra lärarutbildningen måste det vara som en röd 
tråd i alla utbildningens delar. Varje del i utbildningen måste således uppmuntra till 
kritiska analyser och jämförelser av både praktiska erfarenheter och teoretiska 
utgångspunkter. Enligt Högskolelagen (1 kap. 3§) ska högskolorna bedrivas så att det 
finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. 
 

1.4.1. Lärarutbildningens olika delar 
Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) påpekar vikten av att lärarutbildningen har 
en stor och odiskutabel betydelse för skolan. Tillsammans med skollagen, läroplanerna 
och kursplanerna är lärarutbildningen ett medel för staten att åstadkomma en likvärdig 
skola. Att utbildningen av barn, ungdomar och vuxna skall vara likvärdig var än den 
anordnas är en avgörande utgångspunkt för samhällets engagemang. 
Lärarutbildningskommittén anser vidare att de lärarstuderande måste få tillgång till 
begrepp som kan användas som intellektuella verktyg inom pedagogiska sammanhang 
från olika kunskapsområden i utbildningen, och att utbildningens olika delar måste 
sammankopplas. Även regeringen (Prop. 1999/2000:135) anser att utbildningsområdena 
ska fungera som en väl sammanhållen enhet och att, det för alla lärarutbildningar, bör 
vara en övergripande struktur som gäller. Då de studerande ska arbeta på en skola där 
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det är naturligt med samarbete och samplanering mellan olika lärarkategorier bör de 
förutom goda ämneskompetenser även besitta goda kunskaper i läroplansteori, om hur 
läroprocesser organiseras och ha förmåga att analysera den lokala verksamheten. 
Studenterna behöver även, enligt kommittén (SOU 1999:63), ha goda kunskaper om 
lärande och dess villkor samt om elevernas olika möjligheter. Detta för att kunna 
hantera den läraruppgift som allt mer handlar om att lära barn och ungdomar att själva 
hantera information, att bearbeta, tolka och värdera denna. 
 
Inom den givna strukturen av utbildningen finns det emellertid utrymme för studenterna 
och högskolorna att själva forma utbildningens uppläggning och innehåll (SOU 
1999:63; Prop. 1999/2000:135). Den nuvarande lärarutbildningen ska utgöras av tre 
integrerade utbildningsområden: allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng, en 
eller flera inriktningar om minst 60 högskolepoäng och en specialisering om minst 30 
högskolepoängpoäng (Högskoleförordningen, bilaga 2). Vilket förordades av regeringen 
(Prop. 1999/2000:135) och av lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63), som vidare 
menar att denna struktur skulle innebära att studenterna får en frihet att utforma sin egen 
utbildning. Samtidigt som den nuvarande lärarutbildningen erbjuder en stor individuell 
variation, genom valen av olika inriktningar och specialiseringar, ger utbildningens 
givna struktur, enligt regeringen (Prop. 1999/2000:135), en möjlighet till att utbilda 
lärare med gemensamma yrkeskunskaper och kompetenser. Likaledes kan 
möjligheterna för ett naturligt samarbete mellan lärare med olika kompetens i den 
framtida yrkesutövningen öka, genom att det allmänna utbildningsområdet organiseras 
så att studenter med olika inriktningar och specialiseringar möts. 
 

1.4.2. Utbildningens röda tråd 
Som ovan nämndes måste de olika delarna i utbildningen samverka på ett bra sätt. 
Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) påpekar därför vikten av att det allmänna 
utbildningsområdet inte ska uppfattas som ett basblock utan bör fördelas över hela 
utbildningen som en helhet. Genom att inslag av den allmänna utbildningen studeras 
parallellt med inriktning eller specialiseringen, och genom de verksamhetsförlagda 
delarna, får studenterna möjligheten till en kontinuerlig relation mellan studier och det 
kommande yrket. Både kommittén och regeringen (Prop.1999/2000:135) trycker på 
betydelsen av en växelverkan mellan de verksamhetsförlagda och de högskoleförlagda 
delarna av utbildningen och att utbildningen mer än tidigare ska förankras i konkreta 
och praktiska erfarenheter. Grunden för de teoretiska kunskaperna i utbildningen ska i 
ökad utsträckning utgöras av den verksamhetsförlagda delen. Likaså torde de 
ämnesteoretiska studierna ordnas med hänsyn till yrkets krav och även kopplas till den 
verksamhetsförlagde delen av utbildningen på ett bättre sätt. 
 
Till följd av att utbildningens teoristudier tar sin utgångspunkt i den beprövade 
erfarenheten samtidigt som den verksamhetsförlagda delen förankras i teori och 
forskning, anser regeringen (Prop. 1999/2000:135), att en växelverkan mellan det 
teoretiska och praktiska kan nås. En växelverkan av detta slag behövs i 
lärarutbildningen då lärare förväntas besitta både teoretiska och praktiska kunskaper. 
Detta för att nå konsten att undervisa vilken inrymmer allt det som lärare gör för att 
skapa en så god miljö som möjligt för att underlätta elevers möjligheter att skapa sig 
kunskap. Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) menar även att en av de mest 
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centrala uppgifter för lärarutbildningen är att de blivande lärarna får insikter i hur 
kunskap bildas. De ska ha kännedom om olika sätt att tänka och handla kring hur 
pedagogisk verksamhet kan organiseras, så att målen uppnås på bästa sätt. Det krävs 
således en kompetens som går utöver kunskaper om hur elever lär sig ett förutbestämt 
innehåll. Regeringen (Prop.1999/2000:135) delar denna åsikt och talar vidare om att 
studenterna måste ges utrymme till att, i sin utbildning, få reflektera över kunskapssyn, 
kunskapsinnehåll och kunskapsurval i relation till hur barn och elever lär.  Vidare ingår 
det i lärares kompetens, enligt lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63), att vara 
förtrogen med vad undervisning och lärande är samt att ha en förståelse för hur kunskap 
överförs mellan den som lär ut och den som skall utveckla kunskap. Därför ska 
utbildningen uppmärksamma olika sätt att skapa förutsättningar för lärande genom att 
använda varierande uttrycksformer. Under utbildningen bör studenterna därför arbeta i 
och med olika miljöer för lärande.  
 
Regeringen (prop.1999/2000:135) delar kommitténs (SOU 1999:63) bedömning av att 
det finns ett behov av en stärkt och utvidgad vetenskaplig bas för lärarutbildningen med 
relevans för den pedagogiska yrkesverksamheten. Dessutom ska utbildningen, som ovan 
nämnts enligt högskolelagen (1 kap. 2 §) (Lag1996:1392), vila på vetenskaplig grund. 
Vidare påvisar regeringen (prop. 1999/2000:135) att kunskapsutvecklingen drivs framåt 
inom olika ämnen genom den vetenskapliga basen. Lärarutbildningskommittén (SOU 
1999:63) talar även om att den blivande läraren bland annat ska utbildas till att bli en 
reflekterande praktiker. Med detta menas det att vara reflekterande och kritisk i den 
betydelsen att läraren intar ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkeskunskap och till 
läraryrket. Utbildningen ska lägga grunden för ett reflekterande handlande och även ge 
studenten möjligheten att skapa sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Den reflekterande 
praktikern bör ha insikt om att vetenskaplig kunskap kan beskrivas utifrån hur olika 
teorier, perspektiv och metoder kan tillämpas i den pedagogiska verksamheten. Insikt 
ska även finnas om att lärares yrkespraktik kan vara utgångspunkten för teoretisering 
och kunskapsbildning. Om de blivande lärarna har med sig det reflekterande handlandet 
och den vetenskapliga grunden skapas förutsättningar för förståelse. En förståelse av 
undervisningens stoff och struktur, för elevers tänkande och för de olika 
lärandemiljöerna samt förståelse för vad som kan hämma elevers lärande och sociala 
utveckling. Examensarbetet har, enligt Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) och 
regeringen (prop.1999/2000:135), en stor betydelse i arbetet med och utvecklingen av 
ett vetenskapligt förhållningssätt. Det är även i examensarbetet som studenten, enligt 
regeringen (prop.1999/2000:135), ska visa sin förmåga att använda vetenskapliga 
metoder och teorier. Regeringen såväl som kommittén (SOU 1999:63) menar att dessa 
metoder och teorier ska tränas under utbildningen som en del av att det reflekterande 
handlandet och den vetenskapliga grunden. Lärarutbildningskommittén talar om att 
reflektion är en strategi för utvecklingen av den pedagogiska yrkesverksamheten och att 
lärarens professionalism förväntas att utvecklas.  



7 
 

2. Tidigare forskning 
 
 
 
Inledningsvis diskuteras utbildningens betydelse för lärarstudenter och hur utbildningen 
och studenternas tidigare erfarenheter påverkar varandra. Även problematiken kring 
utbildningens olika utformningar vid lärosätena framlyfts innan det vetenskapliga 
förhållningssättet tar vid. Här presenteras olika forskares åsikter kring förhållningssättet 
och utbildningens forskningsanknytning varefter möjligheterna att erhålla ett 
vetenskapligt förhållningssätt avhandlas. Därutöver belyses examensarbetets och 
reflektionens betydelse, varpå det pedagogiska förhållningssättet följer. Under det 
pedagogiska förhållningssättet diskuteras det kring ämneskunskaper, didaktiska frågor 
kontra metodik och kring kunskapssynen. Uppsatsens författare har valt att under 
rubriken kunskapssynen även diskutera undervisning, då de anser att kunskapssynen 
framträder i undervisningen. Slutligen lyfts förhållandet mellan teori och praktik fram 
liksom problematiseringen att vara ny lärare samt lärares yrkesprofessionalism. Under 
denna rubrik påpekas återigen reflektionens betydelse dock ur yrkesverksamhetens 
perspektiv.  
 
 

2.1. Utbildningens betydelse 
 
Det sägs, enligt Claesson (2002), att utbildningen inte alltid gör de blivande lärarna 
verkligt yrkeskompetenta. Studenterna klarar alltså inte av de arbetsuppgifter som möter 
dem som färdiga lärare, och deras praktiska kunnande är inte tillräckligt stort. Detta har 
även påvisats av Högskolverket (2005) som i sin utvärdering finner att nuvarande 
lärarutbildningen har brister, vilka kan leda till att lärarstudenter inte blir tillräckligt 
förberedda för sitt yrke. Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) menar att 
lärarkompetens även kan uppfattas och betraktas som en dynamisk process. Inom detta 
synsätt förnyas och förändras kunskapen oavbrutet då den ingår i en ständig utveckling. 
Läraren blir på detta sätt aldrig färdigutbildad utan ingår istället i ett livslångt lärande. 
Schön (1983) poängterade redan på 80-talet att yrkesutbildningarna ger teoretiska 
kunskaper och menade att om de studerande inte har ordentliga möjligheter att pröva 
om de teoretiska kunskaperna håller i praktiken vet de oftast inte ens varför de studerat 
olika teorier. Claesson (2002) menar dock att de flesta lärarstudenter tycker att 
ämnesstudier är relevanta i förhållande till den kommande yrkesutövningen. Däremot 
har många svårt att förstå varför de läser de teoretiska inriktningar om till exempel 
Piaget och Vygotskij som pedagogikböckerna brukar bestå av.  
 

2.1.1. Studenters tidigare erfarenheter 
Angående hur studenter påverkas av sin utbildning visar Claesson (2002) i en 
intervjuundersökning att flera studenter gått ut utbildningen utan att de knappt har 
påverkats. Tillema och Knol (1997) påpekar att lärarstudenter inte är någon tabula rasa 
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när de börjar på lärarutbildningen och att det därför kan anses viktigt att diagnostisera 
studenternas tro och uppfattning kring lärande och undervisning. Deras studie visar 
dock att undervisning som medvetet utgår från studenternas tidigare tro för att få en 
framgångsrik introduktion av pedagogiska teorier, inte påverkar studenternas 
antaganden märkbart eller i större utsträckning än annan undervisning. Claesson (2002) 
varseblev i sin studie, även hon, hur de studerande verkligen behöll sina ursprungliga 
idéer om yrkets karaktär. Alla blivande lärare har själva gått i skolan under många år 
och därvid har de begrundat över samt värderat olika sätt att undervisa. Därmed har de 
alltså kommit fram till ett ideal som påverkar deras sätt att se på läraryrket. Lindström 
och Pennlert (2006) har däremot en mer positiv syn på lärarstuderandes långa erfarenhet 
av undervisning och lärande genom sin egen skolgång. De menar vidare att om de egna 
eleverfarenheterna tillvaratas kan det leda till en viktig resurs under lärarutbildningen.  
 
Studierna är många och forskare har försökt finna förändringar i lärarstudenters 
förståelse efter det att lärarstudenter avslutat kurser som utvecklats särskilt med tanke på 
att hjälpa studenter att upptäcka sin förförståelse av lärande och undervisning. 
Richardson och Placier (2001) menar att studenter oftast använder sig av metoder som 
innebär att de väljer att använda undervisningsinnehållet på ett sådant sätt att den redan 
förekommande uppfattningen ytterligare förstärks. Paulin (2007) talar om att latenta 
modeller från tiden som elev uppdateras under lärarutbildningen. Hon samt Richardson 
och Placier (2001) anser i likhet med Claesson (2002) samt Tillema och Knol (1997) att 
utbildningens påverkan i stort sett är obetydlig på studenternas förförståelse och 
uppfattning. Tillema och Knol fann dock i sin studie att undervisning som medvetet 
arbetade med att medvetandegöra och utmana studenternas uppfattningar och 
förförståelse ökar studenternas insikt om de egna uppfattningarna och föreställningarna 
trots att det inte förändrades. Trots Paulins (2007) tankar om att utbildningens betydelse 
är minimal tror hon att detta kan förändras. Hon menar att teoretisk kunskap har 
förblivit teorier och för att dessa inte har kunnat relateras till egna erfarenheter så har 
inte ny kunskap kunnat skapas. Teorierna har inte kunnat införlivas med de personliga 
tankarna om undervisning samt lärande och hon menar att detta beror på utformningen 
av utbildningen, inte av innehållet. Till skillnad från Tillema och Knol (1997) menar 
Paulin (2007) att lärarutbildningens påverkan ligger i sättet som lärarutbildare lägger 
upp undervisningen. Davidsson, Hägglund och Kihlström (1999) håller med och menar 
att utbildningen borde ha studenternas egna erfarenheter som utgångspunkt och att dessa 
borde problematiseras. De menar vidare att den traditionella uppdelningen i 
lärarutbildningen innefattar teorier på högskolan samt praktik i fältskolor och att 
samspelet där emellan är bristfällig. Den bristfälliga integreringen främjar bevarandet av 
de traditioner som studenter bär med sig från sin egen skoltid. Något som både 
kommittén (SOU 1999:63) och regeringen (Prop.1999/2000:135) anser bör utvecklas, 
genom att ha en växelverkan mellan de verksamhetsförlagda och de högskoleförlagda 
delarna av utbildningen. 
 

2.1.2. Utbildningens olika utformningar 
Paulin (2007) resonerar kring om utbildningens otillräcklighet, utöver varaktigheten av 
studenters tidigare erfarenheter, kan förklaras i de olika tolkningarna av utbildningen. 
Hon får även stöd i dessa tankar av Jedemark (2006) som anser att vilket 
professionskunnande studenterna får beror på vilket lärosäte de studerat vid, samt hur 
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lärarutbildarna och studenterna gestaltar och behandlar utbildningens innehåll. Paulin 
(2007) talar även hon om att, hur innehållet utformas påverkar studenternas lärande och 
menar att skillnaderna i otillräckligheten inte kan bero på att delar saknas. De olika 
tolkningarna av utbildningens innehåll kan, enligt henne, både bero på utbildningens 
splittrade och diffusa budskap samt studenters individuella tolkningar av innehållet. 
Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) och Regeringen (Prop. 1999/2000:135) 
menar att utbildningens olika delar ska vara väl sammankopplade och att det, för alla 
lärarutbildningar, bör vara en övergripande struktur som gäller. Inom den givna 
strukturen finns det emellertid utrymme för studenterna och lärosätena att på egen hand 
forma utbildningens upplägg och innehåll. Högskoleverket (2005) påpekar i likhet med 
Jedemark (2006) och Paulin (2007) att den frihet lärosätena och studenterna har samt 
utbildningens lösa struktur medför att flertalet väsentliga element, för den gemensamma 
lärarkunskapen, inte blir behandlade på de olika utbildningarna. Högskoleverket menar 
vidare att variationen mellan lärosätena, både enligt styrdokumenten och enligt 
studenternas uppfattning, är betydande. Olika undervisningsobjekt formas, enligt 
Jedemark (2006), i syfte att verkställa det som lärarutbildarna uppfattar att 
lärarutbildningen syftar till. Lärarutbildarnas uppfattningar formas, i sin tur, i olika 
sociala samt historiska sammanhang och är således varierande.  
 
Jedemarks (2006) studie styrker utsagorna om att den nuvarande lärarutbildningen inte 
är kvalitativt likvärdig i sitt erbjudande av ett professionskunnande. Resultatet visar på 
fyra kvalitativt skilda lärarutbildningsverksamheter, vilket innebär att blivande lärare 
ges olika förutsättningar att hantera skolans uppdrag. De fyra skilda verksamheterna 
svarar sammanfattningsvis mot de krav som ställs på en professionell och reflekterande 
lärare. Genom deras fokuseringar på olika aspekter av professionskunnandet får en 
nyexaminerad lärare möjlighet att i utbildningen utveckla en analytisk och 
ämnesdidaktisk kompetens såväl som ett reflekterande och värdegrundsbaserat 
förhållningssätt. Följaktligen, anser Jedemark, att de olika lärarutbildnings- 
verksamheterna tillsammans kan utgöra en helhet som väl svarar mot de förändringar 
som ägt rum i samhället och inom skolan, men att de var för sig är otillräckliga. Likaså 
skiljer sig arbetet med exempelvis kurslitteratur emellan olika lärosäten och även vem 
eller vad som skapar undervisningsinnehållet. Högskoleverket (2005) avslutar med att 
utbildningarnas olika utformningar både kan tolkas positivt och negativt. De menar att 
den stora variationen i innehåll samt upplägg skulle kunna ses som ett misslyckande, 
och att olikheterna då beror på att de som skulle förverkliga intentionerna med den 
nuvarande lärarutbildningen inte gjorde så. Variationerna kan även ses som ett lyckat 
försök i att bruka den framstående frihet som reformen ger. Högskoleverket poängterar 
även att lärosätenas förutsättningar är varierande exempelvis gällande ekonomi, och att 
det utöver lärarutbildningsreformen även regleras av annan statlig styrning. 
 
 

2.2. Vetenskapligt förhållningssätt 
 
På vetenskaplig grund och forskningsanknytning är två begrepp som ofta förekommer 
parallellt i olika dokument, men formuleringarna om vad dessa faktisk innebär är ofta 
övergripande samt allmänna och ger egentligt inget stöd för konkret tillämpning. Vad 
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det handlar om är, enligt Lendahls Rosendahl (1998), olika dimensioner på hur 
undervisningen knyter an till forskningsresultat och i vilken mån undervisningen 
underlättar för ett vetenskapligt förhållningssätt hos de studerande samt om de får 
möjlighet till vetenskaplig skolning. Lendahls Rosendahl talar vidare om en annan 
innebörd av begreppen vilken innebär att träning av vetenskapliga metoder är en del av 
undervisningen. Björklund (1991) anser att det mest självklara sättet att precisera 
forskningsanknytningen är med just metodundervisning vilken han även ser risker med. 
Istället för att metoderna ses som ombytliga och modifierbara är det en risk att de ses 
som självklara och fasta sätt att lösa problem på inom forskararbete. Dessa farhågor 
bekräftas av Högskoleverket (2005) som påvisar att studenternas möten med den 
vetenskapliga grunden på flertalet universitet och högskolor innebär olika 
introduktioner samt övning i att använda olika metoder. Övningar och föreläsningar 
vilka då står som grund för studenternas examensarbeten. 
 
Att forskningsanknytningen och det vetenskapliga förhållningssättet fått en så snäv 
innebörd anser Ahlström (1992) vara beklagansvärt. Det vetenskapliga 
förhållningssättet ska, enligt författaren, öppna upp ögonen och möjliggöra för att se 
sammanhang som tidigare varit oförståeliga.  För lärare är detta en viktig kunskap, 
vilken exempelvis kan gagna dem att se olika sätt att behandla ett ämnesområde på. 
Även Hartman (2004) talar om vikten av kunskap om vetenskapliga teorier samt dess 
natur och knyter an till läsandet av vetenskapliga texter. Utan det vetenskapliga 
förhållningssättet kan inte texterna läsas aktivt och textens kärna samt essens kan lätt 
fördöljas av andra delar i texten. Ahlström (1992) diskuterar vidare hur utbildning med 
forskningsanknytning kan gestaltas så att studenterna får möjlighet att utveckla ett 
självständigt tankesätt samt få en förmåga att kritiskt granska och problematisera. En 
grundförutsättning, för att utbildningen ska kunna betraktas ha en vetenskaplig grund, är 
att lärarutbildarnas handlande kännetecknas av ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Högskoleverket (2005) menar att så inte är fallet på lärarutbildningen och pekar vidare 
på att bristen av forskarutbildade är stor. De lärare som är verksamma inom 
lärarutbildningen består, enligt utvärderingen, mestadels av adjunkter medan andelen 
lärare med kvalificerade vetenskapliga kompetenser, så som professorer, är låg. 
 

2.2.1. Att erhålla ett vetenskapligt förhållningssätt 
Utvecklandet av ett självständigt tankesätt och en förmåga att problematisera är enligt, 
Björklund (1991), förmågor som inte kan instrueras fram, utan studenterna måste 
sporras till detta. Således får inte instruktioner och handledningar dominera 
undervisningen. Författaren talar om ett mer övergripande arbetssätt som han benämner 
disputation med innebörden det rationella samtalet. Inom det perspektivet handlar 
forskningsanknytningen inte om att infoga de senaste forskningsrönen, utan snarare om 
att skapa en förståelse för det vetenskapliga samtalet hos studenterna samt få dem att 
argumentera för och emot, vilket skapar det vetenskapliga förhållningssättet. Ahlström 
(1992) instämmer och anser i likhet med Björklund (1991) att det vetenskapliga 
förhållningssättet inte i någon större grad utvecklas av kurser i metodik, han menar även 
att detta gäller examensarbetet. Lärarstudenterna är i behov av att kontinuerligt få 
möjligheter till argumentation och analysering. Lendahls Rosendahls (1998) resultat 
däremot visar på att det är i samband med examensarbete som studenterna får upp 
ögonen för det vetenskapliga förhållningssättet. Hon menar vidare att skrivandet tränar 
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studenternas självständiga tankesätt och problematiserande, som är väsentliga aspekter 
av det vetenskapliga förhållningssättet, samt att erfarenheterna av att analysera och tolka 
bidrar till ett nytt sätt att tänka och arbeta. Examensarbetets betydelse, framlyfts även av 
Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) och regeringen (prop.1999/2000:135), vilka 
anser att det är i arbetet som utvecklingen av det vetenskapliga förhållningssättet 
utvecklas. Likaså menar regeringen att det är i examensarbetet som studenterna ska 
åskådliggöra sin förmåga att använda vetenskapliga metoder och teorier. Lendahls 
Rosendahl (1998) menar att det är vid mötet av examensarbetet som flertalet studenter 
kommer i kontakt med vetenskaplig litteratur och forskning för första gången, vilket 
påverkar deras läsning och förhållande till text. Studenterna i studien förmodade, enligt 
författaren, att utbildningen och dess kurslitteratur hade fått mer betydelse om de 
kommit i kontakt med det vetenskapliga förhållningssättet tidigare.   
 
Då studenterna inte kommit i kontakt med vetenskaplig litteratur innan examensarbetet 
tyder det, enligt Lendahls Rosendahl (1998), på att forskningslitteratur inte används 
frekvent i lärarutbildningen. Förankring i relevant och aktuell forskning är, enligt 
Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63), ett måste för att ett vetenskapligt 
förhållningssätt till yrket inte ska utebli. Likaså bör teori och praktik förenas samt 
diskuteras på ett bra sätt med utgångspunkt i frågor om vad som är relevant kunskap för 
lärare för att skapa en reflekterande yrkesförankring. Om någon av dessa förankringar 
saknas kan utbildningens och yrkets samband bli abstrakt och studenterna blir då inte 
förberedda för att hantera den konkreta yrkesverksamheten. Jedemark (2006) påpekar i 
sin studie att formen av arbetet med kurslitteratur skiljer sig markant åt mellan olika 
lärosäten. En variant som hon exemplifierar är att studenterna själva har ansvaret samt 
att litteraturen sällan diskuteras mellan studenter och utbildare. Kurslitteraturen 
bearbetas istället genom en dialog i form av ett protokoll där studenterna redogör för 
vad de har samtalat om kring litteraturen, vilken då får en bakgrundsfunktion som 
relateras till erfarenheter. Inom en annan variant utgår undervisningen ifrån 
kurslitteraturen. Studenter och utbildare kan därmed diskutera hur litteraturen kan läsas, 
jämföras och granskas kritiskt under strukturerande samtal, och på så sätt skapas 
möjligheter till ett vetenskapligt förhållningssätt. Högskoleverket (2005) påpekar dock, i 
likhet med Lendahls Rosendahl (1998) att studenterna kommer i kontakt med pågående 
forskning i ringa mån och att de inte heller introduceras till att ta del av den kunskap 
som forskning utvecklar. 
 

2.2.2. Examensarbetets och reflektionens betydelse 
Examensarbetet innebär således ett annat sätt att studera än det som vanligast 
förekommer i lärarutbildningen, menar Lendahls Rosendahl (1998). Resultatet av 
forskningsarbetet, vilket är en form av problemlösning, är inte det primära ur 
pedagogisk synvinkel. Det är huvudsakligen ett lärandeprojekt där examensarbetet är en 
del i utbildningen, inte i en forskningsprocess. Avsikten är följaktligen att studenterna 
ska lära sig, i samband med att kunskap produceras och inte enbart reproduceras, vilket 
ofta är den erfarenhet de har av tidigare studier.  Vidare menar författaren att 
examensarbetet som lärandeprojekt upplevs av studenterna som inspirerande och att 
självkänslan påverkas positivt av att självständigt genomföra en krävande uppgift. 
Dessutom menar Lendahls Rosendahl att vetenskapliga redskap, som skapats, öppnar 
nya möjligheter för studenterna till reflektion och att arbete med en uppgift efter eget 
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val ger arbetet tydlig yrkesrelevans. Reflektion är en central aspekt av det vetenskapliga 
förhållningssättet, något som påpekas av Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) 
vilka redogör för vikten av att lärare ska utbildas till reflekterande praktiker, en tanke 
som även Schön (1983) resonerade kring. Han talade om reflection-in-action och 
menade att praktiker, så som lärare, genom reflektionen kritiserar och får ett underlag 
samt en förståelse för de erfarenhetsbaserade kunskaperna. I likhet med Schöns tankar 
om reflektionens utvecklande av kunskaper, anser kommittén (SOU 1999:63) att syftet 
med reflektion är att studenterna ska erfara ett mer självreflekterande angreppssätt. De 
menar även att kunskapen som erhålls genom reflektionen, över egna erfarenheter, 
verkar som ett tolkningsschema genom vilken lärares arbete kan förstås. Claesson 
(2002) drar detta ett steg längre och anser att kunskapen även bör ifrågasättas utifrån 
andra kriterier än den egna erfarenheten. Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) 
framhåller att förmågan att koppla samman de praktiska erfarenheterna med teoretiska 
antaganden kring undervisningen ökar om det finns en medvetenhet om de egna 
handlingarna. Likaså menar Lendahls Rosendahl (1998) att studenternas förgivet tagna 
föreställningar om forskning och vetenskap utmanas av examensarbetets arbetssätt och 
tänkesätt. Hon anser även att genomförandet av examensarbetet kan utveckla 
studenternas syn på kunskap och lärande. Detta resultat påvisar därmed motsatsen till 
vad Tillema och Knol (1997), Richardson och Placier (2001), Claesson (2002) samt 
Paulin (2007) anser och ovan diskuterat kring utbildningens påverkan på studenternas 
tro och övertygelse.  
  
Erfarenheterna som vinns av att genomföra ett forskningsarbete har, enligt Lendahls 
Rosendahl (1998), potentialen att vidga perspektiv för blivande lärare. De kan likaså, 
genom de teoretiska kvaliteter som utvecklats, komma att uppfatta sig själva och sitt 
yrke på ett nytt sätt. Inte främst av att de blivande lärarna har större kunskap om 
någonting utan av öppenheten för nya erfarenheter av liknande slag. Erfarenheter om att 
handlingar och påståenden baseras på antaganden, mod att ifrågasätta och granska dessa 
liksom att argumentera för sina val bidrar till viljan att utveckla sig själv och sitt yrke 
genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta innebär att lärares närhet och 
distansering till undervisningen, på ett balanserat sätt, avlöser och påverkar varandra 
samt att förhållandet mellan praktik och teori problematiseras, vilket är en förutsättning 
för ett fortlöpande lärande i en pedagogisk verksamhet avslutar Lendahls Rosendahl. 
 
 

2.3. Pedagogiskt förhållningssätt 
 
Det pedagogiska förhållningssättet, som ovan nämns, innebär att sättet att vara anpassas 
med hänsyn till andras lärande. Blivande lärare ska, enligt Lärarutbildningskommittén 
(SOU 1999:63), ha insikt i hur kunskap bildas, vilket regeringen (Prop. 1999/2000:135) 
anser vara konsten att undervisa. Vad gäller didaktik och metodik, ämneskunskap samt 
kunskapssyn, menar Linnér och Westerberg (2001) att dessa inte är åtskilda i den 
vardagliga skolpraktiken. De går in i varandra, de samspelar och låter sig inte på ett 
enkelt sätt kategoriseras. Däremot kan det vara en poäng att separera dem och studera 
dem var för sig, vilket inte är helt lätt enligt författarna.  
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2.3.1. Didaktiska frågorna 
Trots Paulins (2007) tankar, som ovan nämnts, om att utbildningens betydelse är 
minimal menar hon att studenterna verkar ta för givet att den didaktiska kompetensen 
och ämneskunskaperna ska vara tillräckliga. Studenterna upplever att de kan sina ämnen 
och vet hur undervisningen ska gå till. Inom det didaktiska fältet finns dock områden 
där studenterna har farhågor för sin kompetens, vilka kan vara bedömning och 
betygssättning. Linnér och Westerberg (2001) överensstämmer då de nyss färdiga 
lärarna och studenterna i utbildning deklarerar rätt enstämmigt att de inte önskar mer 
yrkesperspektiv under den ämnesteoretiska delen av utbildningen. Studenterna har 
däremot motsatt uppfattning i fråga om den egentliga lärarutbildningen och 
praktikperioderna, då kan yrkesperspektivet inte bli tydligt nog.  
 
Linnér och Westerberg (2001) menar att didaktikbegreppet förekommer och ges olika 
betydelse i olika länder och vid olika pedagogiska institutioner vid lärarutbildningarna i 
Sverige, även Högskoleverket (2005), Paulin (2006) och Jedemark (2007) diskuterar 
ovan utbildningens olika utformning vid lärosätena. Efter otaliga samtal, under Linnér 
och Westerbergs (2001) studie, på lärarutbildningen och vid ämnesinstitutionerna har 
didaktik som begrepp insetts vara svårt att ge en fast och entydig innebörd. Olika försök 
till tolkningar leder till variation av ett vagt och mångtydigt begrepp, vilket författarna 
inte anser vara något fel. Däremot kan det bli problematiskt om en konsensus som inte 
finns förutsätts, därmed att man talar om samma sak fast man inte alls gör det. I 
anslutning till detta belyser Långström och Viklund (2006) vikten av att förhålla sig till 
de didaktiska frågorna; vad? hur? och varför? när lärare ska planera sitt arbete. För 
vem/vilka? och när? är ytterligare två frågor som lärare även bör tänka på. Det är många 
olika individer och förutsättningar som måste tas hänsyn till, då kan frågorna vara 
utgångspunkten för tankemodeller vid planering av lektioner eller av ett moment. 
Däremot går författarna inte djupare än så vilket Linnér och Westerberg (2001) gör. De 
menar att, av allt att döma hjälper det inte att vara överrens om att didaktikens 
huvudfrågor är vad? hur? och varför? om inte frågorna fördjupas och sökes i sitt 
samband samt tillämpas i pedagogiska sammanhang. Om detta avstås är risken stor att 
frågorna stannar på ett ytligt tekniskt plan och följer pedagogikens traditionella fråga-
svar-mönster. Följaktligen räcker det inte med att frågorna ställs och ges enkla svar.  
 
Förutom de didaktiska frågorna anser Långström och Viklund (2006) att lärare bör ha 
ett mikro- och ett makroperspektiv vid utformningen av undervisningen. Det finns då 
två olika sätt, ett är att från elevernas nivå se på en viss fråga i ett underifrånperspektiv 
medan det andra är ett övergripande sätt att betrakta struktur och omgivning ur ett 
fågelperspektiv. Eleverna måste här ges möjlighet att se helheten tillsammans med alla 
byggbitarna. I lärares planeringsarbete innefattar det även att ta ställning till vilka 
begrepp som är nödvändiga för förståelsen och vilka modeller som måste definieras, 
förklaras och användas. I likhet med Långström och Viklund illustrerar Lindström och 
Pennlert (2006) den didaktiska triangeln, i vilken de lyfter fram centrala didaktiska 
begrepp. Den menar författarna betraktar undervisningen ur ett fågelperspektiv och är 
användbar då lärare ska ringa in mål som elever ska nå och tillsammans finna vägar att 
nå målen. Modellen skildrar förhållandena mellan vad? hur? och varför? Författarna 
drar även paralleller och konkretiserar dessa frågor till undervisningens olika 
dimensioner; innehåll, metoder och syfte.  
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Sträng och Dimenäs (2000) visar ytterligare på en modell, den didaktiska romben, 
vilken innehåller på liknade sätt synliggjorda föreställningsramar för undervisning och 
lärande. Dessa är bland annat knutna till elever, studenter, praktiska och vetenskapliga 
teorier samt antaganden om undervisning och lärande. Författarna poängterar att 
strukturen i modellens olika komponenter; lärare, elev, metod och innehåll, sätter fokus 
på betydelsefulla delar i den lärandeprocess som riktas mot det lärande mötet. Figuren 
hänvisas till Alexandersson (1994). Då denna modell varit ett givande innehåll i 
didaktiken under åtskilliga år, kan Linnér och Westerberg (2001) dock visa på ett 
vanligt förekommande bland studenterna. De exemplifierar hur studenterna reducerar 
didaktiken till metodik, vilket författarna inte är särskilt förvånade över. Studenterna vill 
veta hur de ska göra, till skillnad från lärarutbildarna som även, förutom hur-frågan, vill 
att studenterna ska tänka kring alternativt innehåll, konsekvenser av sitt handlande och 
sina syften. Detta är att didaktisera, vilket studenterna dock menar att de får för lite av, 
då lärarutbildare uppehåller dem för mycket vid ämnet samt inte tar tillräcklig hänsyn 
till deras konkreta och påträngande frågor om metodiska val. Vidare menar Linnér och 
Westerberg att didaktik och metodik måste finnas men att de inte är identiska och 
utbytbara, de är i stället varandras förutsättning.  

2.3.2. Kunskapssynen  
Enligt Cano (2005) är det många studenter som under sina första år på 
högskoleutbildningar tror att kunskapen är trivial och säker samt att den överförs av en 
auktoritet. När studenterna närmar sig slutet av sin utbildning anser de snarare att 
kunskapen är komplex, mer föränderlig och tillgänglig genom resonemang, samt att 
kunskapen kan inrymma tvetydigheter och motsägande sanningar. Kunskapssynen, 
menar Stensmo (1994), är teorin om kunskap samt vetande och har sin utgångspunkt i 
tre huvudsakliga frågor. Frågorna handlar om kunskapens väsen, uppkomst och 
giltighet, vilket även kan relateras till ismerna. Hur undervisning och inlärning 
genomförs är direkt kopplat till lärarens kunskapssyn. Inställningen till kunskap och 
inlärning påverkar även motivationen enligt Cano (2005). Vidare menar författaren att 
studenter med en ytlig inställning till inlärning tenderar att bli motiverade utifrån, en 
motivation vilken handlar om att fullfölja uppgifterna och undvika att göra fel. Deras 
inlärningsstrategier är enformiga och består oftast av att de memorerar och 
reproducerar. Studenter med en djupare inställning till inlärning tenderar att ha en inre 
motivation, de försöker skapa en egen förståelse och använder sig av meningsfulla 
strategier. De integrerar den allmänna kunskapen med personliga erfarenheter.  
 
Den konstruktivistiska och den behavioristiska kunskapssynen ryms inom två till synes 
skilda ismer, vilka kan uppfattas som varandras ytterligheter. Konstruktivisten, enligt 
Stensmo (1994), vill att eleven ska göra undersökningar på egen hand, därmed är det 
utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv avgörande att den inre motivationen existerar då 
det är eleven själv som skapar den egna kunskapen utifrån egna erfarenheter och ny 
information. Däremot menar Maltén (1997) att eleven inom det behavioristiska 
perspektivet ses som ett objekt. Läraren behöver inte ta reda på vilken förförståelse som 
individen bär med sig i bagaget då det inte är avgörande för kunskapsutvecklingen, utan 
bestämmer över vad som ska ingå i undervisningen och genom olika former av 
förstärkning skapas lusten för lärandet hos eleven. Skinner exemplifierar, enligt Maltén, 
hur läraren kan använda sig av positiv eller negativ förstärkning beroende på vad denne 
vill åstadkomma i klassrummet, eleverna blir därmed vägledda till vad läraren anser 



15 
 

vara det bästa resultatet. Till skillnad från behaviorismen utgår läraren inom 
konstruktivismen, enligt Stensmo (1994), ifrån elevens förförståelse, för att veta elevens 
utgångsläge då de försöker begripa undervisningen utifrån sin rådande tankestruktur. 
Vidare menar Vygotskij, enligt Kroksmark (2003), att med hjälp av de intellektuella och 
praktiska verktyg eleverna redan har, exempelvis språket, kan de först behärska 
uppgifter tillsammans med andra och sedan utföra dem själva. 
 
Arfwedson och Arfwedson (1998) menar att det ur ett behavioristiskt perspektiv 
exempelvis handlar om att lära eleverna att två gånger två är fyra. Vidare anser 
författarna att det viktigaste för en behavioristisk lärare är att eleverna lär sig den 
faktakunskap som presenterats. Läraren lägger liten vikt vid att ta reda på om de förstår 
innebörden av kunskapen. Eleverna arbetar enskilt med de uppgifter de får och läraren 
ställer frågor som ska besvaras med rätt svar, är svaret fel kan elevernas svar ignoreras. 
Den konstruktivistiske läraren hjälper istället eleverna att ta nya steg mot nytt kunnande 
genom att introducera nya begrepp och tankesätt, som eleven annars kanske inte skulle 
komma fram till. Läraren fokuserar inte på att förmedla kunskap till eleverna utan 
stimulerar eleverna att själva konstruera förståelse. Läraren är medveten om att det tar 
tid för eleverna att uppnå förståelse i form av en varaktig begreppslig förändring. Piaget 
kallar, enligt Stensmo (1994), denna kunskapskonstruktion för adaption. Vidare anser 
Piaget att kunskapskonstruktionen är en aktiv process och att människan som är nyfiken 
av sig har en medfödd strävan efter att utforska och förstå omvärlden. Tack vare denna 
nyfikenhet försätts vi i situationer vi inte förstår. Vygotskij, menar Kroksmark (2003), 
skiljer på det som individen kan göra själv och det den kan göra tillsammans med andra 
till skillnad från Piaget. Skillnaden där emellan kallar Vygotskij för den proximala 
zonen, som även kan benämnas den närmaste utvecklingszonen. 
 

2.4. Att vara ny lärare 
 
Som svar på studenternas funderingar kring studier om bland annat Piaget, menar 
Claesson (2002) att det inte är irrelevant, utan det är i hög grad viktigt att känna till en 
inflytelserik pedagog/filosof och vad denne har kommit fram till. Schön (1983) anser att 
problematisering gällande relationen mellan Piagets teorier och den praktiska verklighet 
som möter den blivande läraren är ett måste. Hans vilja att få studenter på 
yrkesutbildningar att reflektera när de utövar sitt yrke är stark, han trycker då på den 
ovan nämnda reflection-in-action. Claesson (2002) menar dock att det är svårt för lärare 
att reflektera samtidigt som de undervisar. Att medvetet och på ett systematiskt sätt 
rekonstruera sin arbetsdag och reflektera, kan kännas som en utopi då den 
heltidsarbetande läraren oftast är alltför trött efter dagens slut. Detta kan relateras till 
Carlgren och Marton (2002) som menar att lärare måste göra mycket mer än att 
undervisa. Lärares arbete består av två delar; läraren ska realisera didaktiska och 
pedagogiska modeller genom att skapa gynnsamma lärandemiljöer samt att hon ska 
hantera den sociala verkligheten i klassrummet. Därtill ska läraren se till den enskilda 
eleven, hon ska ansvara för hela klassens arbete, likaså upprätta samt upprätthålla 
ordning och slutligen övervaka arbetet och skapa betingelser för lärandemiljöer. Av 
läraren krävs alltså att hon både har didaktisk och social kompetens så att hon kan ta 
hand om både den didaktiska dimensionen och den sociala praktiken som finns i 
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klassrummet.  
 
Schön (1983) ställer sig kritisk till de formella utbildningarna och anser att de är 
ineffektiva, att det som utövas inom ramen för formella utbildningar har alltför lite med 
den kommande yrkesuppgiften att göra. De blivande lärarna ska huvudsakligen kunna 
kommunicera med människor, det vill säga; lyssna till elever och förstå på vilka sätt de 
har svårigheter och möjligheter att begripa ett undervisningsinnehåll. Paulin (2007) har, 
i sin studie, funnit att de största farhågor studenter har handlar om svagheter och brister 
i den sociala kompetens som de anser att de behöver i sin yrkesutövning. I en tidigare 
studie av Andersson (2005) är resultatet det motsatta. Där påvisas det att flertalet 
nyexaminerade lärare anser, vad gäller sociala problem, att de fått goda förberedelser i 
sin utbildning. Enligt Paulin (2007) ses den sociala kompetensen av studenter som 
färdigheter och något som de borde ha fått träna i mycket större omfattning. En slutsats 
som Paulin kan dra, i liknelse med Schön (1983), är att de delar där studenter upplever 
att de inte har tillräckliga kunskaper och färdigheter borde behandlas på ett effektivare 
sätt i utbildningen.  
 
Då Schöns (1983) tidigare diskussion handlade om de etablerade utbildningarnas sätt att 
lägga upp studierna, utgjordes detta inte enbart av oreflekterat motstånd. Han hade en 
lösning på problemet, nämligen att yrkesutövare ska reflektera. Vid reflektion i 
yrkesutövningen har lärare fokus på de egna erfarenheterna från praktiken och vad som 
händer där. Hans lösning på de problem som skolan anses ha är således att lärare ska bli 
en reflekterande praktiker. Trots att hans kritik handlade om 80-talets utbildning och 
inte dagens utbildning kvarstår problemet ändock. Schöns tidiga tankar lever vidare än 
idag, bland annat i Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) betänkande, vilket ovan 
nämndes. De menar vidare att reflektion är en strategi för utvecklingen av den 
pedagogiska yrkesverksamheten och att lärares professionalism förväntas att utvecklas. 
Kommittén sätter ett högt värde på den utbildning som kan växa fram ur statens 
satsningar på utbildning i samarbete med läroplansutveckling. Även Claesson (2002) 
talar om den utvidgade professionalismen då hon menar att kunskapen bör ifrågasättas. 
Vidare instämmer inte Claesson med Schön (1983) om att det enbart skulle hjälpa att 
reflektera kring de erfarenheter som varje enskild lärare har utan att kunskapen bör 
ifrågasättas även utifrån andra kriterier. Paulin (2007) ser även hon olika lösningar och 
förklaringar till svårigheterna en lärare kan ha. Hennes resonemang berör huruvida 
lärarna saknar kunskap i form av teorier eller om de saknar konkreta övningar i 
efterliknade miljöer under utbildningen. Likaså kan hon föreställa sig att 
handlingskunskap först utvecklas i verksamheten efter utbildningen, om så är fallet blir 
det första året i yrket, på ett sätt, det sista året i utbildningen. 
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3. Metod  
 
 
 
Metoden inleds med en distinktion mellan den kvantitativa och den kvalitativa metoden 
varefter valet av metod till studien presenteras. I samband med val av metod diskuteras 
det även kring intervjufrågornas utformning och en intervjumanual presenteras. Därpå 
följer en beskrivning av urval som har valts att presenteras tidigt då urvalet har 
betydelse både vad gäller pilotstudien och huvudstudien. Således presenteras 
pilotstudien därefter, vilken i sin tur består av en beskrivning av urval, genomförande 
och erfarenheter. Varefter genomförandet av huvudstudien presenteras liksom dess 
insamlande av datamaterial. Hur datamaterialet analyserades skildras därefter i 
analysen. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens trovärdighet och forskningsetiska 
överväganden samt uppsatsförfattarnas litteraturanskaffning.  
 
Starrin (1994) framhåller att en undersökningsinriktning avgränsas av dess 
forskningsfrågor. Frågor om vad något innebär, handlar om och innehåller är ämnen 
som leder mot en kvalitativ analys. Däremot i en kvantitativ metod ställs frågetypen om 
mängder eller om samband finns. Kvale (1997) anser att den kvalitativa metoden vill 
erhålla nyanserande redogörelser på dessa frågor och är ett arbete med ord istället för 
med siffror. Kvalitet är den grundläggande karaktären eller egenskapen hos någonting 
och kvalitativa data betraktas oftast som subjektiva uppfattningar. En av många 
distinktioner mellan kvalitativ och kvantitativ metod är enligt Starrin (1994) 
skillnaderna i mätprecision. Med det menar de att kvalitativa data har en grov skattning 
medan kvantitativ data är preciserad. Detta styrks även av Kvale (1997) som menar 
vidare att exaktheten i de kvantitativa måtten kan motsvaras av den kvalitativa 
intervjuns precision och stringens i beskrivning samt tolkning. Kvalitativ metod är 
lämplig, menar Patel och Davidsson (2003), när forskaren vill ha mer information om 
färre individer som ger en helhetsbild av var och en av deltagarna.  Inom kvantitativ 
metod får forskaren däremot lite information om många undersökningsenheter, detta för 
att upptäcka det gemensamma, det genomsnittliga eller det representativa.  
 
 

3.1. Val av metod 
 
Med denna information i åtanke är den kvalitativa metoden att föredra i studien då den 
syftar till att undersöka utbildningens betydelse genom nyexaminerade lärares 
beskrivningar, vilka erhålls genom en intervju. En svaghet, enligt Starrin (1994) och 
Kvale (1997) med den kvalitativa intervjun är att undersökningen inte får en bred 
svarsfrekvens då endast ett fåtal intervjuer kan ske inom den disponerade tiden. 
Däremot får studien en möjlighet att precisera data och då få ett djupare perspektiv på 
lärares beskrivningar. Patel och Davidsson (2003) anser att frågorna i kvalitativa 
intervjuer som regel ger ett stort utrymmer för respondenterna att svara med egna ord, 
vilket tyder på en låg grad av standardisering. Frågornas följd beror på graden av 
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strukturering, en låg grad innebär att frågorna ställs allteftersom medan frågorna i en 
bestämd följd har hög grad av strukturering. Kvale (1997) talar om en form av intervju 
som varken är strängt strukturerad eller standardiserad, utan som är fokuserad på vissa 
teman i den intervjuades livsvärld. Studien kommer att ha en låg grad av standardisering 
och ha fokus på ett visst tema, trots en relativt hög grad av strukturering.  
 
Då denna undersökning redogör för utbildningens betydelse bör intervjuaren hålla detta 
i fokus under intervjun men, enligt Kvale (1997), utifrån vissa perspektiv eller 
sammanhang. Utbildningens betydelse belystes med hjälp av nyexaminerade lärares 
beskrivningar av deras yrkesverksamhet, vilket diskuterades genom det gemensamma 
samtalsämnet ämnesintegrering. Intervjuns sammanhang var således yrkesverksamheten 
och det gemensamma samtalsämnet. Frågorna till intervjun var öppna och hade inga 
fasta svarsalternativ, de inbjöd även till många följdfrågor trots den relativt höga 
struktureringen. Valet av intervjuns sammanhang och frågornas struktur styrktes vid 
genomförandet av pilotstudien. 
 

3.1.1. Intervjumanual 
Trost (2005) liksom Kvale (1997) talar om att en intervjuguide kan vara bra att 
konstruera innan data samlas in, dock skiljer sig deras åsikter kring utformningen åt. 
Kvale anser att det i en intervjuguide ska anges vilka frågeområden som är till föremål 
för undersökningen. Det kan ske genom att guiden har en övergripande beskrivning av 
områdena eller att den består av omsorgsfullt formulerade frågor. Trost (2005) däremot 
menar att en intervjuguide endast kan bestå av frågeområden och inga i förväg 
formulerade frågor, utan att dessa ska formuleras under intervjuns genomförande. 
Uppsatsförfattarna valde att utifrån syfte, frågeställningar och intentionerna med den 
nuvarande lärarutbildningen att utarbeta en intervjumanual (bilaga 1), vilken efter 
pilotstudien utvecklades (bilaga 2). En manual där frågorna som ovan nämndes är av 
öppen karaktär och inbjuder till följdfrågor. Kvale (1997) benämner detta som en 
halvstrukturerad intervju, vilken ger möjligheter till att göra förändringar gällande 
frågornas form och ordningsföljd under intervjun om så krävs. 
 
 

3.2. Urval  
 
Intervjuer ger mycket information och en bra överblick, likväl är de mycket 
tidskrävande vilket gör att antalet respondenter måste begränsas, påpekar Trost (2005). 
Han anser vidare att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett flertal 
mindre väl utförda, därmed ska kvaliteten prioriteras, oavsett studie. Kvale (1997) 
hävdar att det vid alltför många intervjuer blir svårt att göra ingående tolkningar av 
varje persons berättelse. Under dessa omständigheter valde uppsatsförfattarna att 
begränsa antalet intervjuer till tre stycken. Eftersom studien syftar till att undersöka 
utbildningens betydelse genom nyexaminerade lärares beskrivningar är respondenterna 
nyexaminerade och har genomgått sin utbildning efter 2001, då den nuvarande 
lärarutbildningen startade. Respondenterna arbetar även ämnesintegrerat och på 
grundskolan med elever från skolår sex till nio. Valet av att respondenterna ska arbeta 
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ämnesintegrerat var för att ha ett gemensamt samtalsämne vid intervjun. Lärare kan, 
enligt Jedemark (2006) vara starkt begränsade i att uttrycka sig i frågor som rör kunskap 
och den egna yrkesverksamheten. Således valdes det gemensamma samtalsämnet i 
tilltron att underlätta för respondenterna att tala om sin yrkesverksamhet samt sitt 
vetenskapliga och pedagogiska förhållningssätt.  
 
De berörda lärarna i studien tillfrågades om att deltaga genom en personlig kontakt, 
vilken sedan gav deltagarna en muntlig information om studien. Därefter erhöll lärarna 
ett personligt brev från uppsatsens författare där deras deltagande motiverades och 
intentionerna med intervjun beskrevs. Likaså, betonar Patel och Davidsson (2003) 
vikten av, att ge utförlig information om vilka som är ansvariga för undersökningen, 
syftet med intervjun och att det som sägs i intervjun är konfidentiellt. Detta verkställdes 
för att erhålla ett forskningsetiskt tillvägagångssätt och underlätta respondenternas 
beslut om deltagande. En annan rekommendation, erhållen av Kvale (1997), är att 
respondenterna bör få ange sina önskemål om plats och tidpunkt för intervjun. Vid 
genomförandet planerades det att återigen ge deltagarna sanningsenlig information om 
studiens syfte, en information i form av ett samtyckesdokument, (bilaga 4).  
 
 

3.3. Pilotstudie 
 
Intervjuaren är, enligt Kvale (1997), forskningsverktyget och måste oavbrutet fatta 
snabba beslut om exempelvis frågans innehåll och utformning. En god intervjuare är 
kunnig både inom intervjuns ämne och på mänskligt samspel, kunskaper vilka inte går 
att läsa sig till utan vilka måste erfaras. Således poängterar Kvale vikten av att 
genomföra en pilotstudie, där förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel 
ökar. Även Patel och Davidson (2003) framhåller betydelsen av en pilotstudie och 
menar vidare att denna ger utrymme för att erfara de tekniker samt upplägg som skall 
användas vid insamlingen av datamaterialet.  
 

3.3.1. Urval 
Patel och Davidson (2003) resonerar kring vikten av att pilotstudiens respondenter 
motsvarar huvudstudiens respondenter, så att pilotstudien likaså motsvarar 
huvudstudien, emellertid i mindre skala. Då respondenterna i huvudstudien är tre 
nyexaminerade lärare minskades antalet ner till endast en respondent i pilotstudien. 
Respondenten är en personlig kontakt som nyligen tagit ut sin lärarexamen och som har 
erfarenhet av ett ämnesintegrerat arbetssätt på grundskolan, vilket är studiens tre 
kriterier för urvalsgruppen.  
 

3.3.2. Genomförande 
Då pilotstudien, enligt Patel och Davidson (1994), ska svara mot huvudstudiens syfte 
har pilotstudien genomförts på det sätt som huvudstudiens utformning var planerad. 
Vilket ovan nämndes, utformades en intervjumanual (bilaga 1) inför studien, vilken 
användes under pilotstudien och som sedan utvecklades inför huvudstudien (bilaga 2). 
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Patel och Davidson menar vidare att det finns två olika sätt att registrera intervjusvaren, 
endera genom att föra anteckningar eller genom inspelning. Trots påpekandena om att 
pilotstudiens utförande ska motsvara huvudstudiens utförande har uppsatsförfattarna 
medvetet valt att vid pilotstudien föra anteckningar till skillnad från huvudstudien där 
inspelning av intervjuerna kommer att ske. Valet gjordes till följd av svårigheter i att 
finna inspelningsutrustning. I likhet med planeringen inför huvudstudien informerades 
respondenten innan intervjun om dess syfte och utformning samt frivilligheten att 
deltaga i samband med genomgången av samtyckesdokumentet (bilaga 3), vilken även 
skrevs under av intervjuare och av respondenten. De båda uppsatsförfattarna var 
delaktiga vid intervjun, vilken skedde under lediga förhållanden i respondentens hem. 
En av författarna presenterade de strukturerade frågorna med utgångspunkt i 
intervjumanualen och försökte skapa ett givande samtal, medan den andra inflikade med 
behövande följdfrågor i samband med att denne förde anteckningar på dator. Till följd 
av att pilotstudien utfördes på liknande sett som huvudstudien avser att göra, hade 
uppsatsförfattarna möjlighet att finna brister och problem i genomförandet. Pilotstudien 
utfördes endast i ändamålet att ge uppsatsförfattarna erfarenheter och en större trygghet 
i tekniken samt att finna brister och problem. Följaktligen används inte pilotstudien i 
resultatet. 
 

3.3.3. Erfarenheter  
Pilotstudien gav författarna en guidning i frågornas relevans för studiens syfte samt hur 
de uppfattades och förstods. Genom erfarenheterna ändrades ordningen på vissa av 
frågorna i intervjumanualen (bilaga 1 och 2) för att ett tydligare samband skulle visas 
för respondenten. Likaså valde författarna att utesluta någon fråga samt att några frågor 
sattes inom parantes, detta för att de under pilotstudien blev spontana följdfrågor. 
Författarna valde vid utformandet av intervjumanualerna att inte skriva med eventuella 
följdfrågor för att inte bli för styrda. Vetskapen om att ingen intervju är den andra lik 
ledde dock till att dessa följdfrågor sattes inom parantes för att minimera risken att 
dessa inte kommer på tal, då de är av vikt att samtala kring. Uppsatsförfattarna fick även 
bekräftelse på att frågorna var öppna och ledde till olika följdfrågor samt ett givande 
samtal. 
 
 

3.4. Huvudstudiens genomförande 
 
Studien ägde rum på den skola som de ovan nämnda nyexaminerade lärarna arbetar vid, 
då detta var ett önskemål från respondenterna, vilket tidigare har rekommenderats av 
Kvale (1997). Kommunen som skolan är en del av är liten och kan uppfattas som en 
förort till en av Sveriges största städer. Vid genomförandet gavs samtyckesdokumentet 
(bilaga 4), innehållande information om studiens syfte och utformning, till 
respondenterna. Samtidigt meddelades de, liksom i brevet, om att deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när som önskas, vilket stöds av Kvale (1997), 
Vetenskapsrådet (2005) och Forsman (1997). I dokumentet framgick även att resultatet 
av deras medverkan presenteras konfidentiellt, vilket kan verifieras av Patel och 
Davidsson (2003), i ett examensarbete som publiceras elektroniskt, för att 
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respondenterna inte skulle känna sig utnyttjade. Genom att respondenten och de båda 
intervjuarna signerade dokumentet gavs även ett samtycke till inspelning.  
 
Under intervjuerna deltog båda uppsatsförfattarna. En ställde de strukturerade frågorna 
med utgångspunkt i intervjumanualen (bilaga 2) och försökte skapa ett givande samtal 
genom olika följdfrågor, medan den andra flikade in vid behov med andra frågor. Enligt 
Kvale (1997) är det viktigt att intervjuaren inte går för fort fram och är observant på de 
signaler respondenten ger. Han anser att det kan underlätta att använda två intervjuare 
vid varje tillfälle för att hålla fokus i intervjun och att respondentens ickeverbala 
signaler lättare kan uppmärksammas. Vidare menar författaren att intervjuer gjorda av 
olika intervjuare som använder samma intervjuguide dock kan ge olika resultat 
beroende på deras skiftande känslighet för och kunskap om ämnet för intervjun. 
Studiens intervjuer registrerades genom bandinspelning efter att respondenterna givit 
sitt tillstånd till detta i samtyckesdokumentet (bilaga 4). Att bandinspelning är 
gynnsamt, menar Kvale, är för att ord, tonfall och pauser kan fångas upp samt att det ger 
möjlighet att återigen kunna lyssna på materialet. 
 
Då uppsatsens författare betonar vikten av att respondenterna vet vad som komma skall 
under intervjun och att de ska känna sig mer avslappnade uppkom idén, med hjälp av 
Kvale (1997), Vetenskapsrådet (2005) och Forsman (1997), till samtyckesdokumentet 
(bilaga 4). Den intervjuade bör, understryker Kvale (1997) få ett underlag om intervjun 
genom förberedelse innan intervjun. Intervjuaren ska då kortfattat berätta om syftet med 
intervjun och användningen av bandspelaren, likaså fråga om den intervjuade har några 
frågor innan intervjun börjar. De första minuterna, menar Kvale, är avgörande för 
intervjun eftersom respondenten skapar sig en uppfattning om intervjuaren innan denne 
vågar tala fritt och avslöja erfarenheter och känslor för en främling. Med dessa 
upplysningar i åtanke gick intervjuarna tillsammans med respondenten igenom 
samtyckesdokumentet (bilaga 4) innan intervjun, därmed fick samtliga möjligheten att 
bekanta sig med varandra. Därtill gavs även chans att ställa frågor om det var något 
respondenten undrade över. 
 
Trosts (2005) tidigare påpekande om hur tidskrävande kvalitativa intervjuer kan vara, 
erfor emellertid uppsatsförfattarna vid transkriberingen av de tre intervjuerna. 
Transkriberingen är ordagrant utskriven, dock valde författarna att utelämna vissa 
pauser som respondenterna gjort, vilka inte ansågs påverka sammanhanget av deras 
utsagor. Likaså har författarna valt att exkludera utfyllnadsord så som förstående 
jakanden av författarna vid respondenternas utsagor. Beträffande särskilda betoningar 
från respondenterna fann uppsatsförfattarna obetydliga för studiens resultat, på liknande 
sätt hade kroppsspråket föga betydelse. Följaktligen skrev en av intervjuarna ut 
intervjun, varefter den andre intervjuaren lyssnade igenom intervjun samtidigt som 
utskriften lästes för att försäkra att det som sagts stämde med utskriften. Att 
intervjuutskrifter tar lång tid bestyrks även av Patel och Davidsson (2003) som menar 
att intervjuare måste ta med i beräkningen att en timmes intervju kan ta fyra till sex 
timmar att renskriva. 
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3.5. Analys  
 
Trost (2005) påpekar att det inte finns några gemensamma spelregler vid en kvalitativ 
analys och menar vidare att bearbetning, analys och tolkning är beroende av den 
enskildes personliga tycke och smak. Kvale (1997) däremot talar om tre steg då den 
utskrivna intervjun ska analyseras. Först struktureras det, ofta stora och komplexa 
intervjumaterialet, för att sedan kartlägga materialet så att det blir tillgängligt för analys. 
Denna kartläggning kan, enligt författaren, exempelvis ske genom att överflödigt 
material som avvikelser och upprepningar elimineras liksom att urskilja det väsentliga 
från det oväsentliga. Vad som är väsentligt eller oväsentligt beror på undersökningens 
syfte och teoretiska antaganden. Uppsatsförfattarna har efter transkriberingen av data 
valt att läsa igenom materialet, flertalet gånger, med intentionerna för den nuvarande 
lärarutbildningen och tidigare forskning som redskap för sitt analyserande. Vid 
genomläsningen av materialen har de båda skrivit kommentarer i marginalerna som 
sedan har jämförts. Trost (2005) menar att en effekt som kan förvärvas av detta 
tillvägagångssätt är att det under själva genomläsandet lätt skapas goda, som dåliga 
idéer, vilka kan användas i analysen av materialet. Han anser även att mönster kan 
upptäckas när materialet, med kommentarerna, återigen studeras. Så och var fallet i 
denna studie där mönster upptäcktes, både med hjälp av uppsatsförfattarnas 
kommentarer och med studiens syfte samt med utbildningens intentioner som grund. 
Författarna kunde urskilja tre olika infallsvinklar, på utbildningens betydelse vad gäller 
nyexaminerade lärares pedagogiska och vetenskapliga förhållningssätt. Dessa var 
kunskapssynen, det vetenskapliga förhållningssättet samt förhållandet mellan teori och 
praktik, vilka kunde presenteras som tre olika undervisningsmodeller. Att det 
vetenskapliga förhållningssättet benämns lika i infallsvinklarna som i syftet beror på att 
detta förhållningssätt lätt kunde urskiljas i studiens datamaterial. I fråga om det 
pedagogiska förhållningssättet är detta mer komplext i datamaterialet och synliggjordes 
genom kunskapssynen samt förhållandet mellan teori och praktik. Därav valet att 
benämna infallssvinklarna som kunskapssynen, det vetenskapliga förhållningssättet 
samt förhållandet mellan teori och praktik 
 
Uppdelningar av intervjuuttalanden är, enligt Kvale (1997), dagens vanligaste form av 
dataanalys. När infallsvinklarna hade urskiljts i datamaterialet, sammanställdes de olika 
respondenternas uttalanden var för sig och strukturerades upp inom de olika 
infallsvinklarna, varefter utsagorna jämfördes för att utkristallisera likheter och 
skillnader. Dock är infallsvinklarna, i likhet med Lendahls Rosendahl (1998), inte helt 
avgränsade utan överlappar snarare varandra och är beroende av varandra. En 
självklarhet då dessa delar är centrala i utbildningen och som, enligt kommittén (SOU 
1999:63) och regeringen (prop. 1999/2000:135), måste vara sammankopplade. Analysen 
presenterades sedan i resultatet där respondenternas uttalanden ställs i likhet med 
varandra samt emot varandra, både genom citat och genom tolkningar i tre olika 
undervisningsmodeller. Med undervisningsmodeller avser uppsatsförfattarna olika 
förfaringssätt som urskiljts i respondenternas beskrivningar av deras planering och 
undervisning.  Dessförinnan beskrevs respondenterna som i utbyte för fingerade namn i 
intervjun har benämnts respondent (1), respondent (2) respektive respondent (3). 
Anledningen till att siffrorna skrevs ut var för att skapa gynnsammare förutsättningar för 
läsaren att lättare kunna förstå och följa med i resonemanget. En orsak till valet av 
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benämningen respondenter var för att inte avslöja personernas kön, respondenterna 
benämns därför varken som han eller hon. Uppsatsförfattarna har valt att beskriva 
respondenterna för att göra resultatet mer åskådligt och levande, dock har viss detaljerad 
data om respondenterna, såsom kön, medvetet valts att utelämnas. Valet att utelämna 
vissa delar har gjorts för att reducera möjligheten att identifiera någon respondent, vilket 
diskuteras av Vetenskapsrådet (2005) och Trost (2005). Citaten i resultatet är ordagrant 
citerade då uppsatsförfattarna anser att trovärdigheten ökar och att det ger färg åt 
resultatet. Detta trots att Trost (2005) anser det vara oetiskt att använda talspråk i 
citaten, då han menar att respondenten kan uppleva det som pinsamt. Författarna har 
således valt att poängtera att det som framkommer under intervjun presenteras som 
eventuella citat eller referat, i samtyckesdokumentet (Bilaga 4) för att erhålla ett etiskt 
förhållningssätt.  
 
 

3.6. Trovärdighet � reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten i en studie avser hur säker mätmetoden är som använts. Reliabiliteten i 
studien anser uppsatsens författare vara god då samma intervjuguide har följts i samtliga 
intervjuer. Eftersom Kvale (1997) menar att resultatet kan skilja mellan olika intervjuare 
fastän samma intervjuguide används och att övriga omständigheter dessutom är samma, 
medverkade därför båda uppsatsförfattarna vid varje tillfälle. För att öka reliabiliteten 
anger Patel och Davidson (2003) att två intervjuare kan vara mer gynnsamt samt att 
bandinspelningar nyttjas. Följaktligen användes båda dessa metoder i undersökningen. 
Reliabiliteten ökade även genom pilotstudien där intervjumanualen testades och 
utvecklades. Intervjuarna fick dessutom pröva sina metoder samt utveckla deras 
förmåga att skapa ett tryggt och stimulerande samspel, vilket tidigare har framlyfts av 
Kvale (1997). Kvale rekommenderar vidare att vid utskriften av intervjuer låta två 
personer göra utskrifter av intervjun, och jämföra dessa för att öka reliabiliteten på 
materialet. Då den disponerade tiden varit begränsad fann uppsatsförfattarna en 
likvärdig lösning. Efter intervjutillfället skrev en av intervjuarna ut intervjun och den 
andre intervjuaren lyssnade igenom intervjun samtidigt som utskriften lästes för att 
försäkra att det som sagts stämde med utskriften.  
 
I en studie är det även viktigt att reflektera över validiteten vilken, enligt Patel och 
Davidsson (2003), handlar om hur väl det undersökta stämmer överens med det som var 
avsett att undersökas. Undersökningsmaterial har hämtats från de nödvändiga källor 
som behövs för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Syftet är att, genom 
nyexaminerade lärares beskrivningar av deras yrkesverksamhet och syn på utbildningen, 
undersöka utbildningens betydelse vad gäller pedagogiska och vetenskapliga 
förhållningssätt. För att svara på syftet anser författarna att kvalitativa intervjuer är den 
bästa metoden eftersom intresset låg i deltagarnas personliga uppfattning om 
utbildningen och yrkesverksamheten. De frågor som har ställts baserades på uppsatsens 
bakgrund samt tidigare forskning och kan därför ses som relevanta för undersökningen. 
Huruvida respondenterna svarat sanningsenligt går inte att helt säkerställa, dock finns 
ingen anledning att tro det motsatta. Varje kvalitativ forskningsprocess är, enligt Patel 
och Davidsson (2003), unik och det går inte att fixera några regler eller procedurer för 
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att säkerhetsställa validiteten. 
 
 

3.7. Etik  
 
Den givna utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är enligt Vetenskapsrådet 
(2005) det så kallade individskyddskravet, vilket innebär att individer inte får utsättas 
för fysiska eller psykiska skador, förödmjukelse eller kränkning. Detta uppmanas även 
av Trost (2005) som påpekar vikten av att ta hänsyn till de berördas integritet. Vidare 
belyser Vetenskapsrådet (2005) och Trost (2005) väsentligheten av att vara medveten 
om att tillräckligt detaljerad data om deltagarna kan göra det möjligt för vissa läsare att 
identifiera någon individ trots att namn inte nämns i rapporten. Forsman (1997) liksom 
Kvale (1997) instämmer och poängterar även att forskaren vid en undersökning måste 
ge sanningsenlig information om studiens syfte till respondenterna. Informationen får 
inte vara för omfattande utan den ska vara lätt att ta till sig men det måste även vara 
möjligt att, för den som vill, kunna få mer omfattande information. Dessutom framhåller 
Vetenskapsrådet (2005) att alla inslag som kan tänkas påverka respondenternas villighet 
att medverka redogörs av forskaren och att deltagandet är frivilligt. Deltagarna ska även 
informeras om att de har rätten till att avbryta intervjun när som helst och att de har 
möjlighet att erhålla studiens resultat. Kvale (1997) talade om detta redan på 90-talet 
och benämnde denna information till respondenterna som informerat samtycke. För att 
försöka tillgodose individskyddskravet utformades de ovan nämnda 
samtyckesdokumenten (bilaga 3, bilaga 4) och det första brevet som respondenterna 
emottog (bilaga 5). 
 
 

3.8. Litteraturanskaffning 
 
För att finna litteratur rörande tidigare forskning har sökmotorer och bibliotekskataloger 
varit en tillgång. Studiens litteratursökning har påverkats av olika faktorer, faktorer 
vilka även anges av Kvale (1997) så som tid, pengar och möjlig arbetsinsats. Vidare 
menar han att målet med litteratursökningen är att finna så mycket relevant litteratur 
kring ett ämne som möjligt, trots dessa faktorer. Till följd av tidsbristen har läsandet av 
litteraturen fördelats mellan uppsatsens författare dock har den skrivna texten bearbetats 
gemensamt. Relevant litteratur har även funnits genom att intressen för vissa studier 
väckts genom referenser i redan funnen litteratur. Då studien inryms inom ett begränsat 
forskningsområde refereras det i stor utsträckning mellan forskarna i den utvalda 
litteraturen och uppsatsförfattarna har flertalet gånger blivit förundrade över hur väl 
deras egna tankar överrensstämmer med tidigare forskare. 
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4. Resultat  
 
 
 
Respondenterna som har medverkat i intervjun har alla genomgått den nuvarande 
lärarutbildningen och tagit sin examen efter 2001. Respondent (2) och (3) har dessutom 
genomgått utbildningen vid samma lärosäte och läst samma inriktning, ett 
sammanträffande som framkom efter intervjuerna. Respondenterna arbetar inom samma 
grundskola, men skiljer sig ändock åt i många avseenden. Det som påvisats vara mest 
avvikande hos respondenterna är deras sätt att undervisa, därav har de tre ovan nämnda 
undervisningsmodellerna urskiljts. 
 

- Respondent (1) engagerar sig för en så varierad undervisning som möjligt där 
även eleverna bjuds in för att deltaga i planeringen inför exempelvis ett 
ämnesområde.  

- Respondent (2) har visioner om att, i framtiden när denne intagit en mer 
rutinerad lärarroll, vända på det traditionella sättet att undervisa och sålunda låta 
eleverna skapa sin egen kunskap. 

- Respondent (3) är mer av en traditionell undervisning där lektionsupplägget i 
detta fall innebär genomgångar framme vid tavlan.  

 
Datamaterialet har analyserats med intentionerna för den nuvarande lärarutbildningen 
och tidigare forskning som redskap för analyserandet, vilket medförde att ett mönster 
upptäcktes. Ett mönster som resulterade i infallsvinklarna; kunskapssyn, vetenskapligt 
förhållningssätt samt förhållandet mellan teori och praktik. Resultatet kommer nedan att 
presenteras med hjälp av de tre olika infallsvinklarna, på utbildningens betydelse. 
Infallsvinklar vilka, i likhet med Lendahls Rosendahl (1998), är beroende av varandra 
och på så sätt inte är helt avgränsade. Enligt kommittén (SOU 1999:63) och regeringen 
(prop. 1999/2000:135) måste dessa centrala delar i utbildningen vara sammankopplade. 
Trots att infallsvinklarna inte är helt avgränsade utan snarare överlappar och är beroende 
av varandra har uppsatsförfattarna valt att indela resultatet i; kunskapssynen, det 
vetenskapliga förhållningssättet samt förhållandet mellan teori och praktik, efter att de 
olika undervisningsmodellerna framlyfts. Respondenternas uttalanden och de urskiljda 
undervisningsmodellerna ställs nedan i likhet med varandra samt emot varandra, både 
genom citat och genom tolkningar. 
 
 

4.1. Undervisningsmodellerna 
 
Vid planering fokuserar respondenterna först på målen, varifrån tre olika 
undervisningsmodeller går att urskilja. Inom en modell inriktas undervisningen på 
genomgångar vilka styrs av läroböckerna. Kriterierna liksom målen i de olika ämnena 
och att eleverna ska nå ett visst betyg, är ytterligare en fokus som respondent (3) 
nämner. �Så att man får ju på något sätt utgå ifrån godkänt det alla ska klara av. Och sen 
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får man ju fördjupa sig på lite olika grejer om man nu skulle sträva efter ett högre betyg. 
Typ så.� Undervisningen består ofta av att respondenten antecknar på tavlan varefter 
eleverna skriver av, vilket denne anser vara en ganska gammaldags metod. Dock finns 
inga synliga tecken på vilja att ändra på undervisningssättet. Den traditionella 
undervisningen berörs även av respondent (2) som anser denna vara tråkig, trots att 
denne undervisar på detta sätt och utgår ifrån lärarhandledningar nu i början av yrket. 
Respondenten menar; �Att jag har genomgång och sen får eleverna räkna och så hjälper 
jag dom men så ska det inte vara i framtiden�. Således finns en vision om att 
undervisningsfokus ska ligga mer på eleverna, vilka ska introduceras i öppna problem. 
Respondenten talar om att eleverna själva ska få bygga upp sin kunskap och söka 
svaren, vilka de sedan ska jämföra och diskutera för att få aha-upplevelsen. 
Respondenten drar paralleller mellan sina tankar och Vygotskij samt Magnus och 
Brasse i Fem myror är fler än fyra elefanter.  
 
Eleverna är även i fokus i den tredje undervisningsmodellen som går att urskilja. Där 
talas det om en större variation i undervisningen och om att undervisningen ska skapa 
sammanhang hos eleverna, genom att fördjupa kunskaperna och inte �ligga på en 
grundnivå och guppa på ytan� (Respondent (1)). På så sätt skapas även aha-upplevelsen 
som föregående respondent berör. Respondent (1) menar dock att det kräver mycket 
planering vid starten men att undervisningen och eleverna blir mer självgående under 
arbetets gång. Respondenten förespråkar även att lyhördhet för elevernas åsikter är 
viktigt och att välplanerade mallar kan styra planeringen så att elevernas åsikter blir 
förbisedda. Här finns dock en tanke om att en brainstorming ska ske vid 
lektionsplanering, där olika delar lyfts upp.  
 

�Vad är målet och vad är vårt syfte. Det måste man ta upp kan jag tycka. Syftet med det här 
så når du det här, vilka mål, vad vill du att dom ska ha med sig. Hur startar du upp det och 
hur knyter du ihop säcken. Det blir som en fyrkant, fyra olika hörn så. Alltså syfte, mål, start 
och knyt ihop.� Respondent (1) 

 
Vidare talar respondenten om vikten av att vid lektionsplaneringen inventera elevernas 
förkunskaper och på så sätt välja nivå på innehållet. Nivån läggs så att eleverna 
utmanas, ett medvetet val för utveckling. Detta skiljer sig från tankesättet i den första 
undervisningsmodellen, där respondent (3) lägger sin undervisning på en grundnivå och 
anser att: �Jag måste ju anpassa, jag vet ju vad eleverna klarar och inte klarar av 
liksom�. Trots att respondenternas syn på undervisning, den traditionella och den 
varierande, skiljer sig åt talar båda om att de får positivt gensvar från eleverna. 
Respondenternas lyhördhet för eleverna kan dock tolkas på två skilda sätt. Då gensvaret 
från eleverna till den mer traditionella undervisningen kommer från de, som 
respondenten anser, har svårt för att läsa själva, kan det tolkas som att lyhördheten 
endast är riktad mot dessa elever. Följaktligen ändras inte undervisningen för de elever 
som har lätt för sig, vilka redan är godkända och då får fördjupa sig. Däremot lyssnar 
respondent (1), som har en mer varierad undervisning, öppnare på eleverna och har 
bland annat planeringsgrupper där elevernas olika synpunkter får spela in på 
undervisningens form.  
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4.2. Kunskapssynen 
 
Respondenterna talar om att utbildningen haft betydelse vad gäller didaktiken. Deras 
didaktiska perspektiv, så som det kan tolkas, skiljer sig dock från varandra och i olika 
avseenden. En syn på didaktiken, enligt respondent (3), är att �man får tips av vad man 
kan göra med eleverna�. Respondenten uppfattas emellertid inte ha reflekterat över 
varför och kan anses ha en snäv syn på didaktikens hur-fråga, med tanke på 
respondentens genomgångar. Vid diskussion kring undervisningens form och olika 
inlärningsstilar, ger respondenten intryck av att inta försvarsställning genom att denne 
påstår sig inte ha hunnit variera sin undervisning. Målen tas återigen upp och 
konkretiseras i att undervisningsinnehållet ska beröra dessa, men visar även denna gång 
inte på någon reflektion kring hur en fortsatt bearbetning av innehållet för eleverna ska 
ske. Att utgå ifrån elevernas tankar är ett annat didaktiskt perspektiv som erhållits från 
utbildningen, likaså reflektionen över innebörden av elevernas tankar.  
 

�Men det är klart att jag använder mig av hur tänker du nu; den standardfrågan den hade 
jag kanske inte tänkt på om jag inte gått lärarutbildningen i samma utsträckning. Eller 
djupet, vad den frågan egentligen innebär.� Respondent (2) 

 
Respondenten argumenterar även för didaktikens varför-fråga och dess vikt, samt 
nämner som exempel att geometrin såsom arean och volymen finns i klassrummet. 
Likaledes reflekterar respondenten över att motiveringen kan vara svår att finna; �� när 
jag gick igenom DNA å sånt nu, a men det här behöver inte jag kunna jag ska bli 
bilmekaniker, å det är svårt att motivera då� (Respondent (2)). Respondenten anser sig 
då ha en lösning på problemet, att den öppna infallsvinkeln på frågor kan hjälpa 
eleverna att finna egen motivation. Motivationsfrågan kan även behandlas genom ett 
nära samarbete med eleverna i planerandet, vilket framträder inom det tredje didaktiska 
perspektivet. Respondenten här vill med hjälp av ett varierat arbetssätt skapa intresse 
och planerar således, i samråd med eleverna i den ovan nämnda planeringsgruppen, vad 
och hur de ska arbeta samt examineras. �Vad kan vi göra, ska vi till exempel ha 
debattinlägg, ska vi skriva en artikel, ska vi göra en tidning, ska vi ha vanliga 
faktakunskaper med elevernas frågor som grund och så vidare� (Respondent (1)). Även 
denna respondent, i likhet med respondent (3), talar om betydelsen av utbildningens 
didaktik vad gäller tips, dock i bemärkelsen hur innehållet kan hanteras och inte vad 
undervisningen ska innehålla. Respondenten knyter även an till hur elevers vardag, 
utanför skolan, kan appliceras i undervisningen, vilket dessutom är intresseväckande för 
eleverna. Att reflektera och tänka sig in i olika situationer för att få en vidare syn på 
undervisningen är även ett didaktiskt perspektiv denne respondent förvärvat. 
 
Vad gäller de så kallade pedagogiska ismerna menar respondenterna att de inte tänker 
på dessa vid planerandet, däremot uttalar respondent (2) att denne har med sig 
Vygotskijs tankar från utbildningen, trots att ismerna fallit i glömska. Omedvetenheten 
om ismerna avspeglar sig även hos respondenten, som vill variera sin undervisning, 
vilken dock har tidigare erfarenheter av arbete på en Montessoriskola. Där fick 
respondenten lära sig hur arbetssättet med mentorskap, planering och egna arbetspass 
kan exemplifieras. �Visst, jag kanske har det lite i baken att man jobbar självständigt 
väldigt mycket� (Respondent (1)). Enligt respondenten finns ingen ism i planerandet, 
utan istället översätts ismen till att vara lyhörd, omtänksam och human mot eleverna. 
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Likaså beskriver respondenten att denne är elevernas redskap, hon är deras nyckel till 
lärande. 
 

�För vill du inte lära dig någonting då kan jag inte lära dig någonting, utan du måste vilja 
lära dig. � Jag kan hjälpa dig att förstå, jag kan hjälpa dig att gå vidare och utveckla dig 
på vägen. � jag kan va en hjälp till din egen utveckling. � Det är min filosofi om 
lärandet, ta chansen här är jag.� Respondent (1) 

 
 

4.3. Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Reflektionen, av respondent (1), kring kunskapen i att tänka sig in i olika situationer 
liksom dennes påpekan om vikten av att analysera, diskutera och resonera kring sin 
undervisning kan tyda på ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett förhållningssätt vilken 
respondenten själv inte anser sig ha, utan anser sig snarare vara en av de personerna som 
inte har ett kritiskt förhållningssätt vad gäller nya rön; �Jag är nog en av dom personerna 
som inte tänker på det. Jag kör och det har funkat för mig hittills�� (Respondent (1)). 
Dock kan respondenten tänka sig att pröva de nya idéer som uppkommer på exempelvis 
kompetensutvecklingar eller på fortbildningar. Av att skriva ett examensarbete lärde sig 
respondenten att samarbeta, planera, tillämpa olika metoder samt att uttrycka sig i skrift. 
Lärdomen av att formulera sina tankar ser respondenten användning av inom yrket, 
bland annat när brev ska skrivas och kontakter ska skapas, till föräldrar samt andra 
yrkesprofessioner inom skolans sociala nät, såsom socialen och resursteam.  
 
Den respondent som har visioner att fokusera mer på sina elever visar förmågan att 
kunna reflektera samt argumentera för sina didaktiska val och är samtidigt medveten om 
sitt vetenskapliga förhållningssätt samt aktuell forskning. Varför respondent (2) vill ha 
mer fokus på eleverna är; �För att de lär sig mer då, det tror jag. Eller all forskning 
pekar ju på det�. Det vetenskapliga förhållningssättet kan även urskiljas i 
undervisningen, genom visionen om de öppna frågorna, där eleverna får jämföra och 
argumentera för sina svar. Då respondenten talar om att förstå Vygotskij, vilken idéerna 
kommer ifrån enligt respondenten, menar denne att det vetenskapliga �tänket� behövs 
även här. Respondenten med den mer traditionella undervisningen talar även denne om 
att det genom utbildningen och examensarbetet skapades ett vetenskapligt 
förhållningssätt till olika texter. �� det finns väldigt många andra som har andra tankar 
om samma saker� (Respondent (3)). Respondenten har således erfarit att tänka kritiskt 
vilket denne även tar med sig till undervisningen, där eleverna informeras om att tänka 
kritiskt och granska texter.  
 
 

4.4. Teori och praktik samt tidigare erfarenheter 
 
Åsikterna om att utbildningen haft betydelse i fråga om didaktiken, överensstämmer 
även med tankarna kring ämneskunskapen, respondenterna hävdar att de kan sina 
ämnen. Respondenten vilken tidigare talat om visionerna med öppna problemfrågor 
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menar att denne har fler angreppssätt till undervisningsstoffet då dennes ämneskunskap 
från utbildningen är �femtiodubblare djupare� (Respondent (2)), vilket anses vara 
värdefullt. Respondenterna talar även om vikten av den praktik (VFU) de fått under sin 
utbildning. Respondent (3) beskriver denna del som �guld värd� till skillnad från övriga 
delar i utbildningen och påpekar även att den största lärdomen utgörs av praktiken. 
Respondent (1) delar uppfattningen och menar att det var; �� stommen till alltihopa. 
Hade man inte haft sin VFU så hade man ju varit ganska borta, lost!". Vidare talar 
respondenten om utbildningen och yrket som två skilda världar och att denne genom 
praktiken hade en fot i vardera värld. Likaledes framhäver respondenten att goda 
visioner föds på lärosätena men menar att dessa är svåra att applicera väl ute i yrket. 
 
Trots att respondenterna talat om utbildningens betydelse i olika avseenden, var de vid 
första kontakten av frågan kring utbildningen relativt avvaktande och negativa. Det 
verkar finnas en attityd till att utbildningen inte ska anses ha genererat kunskap. 
Spontant har respondenterna svarat nej på frågan men sedan vid eftertanke har de 
däremot kunnat berätta om deras vinster från utbildningen.  
 

�Nej inget så som jag kan direkt se användbart, nej, det är väl det att man just kan vända på 
det traditionella, låta eleverna komma fram till det som lärarna egentligen brukar inleda 
lektionerna med och så. Den pedagogiken tycker jag är jättebra och det hade jag inte fattat 
utan utbildningen.� Respondent (2) 

 
Respondenten beskriver hur denne blivit lärd på det traditionella viset och att det, enligt 
respondenten, har fungerat bra. Genom utbildningen har uppfattningen om 
undervisningen utvidgats och respondenten anser nu att undervisningen kan bestå av 
både traditionella och nytänkande inslag. Likaså börjar respondent (1) i början av 
intervjun förklara att denne inte anser sig ha lärt sig någonting från sin utbildning. �Det 
är definitivt inte kunskaper från min utbildning.� Men i ett senare skede uttrycker denne 
att utbildningen haft betydelse vad gäller praktiken och didaktiken samt visar på ett 
vetenskapligt förhållningssätt. På motsvarande sätt menar respondenten att lärare från 
tidigare erfarenheter, av egen skolgång, inte heller har påverkat synen på kunskap och 
undervisning, utan anser sig utgå ifrån sig själv. �� jag är jag och jag kan inte vara 
någon annan än mig själv. Där skapar jag mina egna förutsättningar för hur jag vill lära 
ut till mina elever� (Respondent (1)). Trots att respondenten påstår sig inte ha påverkats, 
talar denne längre fram om tankegångar som erhållits genom yrkeserfarenhet och 
erfarenheter från egen skolgång. Denna märkbara osäkerhet på kunskapens uppkomst 
kan även förstås ur respondenternas upplevelser av att det är svårt att relatera sin 
kunskap, vilket tydligt uttrycks av respondent (3). 
 

�Det är som sagt jag tror att man gör det omedvetet men tänker inte på att det kommer från 
utbildningen egentligen, eller om man lärt sig det någon gång eller om man har pratat om 
det någon gång eller�� Respondent (3) 

 
Ändock anser respondent (3) att dennes kunskapssyn endast är påverkad av erfarenheter 
och visar inte på någon reflekterad kunskap kring olika ismer och pedagoger/filosofer.  
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5. Diskussion 
 
 
 
Nedan följer uppsatsförfattarnas diskussion kring studiens olika metoddelar i en 
flytande text, varpå resultatet diskuteras med utgångspunkt från analysens olika 
infallsvinklar.  
 
 

5.1. Metoddiskussion  
 
Den kvalitativa metoden och dess intervjuer var att föredra inför den här studien, en 
åsikt som kvarstår då syftet, att undersöka utbildningens betydelse genom 
nyexaminerade lärares beskrivningar har nåtts. Uppsatsförfattarna anser att det genom 
kvalitativa enkäter hade varit svårt att erfara lärarnas beskrivningar, då de även under 
intervjun, stundtals, hade svårt att uttrycka sin tankar och erfarenheter. En problematik 
som befarades då Jedemark (2006) skildrade lärares svårigheter i att uttrycka sig i frågor 
som rör kunskap och den egna yrkesverksamheten. Uppsatsförfattarna finner dock att 
respondenternas beskrivningar, trots svårigheter i att uttrycka sig professionellt samt att 
relatera ursprunget av deras kunskaper och syner, gick att analysera och ledde till ett 
resultat som svarade på syftet. Även om uppsatsens författare ser stora svårigheter i att 
genomföra denna studie med kvantitativa, till skillnad från studiens kvalitativa metoder 
finner de ett intresse i att undersöka i vilken utsträckning utbildningen har ansetts vara 
värdefull av nyexaminerade lärare. En undersökning där de kvantitativa metoderna 
skulle vara att föredra. 
 
Tre respondenter anses, av uppsatsförfattarna, vara ett rimligt antal för studiens 
omfattning. Hade antalet intervjuer varit fler tror sig författarna veta att analysen blivit 
tunnare och mer beskrivande samt att ett problematiserande kommit att saknas då 
eventuellt ännu fler undervisningsmodeller hade urskiljts och behövts tas i beaktning. 
Likaså anser författarna att deras ringa inverkan på valet av respondenter är positivt, då 
både intervjuare och respondenter var utan förutfattade meningar om varandras 
möjligheter att bidraga till intervjuns ändamål. Emellertid uppstod ett missförstånd 
mellan kontaktpersonen och uppsatsförfattarna vad gäller innebörden av begreppet 
nyexaminerade lärare. Uppsatsförfattarna avsåg lärare som genomgått den nuvarande 
utbildningen medan kontaktpersonen valde ut de lärare som enbart varit 
yrkesverksamma under ett år eller mindre. Lärarnas korta yrkesverksamhet kan ha 
försvårat intervjun och deras möjlighet till att beskriva utbildningens betydelse i yrket. 
Uppsatsens författare borde ha varit tydligare med sina urvalskriterier och konkretiserat 
innebörden av nyexaminerade lärare för kontaktpersonen. Den ringa inverkan på valet 
av respondenter resulterade även i att två, av de tre, genomgått lärarutbildningen vid 
samma lärosäte och med samma inriktning, vilket ses av uppsatsförfattarna som en stor 
vinst. Sålunda kan diskussion föras kring hur studiens respondenters pedagogiska och 
vetenskapliga förhållningssätt påverkats av utbildningen både på olika och på samma 
lärosäten. 
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Användandet av samtyckesdokumentet (bilaga 4) är en positiv erfarenhet där 
respondenterna exempelvis fick tid till att skaffa sig uppfattningar om oss 
uppsatsförfattare, och således våga uttrycka sina känslor och tankar fritt, vilket Kvale 
(1997) belyser vikten av. Modet att våga uttrycka sina känslor och tankar varierade 
emellertid mellan respondenterna. Uppsatsens författare fick känslan av att en 
respondent vid vissa tillfällen gav de svar denne trodde att uppsatsförfattarna sökte. Hur 
detta skulle ha kunnat förhindras är dock svårt att säga, eventuellt hade det hjälpt om 
följdfrågorna varit färre, då dessa stundtals verkade leda in respondenten på förvirrande 
tankebanor. Följdfrågorna upplevdes dock vid genomförandet som ett måste för att 
utveckla samtalet då respondenten verkade osäker i sig själv och gärna ville ha exempel. 
Uppsatsförfattarna anser ändock att intervjuerna och dess frågor var väl anpassade till 
studiens syfte, vilket även bekräftades vid genomförandet av pilotstudien. Intervjuerna 
med de två andra respondenterna utvecklades till givande och avslappnade samtal, trots 
vissa svårigheter i att uttrycka sig, vilket ovan nämndes. Likaså anser uppsatsförfattarna 
att valet av att utforma frågorna med låg grad av standardisering och hög strukturering i 
en intervjumanual (bilaga 2) vara av lika stort värde i huvudstudien som i pilotstudien. 
Genomförandet av pilotstudien hjälpte uppsatsens författare både i utformandet av 
frågor som i förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel, vilket är syftet 
med en pilotstudie enligt Kvale (1997).   
 
Tillvägagångssättet vid genomförandet, det vill säga att de båda uppsatsförfattarna 
medverkade och hade fördelat uppgifterna dem emellan, passade dem och studien bra. 
Dock kan respondenternas, och deras beskrivningar, blivit olika påverkade beroende på 
vem av intervjuarna som hade det största ansvaret. En problematik som Kavle (1997) 
betonat, samtidigt som han är positiv till två intervjuare, då icke verbala signaler lättare 
kan uppmärksammas. För att minska risken att intervjuerna skiljer sig åt användes 
samma intervjumanual och den intervjuare som enbart flikade in med behövande 
följdfrågor fick således även ansvara för att ingen fråga gick till spillo. Om författarna 
skulle genomföra studien på nytt skulle de återigen, med avseende på deras känsla av 
delaktighet, dela upp och variera innehållet. Beträffande uppsatsens reliabilitet kan 
ansvaret på motsvarande sätt delas upp men borde inte varieras mellan intervjuarna. 
Valet att genomföra intervjuerna tillsammans styrks även av erfarenheten att författarna, 
trots deras glädje av intervjumanualen, emellanåt blev för styrda av denna och då hade 
svårt att uppfatta det centrala i respondenternas utsagor. Således kunde den intervjuare 
som inte utgick från manualen, poängtera det centrala för den andra och eventuellt ställa 
behövande följdfrågor för att utveckla detta redan under intervjun. Registreringen av 
intervjun på band, underlättade även det till att fånga delar som annars kunnat gå till 
spillo. Vid transkriberingen av intervjuerna uppfriskades minnet av intervjuerna och 
uppsatsförfattarna uppmärksammade att många uttalanden hade glömts bort. Utan 
bandinspelningen hade risken varit stor att dessa delar förbisetts vid analysen. 
Uppsatsförfattarnas val att vid transkriberingen lyssna igenom banden återigen 
samtidigt som utskrifterna lästes, minskade risken att centrala delar förbisetts 
ytterligare. 
 
Förfaringssättet att vid genomläsandet av datamaterial skriva anteckningar vid 
marginalen passade de båda uppsatsförfattarna väl och ledde, som Trost (2005) påpekar, 
till att ett mönster upptäcktes. Mönstret, i form av tre olika infallsvinklar på 
utbildningens betydelse, skönjdes relativt tidigt och naturligt i analysarbetet som 
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underlättades av att ha den nuvarande lärarutbildningens intentioner samt tidigare 
forskning i tankarna. Struktureringen av resultatet med hjälp av de olika infallsvinklarna 
och att använda dessa som underrubriker uppfattades dock vara svårt av uppsatsens 
författare, då resultatets olika delar liksom infallsvinklarna överlappar varandra. 
Svårigheten i att särskilja de olika infallsvinklarna, i likhet med Lendahls Rosendahl 
(1998), uppmärksammades redan då respondenternas uttalanden sammanställdes var för 
sig, ändock valde författarna att fullfölja denna uppdelning. Uppsatsförfattarna anser att 
uppdelningen av data är ett tydligt sätt att redovisa ett resultat på och menar att 
uppdelningen av studiens data inte gått att genomföra på annat sätt, då de olika 
infallsvinklarna tydligt framgår i respondenternas utsagor även om de inte är helt 
åtskilda. 
 
 

5.2. Resultatdiskussion  
 
Även i resultatdiskussionen har uppsatsens författare valt att presentera texten med hjälp 
av de tre olika infallsvinklarna, på utbildningens betydelse vad gäller nyexaminerade 
lärares pedagogiska och vetenskapliga förhållningssätt. Infallsvinklarna som urskiljdes 
vid analysen används trots svårigheten i att avgränsa dessa delar. Underrubriker så som 
kunskapssynen, vetenskapligt förhållningssätt samt förhållandet mellan teori och 
praktik, har därför valts att användas. Utbildningens betydelse och respondenternas 
tidigare erfarenheter belyses fortlöpande under de olika rubrikerna. Då en lärares 
undervisning, enligt Stensmo (1994), är direkt kopplat till kunskapssynen diskuteras 
undervisnings- modellerna, som presenterats i resultatet, under rubriken kunskapssyn. 
Respondenterna beskrivs återigen för att underlätta resonemangen i diskussionen. Deras 
olika undervisningsmodeller skulle kunna etiketteras in under olika ismer men då dessa 
är komplexa blir benämningen orättfärdig. Likaså är undervisning komplex och 
konstruerad av olika ismer. Följaktligen görs inget försök i att etikettera respondenterna, 
däremot kommer respondenternas utsagor att diskuteras i förhållande till uppsatsens 
bakgrund samt tidigare forskning och således till olika ismer.  
 

5.2.1. Kunskapssynen 
- Respondent (1) talar om en så varierad undervisning som möjligt, där eleverna 

sätts i fokus. Genom att fördjupa kunskaperna arbetar respondenten för att skapa 
sammanhang hos eleverna. 

- Respondent (2) är i förändring och har visioner om att utveckla sin traditionella 
undervisning till en undervisning där öppna problem introduceras till eleverna, 
vilka ska vara mer i fokus. 

- Respondent (3) har en undervisning där genomgångar är det övergripande 
arbetssättet, således den traditionella undervisningen. En fokus som nämns är att 
genomgångarna ska ske på en grundnivå så att eleverna ska bli godkända. 

 
Då respondent (1) talar om den varierande undervisningen blir orättfärdigheten, enligt 
uppsatsförfattarna, i att etikettera respondenterna tydlig. Exempelvis i respondentens 
uttalande om hur denne och planeringsgruppen diskuterar olika former på 
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undervisningen. Undervisningen kan då bestå av debattinlägg och artikelskrivning vilket 
kan tolkas som en konstruktivistisk syn då respondenten introducerar nya begrepp och 
tankesätt, vilket Arfwedson och Arfwedson (1998) menar är ett sätt för den 
konstruktivistiske läraren att hjälpa eleverna i kunskapsskapandet. Likaledes kan 
respondentens val av faktakunskaper tolkas som en behavioristisk syn där kunskapen 
endast mäts i rätt och fel. Vad gäller respondent (3) visar denne en tendens till den 
behavioristiska kunskapssynen då undervisningen består av genomgångar, vilka 
uppsatsens författare tolkar som förutbestämda delar vilka ska förmedlas till eleverna. 
En tolkning gjord genom Malténs (1997) påpekande om att den behavioristiska läraren 
inte behöver ta reda på vilken förförståelse som individen bär med sig i bagaget, utan 
bestämmer över vad som ska ingå i undervisningen. Dock anser uppsatsens författare att 
respondent (3) inte kan benämnas vara av den behavioristiska åsikten då denne är 
medveten om elevernas förkunskaper.  
 
Vetskapen om elevernas förkunskaper används genom att lägga undervisningen på en 
grundnivå av respondent (3), vilket skiljer sig från respondent (1) som även denne 
inventerar elevernas förkunskaper. Respondent (1) lägger istället nivån på 
undervisningen något högre än på grundnivå, för att medvetet utmana eleverna. 
Uppsatsförfattarna vill här dra paralleller till Vygotskijs proximala utvecklingszon, 
vilken presenteras av Kroksmark (2003). Respondent (3) beskriver att denne i sin 
undervisning först har gemensamma genomgångar på grundnivå för att eleverna sedan, 
om så önskas, kan fördjupa sig själva. Om respondenten istället valde att lägga sin 
undervisning på en mer utmanande nivå, anser uppsatsens författare, att den proximala 
utvecklingszonen, så som Kroksmark beskriver denna, kan nås eftersom eleverna då 
först skulle utmanas gemensamt för att sedan bearbeta detta självständigt. Respondent 
(1) utmanar redan eleverna i dagsläget och har en varierad undervisning, vilken kan 
tolkas som att eleverna både arbetar gemensamt och självständigt. Frågan kvarstår 
ändock om hur växelverkan mellan det enskilda och det gemensamma äger rum och om 
utvecklingszonen inträffar. Att utgå ifrån elevernas förförståelse är, enligt Stensmo 
(1994), ett konstruktivistiskt arbetssätt, där förförståelsen analyseras för att veta elevens 
utgångsläge då denne försöker begripa undervisningen utifrån sin rådande tankestruktur. 
Respondent (2) utgår, i likhet med Stensmos uttalande, ifrån elevernas tankar och talar 
då om frågan �Hur tänker du nu?�. Respondenten konstaterar att insikten av frågans 
betydelse har uppmärksammats genom lärarutbildningen. Följaktligen anser 
uppsatsförfattarna att respondentens yttranden inte går att härleda till Vygotskijs 
proximala utvecklingszon, trots att flertalet av dennes tankar går i riktning mot 
konstruktivismen. 
 
Respondent (2) kan till följd av sina visioner om en undervisning baserad på öppna 
problem, enligt uppsatsförfattarna på ännu ett sätt, få en nivå på undervisningen som 
anpassas till eleverna, nu genom deras bemötande av det öppna problemet. Således får 
eleverna på egen hand göra undersökningar vilket Stensmo (1994) betraktar som 
konstruktivistiskt. Stensmo beskriver vidare att Piaget ansåg kunskapskonstruktionen 
som en aktiv process och att den nyfikna människan strävar efter att utforska och förstå 
omvärlden. Respondent (2) talar om att de öppna frågorna i undervisningen skulle 
kunna användas för att motivera eleverna till undervisningens syfte, det vill säga 
didaktikens varför?. Uppsatsens författare menar dock att denna undervisningsmodell 
även torde väcka elevernas intresse generellt genom att låta deras nyfikenhet styra vid 
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arbetet av frågorna. Lektionerna skulle då med största sannolikhet kunna formas utifrån 
varje enskild elev och dennes sätt att lösa problemet på, både i fråga om innehåll och 
om metod det vill säga didaktikens vad? och hur?. Respondent (1) visar på en tydlig 
önskan om att väcka elevernas nyfikenhet och intresse genom att relatera till deras 
vardag, utanför skolan i undervisningen. Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) 
framhåller att det är av stor vikt att utbilda elever till att självständigt ifrågasätta och 
söka svar samt pröva olika tolkningar av fakta och erfarenheter, för att möta 
förändringarna i samhället. Med tanke på utsagorna som framkommit i studien visar 
respondent (1) och (2) på en tydlig vilja att utveckla eleverna till självstängt tänkande 
och reflekterande individer. En vilja som uppsatsförfattarna tolkar att respondenterna 
har inspirerats till genom utbildningen. Uppsatsens författare anser även att 
respondenterna är skyldiga i sin undervisning att få eleverna att förstå vikten av att 
tänka själv, reflektera och ställa frågor kring det de arbetar med. Därmed ställer 
författarna sig frågande till hur respondent (3) vill utveckla sina elever till självständiga 
och reflekterande praktiker. Kan det vara så att denne anser att eleverna utvecklas då de 
själva arbetar med eventuella fördjupningar men att denna tanke emellertid inte 
framkommit i respondentens uttalande utan verkar vara oreflekterat? 
 
Som framgår av resultatet är respondenternas medvetenhet om de didaktiska frågorna 
varierande. I likhet med resultatet av Linnér och Westerbergs (2001) studie tyder 
uttalande av respondent (3) på att denne reducerat didaktiken till metodik då denne talar 
om hur didaktiken givit tips om hur undervisningen kan genomföras. Respondenten har 
på så sätt fått en tipskorg genom sin utbildning. Respondent (1) däremot visar på en 
annan tillämpning av tipskorgen, respondenten menar att tipsen istället består av vad 
undervisningen ska innehålla. Uppsatsförfattarna finner det vara intressant att trots att 
båda respondenterna anser sig ha fått tips inom didaktiken skiljer de sig markant åt. Kan 
de skilda tillämpningarna av de didaktiska frågorna bero på att frågorna inte fördjupas 
och således, enligt Linnér och Westerberg (2001), inte sätts i sitt pedagogiska 
sammanhang. Frågorna stannar emellertid på den ytliga nivån där det endast diskuteras 
om att didaktikens huvudfrågor är vad? hur? och varför?, vilket Långström och Viklund 
(2006) nöjer sig med. Eller kan det bero på att respondenterna inte hinner eller kan 
reflektera över sitt handlande inom yrket, vilket Schön (1983) påvisar vikten av, då han 
menar att lärare genom reflektion kan få ett underlag för sin verksamhet. Vikten av att 
få reflektera över den egna kunskapssynen påpekas även av Cano (2005) och 
lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63). Cano menar att studenter med en djupare 
inställning till inlärning tenderar att ha en inre motivation, de försöker skapa en egen 
förståelse och använder sig av meningsfulla strategier. De integrerar den allmänna 
kunskapen med personliga erfarenheter. Uppsatsförfattarna kan se denna djupare 
inställning hos respondent (2) som medvetet talar om att dennes syn på undervisning har 
påverkats både av erfarenheter av den traditionella undervisningen och av utbildningen. 
Respondenten anser fortfarande, efter sin utbildning, att formen av den traditionella 
undervisningen är användbar men hävdar även att denne vill vända på det och låta 
eleverna själva söka svaren. Således visar respondenten även på insikter i hur kunskap 
kan bildas, vilket enligt lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) är en av de mest 
centrala delarna för lärarutbildningen. Uppsatsens författare kan enbart spekulera i om 
respondenterna erhållit insikter i hur kunskap bildas på de olika utbildningarna, dock 
kan det konstateras att respondenterna inte har samma syn på detta, med tanke på de 
olika undervisningsmodellerna som urskiljts i resultatet. 
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5.2.2. Vetenskapligt förhållningssätt  
Med tanke på yttrandet av respondent (2) där denne påpekar att det vetenskapliga 
förhållningssättet behövs för att förstå Vygotskij, tolkar uppsatsförfattarna detta som att 
det även vetenskapliga förhållningssättet påverkar kunskapssynen. Respondenten vill 
därmed utveckla sin traditionella undervisning genom att tillåta eleverna skapa sin egen 
kunskap. Respondent (3) däremot talar endast om betydelsen att få vetskap om de olika 
sanningarna bakom skilda författares påståenden, och således ha ett kritiskt 
förhållningssätt till olika texter. Därmed verkar inte respondenten, enligt uppsatsens 
författare, kunna relatera detta till kunskapssynen. På motsatt sätt får författarna 
uppfattningen av att respondent (1) utvecklat sin kunskapssyn genom det vetenskapliga, 
då denne klarlägger reflektionens värde i allt en lärare gör och att sätta sig in i olika 
situationer resulterar i en vidare syn på undervisningen. Följaktligen kan utläggningarna 
av respondent (1) och (2) sättas i förbindelse med regeringen (prop. 1999/2000:135) 
som fastställer att kunskapsutvecklingen drivs framåt inom olika ämnen genom den 
vetenskapliga basen.  
 
Kommentarerna från respondent (1) och (2) kan uppsatsförfattarna vidare tolka som 
reflekterande praktiker, då de tydligt visar på ett kritiskt tänkande till såväl sin 
yrkeskunskap som läraryrket. Då Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) vidhåller 
att utbildningen ska lägga grunden för ett reflekterande handlande och även ge 
studenten detta vetenskapliga förhållningssätt, ställer sig författarna dock frågande till 
om det kan vara så att utbildningen lagt följande grund och att det är respondent (1) och 
(2) som gett uttryck åt själva tillämpningen? Om blivande lärare skulle besitta ett 
reflekterat arbetssätt och den vetenskapliga grunden, skulle det enligt kommittén skapas 
förutsättningar för förståelse. En förståelse av undervisningsmaterialet och strukturen, 
samt för elevers tänkande och kunskapsutveckling. Återigen visar respondent (1) och 
(2) på en liknande förståelse medan respondent (3) framför sin traditionella 
undervisning och belyser vikten av att få eleverna godkända. Att reflektion är en central 
aspekt av det vetenskapliga förhållningssättet framlyfts av Lärarutbildningskommittén 
(SOU 1999:63) vilka anger betydelsen av att lärare ska utbildas till reflekterande 
praktiker. Av allt att döma anser uppsatsförfattarna att respondenterna har lärt sig att 
reflektera. I likhet med kommittén resonerar Schön (1983) om reflection-in-action och 
avser att praktikern, alltså läraren, genom reflektionen kritiserar och får ett underlag 
samt en förståelse för de erfarenhetsbaserade kunskaperna. På nytt uppvisar respondent 
(1) en djupare förståelse kring reflektionens betydelse, då denne ifrågasätter sitt eget 
tänkande för att komma upp på ett högre plan vad gäller undervisningen. 
 
Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) menar vidare att kunskapen som utvinns 
genom reflektionen, över egna erfarenheter, ter sig som ett tolkningsschema genom 
vilken lärares arbete kan förstås. Uppsatsens författare kan ännu en gång relatera till 
respondent (2) som själv blivit undervisad traditionellt men menar att man som lärare 
både kan behålla det traditionella och samtidigt ha ett nytänkande. Detta kan jämföras 
med Paulin (2007) som å ena sidan talar om att latenta modeller från tiden som elev 
uppdateras under lärarutbildningen. Hon anser då i likhet med Tillema och Knol (1997), 
Richardson och Placier (2001) samt Claesson (2002) att utbildningens påverkan i stort 
sett är obetydlig på studenternas tro och övertygelse. Däremot menar Paulin (2007) att 
utbildningens betydelse kan påverka kunskapssynen, om studenternas tidigare 
erfarenheter relateras till den teoretiska kunskapen. Davidsson, Hägglund och Kihlström 
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(1999) överensstämmer med hennes positiva tankar och menar vidare att utbildningen 
borde ha studenternas egna erfarenheter som utgångspunkt. Lindström och Pennlert 
(2006) framhäver även de sin positiva syn, vilken innebär att om de egna 
eleverfarenheterna tillvaratogs kunde det leda till en viktig resurs under 
lärarutbildningen. Uppsatsförfattarna anser att om de praktiska erfarenheterna förs 
samman med de teoretiska antagandena kring undervisningen ökar medvetenheten om 
de egna handlingarna. Respondent (2) visar tydligt på denna medvetenhet i samband 
med dennes tidigare erfarenheter som elev, trots att många av ovanstående författare 
menar att erfarenheter inte går att förändra. Ändock anser uppsatsens författare att de 
tidigare erfarenheterna behövs för att kunna utveckla ny kunskap, att gammalt jämförs 
med nytt.  
 
Enligt regeringen (Prop. 1999/2000:135) ska lärarstudenterna utveckla ett vetenskapligt 
förhållningssätt då det är en självklar utgångspunkt att utbildningen skall vila på 
vetenskaplig grund och ha forskningsanknytning. Det vetenskapliga förhållningssättet, 
att vila på vetenskaplig grund och att ha forskningsanknytning kan preciseras på olika 
vis. Likaså kan respondenternas vetenskapliga förhållningssätt, utöver det reflekterande 
kunnandet, visas på varierande sätt samt vid olika tillfällen. Exempelvis argumenterar 
respondent (2) för sitt val av att fokusera mer på eleverna med hjälp av att forskningen 
visar på att eleverna lär sig bäst då, vilket uppsatsens författare anser vara en viktig 
medvetenhet som tyder på ett vetenskapligt förhållningssätt. Lendahls Rosendahl (1998) 
påpekar att anknytning till forskningsresultat är en stor del i det vetenskapliga 
förhållningssättet, vilket även styrks av lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63). 
Kommittén menar vidare att läraryrket blir abstrakt till teoriutbildningen om 
förankringen i relevant och aktuell forskning saknas. Respondent (1) däremot anser sig 
inte vara i ajour vad gäller nya forskningsrön men visar däremot på ett vetenskapligt 
förhållningssätt då denne framhåller vikten av att analysera, diskutera och resonera 
kring sin undervisning. För lärare är detta, enligt Ahlström (1992), en viktig kännedom, 
vilken exempelvis kan gagna dem att se olika sätt att behandla ett ämnesområde på. 
Respondent (1) illustrerar det vetenskapliga förhållningssättet i att ha kunskap i olika 
vetenskapliga metoder. En utsaga i likhet med lärarutbildningskommitténs (SOU 
1999:63) påpekande om att metoderna är en del av det vetenskapliga förhållningssättet. 
Likaså anser Lendahls Rosendahl att vetenskapliga metoder bör vara en del av 
undervisningen i utbildningen. Björklund (1991) anser att metodundervisning blivit det 
självklara sättet att precisera forskningsanknytningen med. Ahlström (1992) anser att 
denna självklara precision är en beklagansvärt snäv syn. Uppsatsförfattarna är dock inte 
villiga att hålla med Ahlström med tanke på de varierande konkretiseringarna av det 
vetenskapliga förhållningssättet som i resultatet har urskiljts. Ytterligare en 
konkretisering av det vetenskapliga förhållningssättet påträffas i utsagorna av 
respondent (3), som talar om det kritiska förhållningssättet till olika texter vilket erhölls 
genom examensarbetet. 
 
Till skillnad från respondent (3) och dennes erhållande av ett kritiskt förhållningssätt till 
texter menar respondent (1) att denne utöver olika vetenskapliga metoder lärde sig att 
samarbeta, planera och att uttrycka sig i skrift. Lärdomen av att formulera sina tankar, i 
examensarbetet, ses som en resurs inom yrket, bland annat när brev ska skrivas och 
kontakter ska skapas. Lendahls Rosendahl (1998) är övertygad om att utförandet av ett 
examensarbete utvecklar studenternas vetenskapliga förhållningssätt vilket likaledes har 
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påvisats i denna studie av respondent (1) och (3). Björklund (1991) och Ahlström (1992) 
anser dock att examensarbetet inte har en märkbar påverkan på det vetenskapliga 
förhållningssättet. I vilken mån det vetenskapliga förhållningssättet påverkas av 
examensarbetet låter uppsatsförfattarna vara osagt. Däremot anser författarna, enligt de 
olika utsagorna, att det vetenskapliga förhållningssättet påverkas och utvecklas av 
examensarbetet liksom genom utbildningen över lag. Således kan Lärarutbildnings- 
kommitténs (SOU 1999:63) intentioner med att lärarutbildningen ska genomsyras av ett 
vetenskapligt förhållningssätt uppfattas vara implementerade. Lendahls Rosendahl 
(1998) menar vidare att studenternas syn på kunskap och lärande kan utvecklas av 
genomförandet av examensarbetet, och poängterar även betydelsen då det är i samband 
med examensarbetet som studenterna för första gången kommer i kontakt med 
vetenskaplig litteratur och forskning. Studenterna i hennes studie förmodade att 
utbildningen och dess kurslitteratur hade fått mer betydelse om de kommit i kontakt 
med det vetenskapliga förhållningssättet tidigare. Med detta i åtanke ställer sig 
uppsatsförfattarna frågande till om respondent (3), som påverkats i sitt läsande och 
kritiska granskande genom examensarbetet, hade kunnat påverkas mer av utbildningen 
vad gäller dennes till synes oförändrade kunskapssyn, om respondenten kommit i 
kontakt med det kritiska granskandet tidigare. Och då således ha kunnat reflektera över 
olika kunskapssyner genom ett mer kritiskt förhållningssätt.  
 
Uppsatsens författare anser vidare att de nyexaminerade lärarna på olika sätt verkar vara 
rustade med det vetenskapliga förhållningssättet från utbildningen men är, liksom i fråga 
om det pedagogiska förhållningssättet, konfunderade över skillnaderna respondenterna 
emellan. Björklund (1991) är av åsikten att utvecklandet av ett självständigt tankesätt 
och en förmåga att problematisera inte är förmågor som kan instrueras fram utan är 
något som studenterna måste sporras till att utveckla. Uppsatsförfattarna ser att en 
förklaring till att skillnaderna mellan respondent (1) och respondent (2) samt (3) skulle 
kunna bero på de två olika lärosätenas sätt att sporra studenterna. Studiens resultat 
skulle således kunna relateras till Paulin (2007) som menar att lärarutbildningens 
påverkan ligger i sättet att undervisa och till Jedemarks (2007) påpekande om att 
lärosätena skiljer sig åt. Dock skulle inte skillnaderna mellan respondent (2) och 
respondent (3) kunna förklaras av detta då de genomgått samma utbildning, utan 
studiens resultat sett ur denna vinkel kan snarare härledas till Tillema och Knol (1997) 
som i sin studie fann att utbildningens påverkan var knapp i likhet med Claesson (2002). 
Följaktligen anser uppsatsens författare att respondenternas tidigare erfarenheter har 
betydelse för det vetenskapliga och pedagogiska förhållningssättet liksom att 
utbildningen har betydelse. 
 

5.2.3. Teori och praktik 
Respondenterna anser att de genom utbildningen har fått kunskap om sina ämnen, vilket 
påvisar likheter med resultatet i Paulins (2007) studie där studenterna upplever att de 
kan sina ämnen och vet hur undervisning ska gå till. Respondenterna talar även om 
vikten av den praktik (VFU) de fått under sin utbildning. Enligt respondent (1) och (3) 
lade praktiken en stor grund till yrkesverksamheten, vilket uppsatsförfattarna tolkar som 
att praktiken inom utbildningen var tillfredsställande till skillnad från Linnérs och 
Westerbergs (2001) påstående om att praktikperioden inte kan bli tydlig nog enligt 
studenter. Utlåtandet av respondent (1) om att utbildningen och yrket var som två skilda 
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världar och att denne genom praktiken hade en fot i vardera värld, konfunderar 
uppsatsens författare. Utlåtandet kan, enligt dem, tolkas som både positivt och negativt, 
negativt i den bemärkelsen att utbildningen och yrket är särskilda och således inte heller 
samverkar. Den positiva aspekten på utlåtandet är istället att praktiken låter studenterna 
se samband och samverkan mellan världarna genom att ha en fot i vardera. Beträffande 
om Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) uttalande, om att teori och praktik 
måste knytas samman för att lärarutbildningen inte ska bli abstrakt i förhållande till 
yrket, har realiserats kan det således bara spekuleras kring. Dock menar uppsatsens 
författare att om utbildningen sannerligen hade den kontinuerliga relation mellan 
studierna och det kommande yrket, som förespråkas av kommittén, torde de 
nyexaminerade lärarna inte ha de svårigheter, som påvisats i studien, kring att relatera 
sin yrkesutövning till utbildningen.  
 

5.2.4. Avslutande diskussion 
Skillnaderna mellan utbildningens betydelse hos de olika studenterna har ovan nämnts 
och diskuterats i korta drag, men vad är det då som gör att utbildningens betydelse, i 
fråga om nyexaminerade lärares pedagogiska och vetenskapliga förhållningssätt, skiljer 
sig så markant åt mellan lärarnas beskrivningar av den egna yrkesverksamheten och den 
egna synen på utbildningen. De tänkbara faktorerna är, enligt tidigare forskning, många 
och varierande. Respondent (2) och (3) har genomgått samma utbildning på samma 
lärosäte men skiljer sig ändock åt i många avseenden. Sålunda kan inte Jedemarks 
(2007) eller Paulins (2007) tankar om utbildningens variationer över lärosätena vara en 
förklaring till respondenternas olikheter. Inte heller finner uppsatsförfattarna att 
utbildningen utvecklar studenternas tidigare erfarenheter av kunskapssynen i lika stor 
utsträckning, då respondent (2) och (3) båda har erfarenheter av en traditionell 
undervisning och trots genomgång av samma utbildning utvecklat denna kunskapssyn i 
olika grad. Följaktligen kan Lindströms och Pennlerts (2006) föreställning om 
tillvaratagandet av de egna eleverfarenheterna inte vara den enda lösningen på 
utbildningens påverkan. Respondent (2) skiljer sig inte bara från respondent (3) utan 
verkar även vara mer påverkad och föränderlig i sina erfarenheter än respondent (1). 
Kan det helt enkelt vara så att det inte går att lära sig att bli lärare utan att möjligheten 
att bli en reflekterande, utvecklande lärare med ett öppet sinne för elevernas olika 
lärandesituationer är beroende av individens personligheter?  
 
Uppsatsförfattarna anser att nyexaminerade lärares pedagogiska och vetenskapliga 
förhållningssätt är påverkade av utbildningen liksom av tidigare erfarenheter i flertalet 
avseenden. Beträffande utbildningens betydelse anser författarna att den optimeras om 
lärarstudenten är redo att förändra sina tankar kring undervisning och lärande samt att 
utveckla sin förmåga att problematisera, argumentera och kritiskt granska sin 
verksamhet. Respondenterna i studien har visat på en stor variation mellan de olika 
undervisningsmodellerna, varav ingen modell kan påstås vara bättre än den andre. 
Uppsatsens författare anser att respondenterna kan ha utvecklats lika mycket av 
utbildningen och sedan valt den undervisning som passat dem bäst. Att respondent (2) 
verkar vara mer påverkad kan eventuellt bero på dennes personlighet och val av 
undervisningssätt. Trots olikheterna i undervisningsmodellerna visar respondenterna på 
tankar och kunskaper som kan ses komma från utbildningen.  
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Dock anser uppsatsförfattarna att det varit svårt att bedöma utbildningens betydelse då 
läraren, enligt Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) och regeringen (Prop. 
1999/2000:135), ska ingå i ett livslångt lärande. För om lärare aldrig blir färdigutbildade 
och om lärarkompetensen är en dynamisk process hur kan uppsatsens författare då påstå 
att lärarutbildningen inte haft alternativt har haft påverkan eller betydelse för en students 
pedagogiska och vetenskapliga förhållningssätt. Lärarstudenten kanske inte har kommit 
tillräckligt långt i processen, vid utbildningens slut, för att anses ha införlivat 
intentionerna med den nuvarande lärarutbildningen. Dock menar författarna att om 
denna student fortsätter att utvecklas har intentionerna trots allt införlivats, då den 
nyexaminerade läraren ingår i ett livslångt lärande. Författarna är även av åsikten att 
studenterna tidigt bör erhålla en medvetenhet om sitt eget lärande och utbildningens 
syfte samt utformning för att utbildningens betydelse ska optimeras. Denna åsikt 
baseras på uppsatsförfattarnas egna erfarenheter av den genomförda studien, vilken har 
utvecklat en positiv syn på utbildningen. Genom att ha tagit del av respondenternas 
utsagor och genom deras svårigheter i att uttala sig om kunskapens härkomst har 
författarnas reflektion kring den egna kunskapen ökat. Följaktligen har även författarna 
uppmärksammat den egna kunskapens härkomst och erhållit en större förståelse till 
betydelsen av utbildningens olika delar. Således är förhoppningen att studien även ska 
kunna bidra till att lärarutbildningens betydelse för de studerande optimeras genom att 
de, liksom lärarutbildare kan ta del av yrkesverksamma lärares beskrivningar av 
utbildningens betydelse. 
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Bilaga 1 

Intervjumanual 
 
Inledning 

 
• Presentation av oss själva 
• Delge bakgrunden till intervjun, denna gång muntligt då de tidigare fått ett brev 
• Tacka för deras medverkan 
• Tidsåtgång 
• Genomgång av samtycke 
• Disposition av intervjun 

 
Frågor 
 
Planering av lektioner/områden 
Följdfrågor som exempelvis om deras tankar är erfarenhetsbaserade eller kunskaper från 
utbildning kan eventuellt ställas efter flertalet frågor nedan. 
 

• Vad tänker du på när du planerar inför ett ämnesintegrerat arbetsområde? 
• Hur börjar du, vad tänker du på först? 
• Hur går du tillväga, vad gör du med din första tanke? 
• (Hur går du vidare?) 
• Har du någon speciell ordning i planerandet, en mall? 
• På vilket sätt samarbetar ni kollegor emellan? 
• Varför, vad är er tanke med samarbetet? 
• Vad har du i fokus när du planerar? (elev, innehåll, metod) 
• Varför är detta i fokus? 
• Hur planerar du undervisningen utifrån detta? 
• Vad anser du ska ingå i din undervisning? 
• Vad vill du inte ha med i din undervisning? 
• Varför väljer du som du väljer? (erfarenhetsbaserat eller kunskap från 

utbildning) 
• Tänker du på någon modell, vilken? 
• Tänker du på någon pedagogisk teori, exempelvis en ism? 

 
Utbildningens betydelse 

 
• Hur påverkas din planering av att du har läst om olika teorier kring lärande i din 

utbildning? 
• Vad minns du starkast från ditt examensarbete? 
• Vad lärde du dig av att skriva ett examensarbete? 
• Intentionerna med examensarbetet i den nya lärarutbildningen, enligt SOU, är att 

vi ska erhålla ett vetenskapligt förhållningssätt. Hur avspeglas detta i din 
planering? 

• Utöver detta, vad anser du att du har haft nytta av i ditt yrke från din utbildning? 



 

 
 

Bilaga 2 

Intervjumanual 
 
Inledning 

 
• Presentation av oss själva 
• Delge bakgrunden till intervjun, denna gång muntligt då de tidigare fått ett brev 
• Tacka för deras medverkan 
• Tidsåtgång 
• Genomgång av samtycke 
• Disposition av intervjun 

 
Frågor 
 
Planering av lektioner/områden 

 
• Vad tänker du på när du planerar inför ett ämnesintegrerat arbetsområde? 
• Hur börjar du, vad tänker du på först? 
• Hur går du tillväga, vad gör du med din första tanke? 
• (Hur går du vidare?) 
• Har du någon speciell ordning i planerandet, en mall? 
• Vad har du i fokus när du planerar? (elev, innehåll, metod) 
• Varför är detta i fokus? 
• Vad tänker du på mer? 
• Tänker du på någon modell, vilken? (Ev. visa modell i boken)  
• (Om inte, varför väljer du då som du gör?) 
• (Hur påverkas din planering av din fokus och ev. modell?) 
• Vad anser du ska ingå i din undervisning? 
• Vad vill du inte ha med i din undervisning? 
• Varför väljer du som du väljer? (erfarenhetsbaserat eller kunskap från 

utbildning) 
• Tänker du på någon pedagogisk teori, exempelvis en ism?  
• På vilket sätt samarbetar ni kollegor emellan? 
• Varför, vad är er tanke med samarbetet? 

 
Utbildningens betydelse 

 
• Hur påverkas din planering av att du har läst om olika teorier kring lärande i din 

utbildning? 
• Vad lärde du dig av att skriva ett examensarbete? 
• Intentionerna med examensarbetet i den nya lärarutbildningen, enligt SOU, är att 

vi ska erhålla ett vetenskapligt förhållningssätt. Hur avspeglas detta i din 
planering? 

• Utöver detta, vad anser du att du har haft nytta av i ditt yrke från din utbildning? 



 

 
 

Bilaga 3 
 
Samtycke till medverkan av pilotstudie 
 
 
! Det som framkommer under denna pilotintervju bidrar till kommande intervjuer i ett 

examensarbete. Dessa intervjuer syftar till att få kunskap om lärares upplevelser av 
hur utbildningen inverkat på deras didaktiska val vid ämnesintegrering 

 
! Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete som publiceras elektroniskt i 

DIVA (DIgitala Vetenskapliga Arkivet) 
 
! Deltagandet är frivilligt 
 
! Ni har rätt att själv bestämma hur länge och på vilka villkor intervjun skall ske, Ni 

har även rätt att avbryta Er medverkan när Ni önskar 
 
! Under intervjuns gång kommer löpande anteckningar att föras 
 
! Er identitetshandling kommer att vara konfidentiell dvs. att det bara är vi 

uppsatsförfattare som har tillgång till dessa uppgifter. Ni kommer även att 
avidentifieras så att läsare av uppsatsen inte kan urskilja vem Ni är 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknade intygar att ovanstående kommer att följas 
 
________________________________ 
Sara Stenudd 
 
________________________________ 
Johanna Westergren 
 
Härmed intygas att jag är införstådd med ovanstående 
 
________________________________ 
(Respondentens underskrift) 



 

 
 

Bilaga 4 
 
Samtycke till medverkan 
 
 
! Intervjun, vilken Ni kommer att medverka i, syftar till att få kunskap om lärares 

upplevelser av hur utbildningen har inverkat på deras didaktiska val vid 
ämnesintegrering.  

 
! Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete som publiceras elektroniskt i 

DIVA (DIgitala Vetenskapliga Arkivet) 
 
! Deltagandet är frivilligt 

 
! Ni har rätt att själv bestämma hur länge och på vilka villkor intervjun skall ske, Ni 

har även rätt att avbryta Er medverkan när Ni önskar 
 

! Intervjun kommer att spelas in på band och endast brukas för uppsatsens ändamål. 
 

! Det som framkommer under intervjun presenteras som eventuella citat eller referat 
 

! Er identitetshandling kommer att vara konfidentiell dvs. att det bara är vi 
uppsatsförfattare som har tillgång till dessa uppgifter. Ni kommer även att 
avidentifieras så att läsare av uppsatsen inte kan urskilja vem Ni är 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknade intygar att ovanstående kommer att följas 
 
________________________________ 
Sara Stenudd 
 
________________________________ 
Johanna Westergren 
 
Härmed intygas att jag är införstådd med ovanstående 
 
________________________________ 
(Respondentens underskrift) 



 

 
 

Bilaga 5 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande från Mariestad som nu kommit fram till examensterminen och 
därmed examensarbetet. Det skulle verkligen glädja oss om vi fick ta del av Era 
erfarenheter, tankar och känslor kring läraryrket samt hur utbildningen haft betydelse 
för Er verksamhet. Det finns flera komponenter varför vi valt Er, bland annat att Ni har 
genomgått den nya lärarutbildningen och att Ni har erfarenhet av ett ämnesintegrerat 
arbetssätt. Vi har själva inte erfarit ett ämnesintegrerat arbetssätt i Mariestad och vänder 
oss därför till Er i Göteborg. 
 
För att ta del av Era upplevelser vill vi genomföra intervjuer tillsammans med Er. 
Intervjun är av kvalitativ karaktär och kommer att ske i samtalsform. Genom 
samtalsformen tror vi oss få en mer avspänd och personlig intervju där vi två deltar 
tillsammans med en av Er. Vi hoppas att Ni vill hjälpa oss med detta, intervjun är 
frivillig och Ni har rätt att när som helst avbryta den. 
 
Om det är något Ni undrar över, ta gärna kontakt med oss. 
 
Med vänliga hälsningar  
Sara Stenudd och Johanna Westergren 
 
sarastenudd@msn.com 
johanna.westergren@home.se 
 
 


