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Abstract 
 
The purpose of this paper is to examine how a few teachers who recently finished their 

teacher education consider the education has helped them in their first meeting with their new 

job. The study is based on interviews with four teachers.  

 

The results show that the critics against the teacher education according to the interviewed 

teachers are mainly about the practical training, the lack of current research results and the 

connection between theory and practical training. Several of the teachers stress that the 

education must demand more of the students. Finally the interviewed teachers say that the 

meeting with pupils is something they seldom have been training before they started to work.  

The interviewed teachers believe that the good side of the education is the didactics. The 

complexity of the profession is something the teacher education can help the students 

understand, so is also the skill to read and understand the syllabus for different subjects.  

 
 
Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur några verksamma lärare upplever att 

lärarutbildningen rustat dem inför lärararbetet. Den metod jag använt i min undersökning är 

kvalitativa intervjuer som är av en ostrukturerad karaktär. Intervjuerna har således varit något 

av öppna samtal som utgått från ett antal huvudfrågor.  

 

Det resultat som framkommit visar att kritiken mot lärarutbildningen hos de intervjuade riktar 

sig mot hanteringen av den verksamhetsförlagda utbildningen, bristen på aktuell forskning 

samt förenandet av teori och praktik på olika sätt. Flera av de intervjuade påpekar även att 

kraven på lärarstudenterna måste höjas då det till synes är lätt att ta sig genom utbildningen 

utan att lägga ner tid på den. Det framkommer också i studien att samtliga intervjuade anser 

att det sociala mötet med eleverna är något som de sällan övat praktiskt på under utbildningen. 

De förtjänster som finns i utbildningen visade sig vara den didaktik som lästs i samband med 

ämnesstudier. Förmågan att se komplexiteten i yrket är också något som lyfts fram. Även 

färdighet i att tolka och konkretisera kursplaner är något de intervjuade berömmer 

lärarutbildningen för.  

 

Nyckelord: Lärarutbildning, Läraryrket, Verksamhetsförlagd utbildning, Utbildningskrav
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1. Inledning 

 

Under min lärarutbildning har många frågor väckts inom mig. Dessa berör hur läraryrket 

verkligen ser ut i den ”praktiska verkligheten” ute på arbetsplatsen. Det har funnits många 

tillfällen under utbildningen till reflektion över detta då VFU-perioder1 kommer med jämna 

mellanrum. De frågor som har dykt upp kan vara: ”Hur sätter man betyg?” ”Hur får jag tid till 

alla elever?” eller ”Hur löser jag konflikter?”. Mina studiekamrater har enligt min egen 

erfarenhet upplevt att på samma sätt stå inför dessa frågor. 

  

Diskussionerna med mina studiekamrater som förts innan, under och efter sammankomster 

har ibland präglats av en frustration över att centrala delar av yrkeskunnandet saknas i 

utbildningen. Det kan handla om att sätta betyg, hantera konflikter, göra planeringar, 

formulera mål och hitta sin roll som lärare. Jag har studerat både vid Umeå universitetet och 

Södertörns högskola och har haft många olika studiekamrater då grupperna ständigt varierar 

och byts ut och jag har känt igen samma diskussion på samtliga ställen. 

 

Nu närmar sig den dagen då jag ska avlägga examen och mina funderingar över huruvida 

lärarutbildningen ger de verktyg vi behöver i yrket tilltar. Det kanske är svårt att se vad de ska 

användas till förrän jag börjar arbeta, utan lärarutbildare och utan handledare som övervakar 

arbetet. Intresset för att undersöka huruvida nya lärare känner att de har fått en utbildning som 

de är nöjda med eller om de anser att lärarutbildningen borde förändras eller kompletteras har 

väckts hos mig under utbildningens gång. Det är nu något jag ämnar undersöka.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur några lärare upplever att lärarutbildningen rustat 

dem inför sina första jobb. Utgångspunkten kommer att vara hur dessa lärare upplever att 

lärarutbildningen gett dem rätt verktyg att använda i det första mötet med den nya 

arbetsplatsen.  

 

De frågeställningar uppsatsen kommer att utgå ifrån är: 

                                                 
1 Verksamhetsförlagd utbildning. 



 5 

• Hur upplever den tillfrågade läraren att denne haft hjälp av sin utbildning i formandet 

av sin yrkesroll? 

• Vilka brister och förtjänster finns i lärarutbildningen enligt de tillfrågade. 

 

2.1 Disposition  

 
För läsaren presenteras först en kortfattad bakgrund till lärarutbildningen och läraryrkets 

förändring över tid.  

Då det inte finns någon tydlig teori att utgå ifrån i ämnet kommer jag att utgå från följande 

forskning: 

• Högskoleverkets rapport fungerar som en del av utgångspunkten.2 

• Carlgren och Marton problematiserar det som kritiseras i utbildningen3 

• Slutligen har även Björk Erlandsson beskrivit sin första tid som lärare 4 

 

Rapporten, Carlgren och Martons forskning samt Björk Erlandssons resultat finns att läsa 

under rubriken Tidigare forskning.  

 
I resultatdelen kommer svaren på intervjufrågorna att presenteras. Frågorna presenteras först 

och svaren från de intervjuade kommer därefter. Syftet med detta är att det ska vara lättare för 

läsaren att få en samlad bild av de olika svaren till varje enskild fråga. En analys av svaren 

kommer sedan i avsnittet Sammanfattande diskussion. De frågor som först presenteras är 

huvudfrågorna som ställts till samtliga tillfrågade och om det finns relevans för uppsatsen i 

andra svar så presenteras de därefter. Slutligen följer mina egna slutsatser. De slutsatser jag 

har kommit fram till kan enbart ses som mina egna utifrån de intervjuer som gjorts. Således är 

det inte generella slutsatser som gäller lärarstudenter i allmänhet.  

 

 

                                                 
2 Högskoleverkets rapport. Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor del 
1:reformuppföljning och kvalitetsbedömning. 

http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2005/0517R_1b.pdf  (2006 12 10 kl 20.30) 
3 Carlgren, I. Marton, F. 2004. Lärare av i morgon.  Lärarförbundets Förlag. Kristianstad 
4 Björk Erlandsson, Kristina. 2005. Första lärarjobbet: en tid av förvirring och eftertanke. I: Brusling, C. 
Strömqvist, G. Reflektion och praktik i läraryrket. Studentlitteratur. Lund 
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3.  Bakgrund- Lärarutbildningens förändring över tid 
 
I Sverige infördes skolplikt i samband med folkskolestadgan 18425 och det var även under 

mitten av 1800-talet som de första folkskollärarna utbildades.6  Seminarier inrättades och 

innehållet i undervisningen skulle vara detsamma som eleverna på folkskolan sedan skulle få. 

De blivande lärarna skulle också öva sig på samma uppgifter som eleverna sedan skulle utföra. 

Utbildningen varade i 8-9 månader och bestod mest i att de blivande lärarna läste högt och 

eleverna  upprepade där efter vad som sagts.7  Kvalitén på utbildningen var tveksam och till 

följd av det uppstod en lärarbrist då färre ville utbilda sig. 

 

1865 infördes en seminariestadga och nu kom också de första statliga styrmedlen.8 Antalet 

utbildningsplatser i landet minskades, platserna vid seminarierna ökade och det byggdes nya 

lokaler. 1914 gick man ifrån katekesläsandet och en mer inriktning mot pedagogik tog fart. 

Kraven för att få läsa vid seminariet blev högre 1937 och den sökande tvingades nu ha en 

realexamen till skillnad från en folkskoleexamen som var det tidigare kravet. Ett nytt synsätt 

växte fram vid seminarierna och barnets utveckling kom mer i fokus. De verksamma började 

tala om en utbildning där det fanns möjlighet att ”lära genom att göra.”  

 

Förutom folkskollärarna så utbildades lärare i praktiskestetiska ämnen, en del med början 

tidigare än seminarierna inrättades. Syftet med dessa varierade, slöjdlärarna skulle t.ex. rikta 

in sig på att lära barnen slöjdteknik så att barnets hem kunde få en ökad försörjning och en 

bättre hygienisk standard. Detta skedde under mitten av 1800-talet. Andra lärare som utbildats 

utanför seminarierna är musik-, bild-, gymnastik-, hemkunskap, och yrkeskunskapslärare.  

 
 

3.1 Läraryrket i förändring under de två senaste decennierna 

 
Carlgren och Marton menar att läraryrket bl.a. förändrats genom att läraren i större 

utsträckning är med och formar verksamheten idag då läraren reflekterar och förändrar sin 

undervisning allt eftersom. Läraren förväntas vara med och utforma verksamheten på ett annat 

sätt idag än innan den senaste grundskole- och gymnasiereformen kom till. När lärare inte 

                                                 
5 Hartman, Sven. 2005. Det pedagogiska kulturarvet. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Natur 
och Kultur. Stockholm s. 39 
6 Carlgren och Marton (2004) s. 94-98 
7 Hartman (2005) s. 97 
8 Hartman (2005) s. 97-98 
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skulle vara med och forma verksamheten kunde det också vara lättare att inrikta sig på en 

verksamhet. Idag är behovet av metodik, pedagogik och praktik större då verksamheten blivit 

bredare. Vidare anser Carlgren och Marton att eleverna blivit mer involverade i lärarens 

arbete genom planering och utvärdering. Detta har gjort att det ställs högre krav på läraren att 

motivera sitt val av undervisning och innehåll. Carlgren och Marton beskriver läraruppdraget 

idag som att utveckla de kompetenser elever besitter snarare än att överföra en på förhand 

bestämd kunskap.9 

 
 

3.2 Lärarutbildningens utformning idag  

 
Den rådande lärarutbildningen består av tre olika delar.  Den blivande läraren ska läsa 60 

poäng, som är ett allmänt utbildningsområde och omfattar samtliga lärarstudenter oavsett 

inriktning. Det allmänna utbildningsområdet består dels av några obligatoriska kurser 

högskolan eller universitetet beslutat om och dels ett antal valbara kurser. Ett block med 

ämnesinriktning läses på minst 40 poäng beroende på inriktning, och slutligen ska en 

specialisering på minst 20 poäng finnas med för att ta examen. Den nya lärarutbildningen 

infördes efter en reform 2001 då det beslutades att lärarutbildningen skulle bli en enhetlig 

programutbildning med en gemensam examen.10 

 

 

4. Tidigare forskning 
 

Kristina Björk Erlandsson skriver i Reflektion och praktik i läraryrket att även hon stått inför 

funderingar inför sin roll som lärare. Hon ger exempel på frågor som: ”Vad är skolans 

uppgift?” och ”Hur ska jag samarbete med kolleger och föräldrar?” 11 Erlandsson påpekar att 

hon varit nöjd med sin utbildning och att utbildningen gett henne inspiration till att se nya 

tankebanor. Hon redovisar därefter sin första tid som lärare och påpekar att tjänsten hon fått 

inte stämmer överens med den utbildning hon har och därav fick hon svårt att reflektera över 

sin roll i det stora hela och det blev istället enskilda händelser som fick fokus i reflektionen. 12 

Allt eftersom tiden gick kunde Björk Erlandsson få perspektiv på sitt eget lärande och hon 

                                                 
9 Carlgren och Marton s. 99 ff.  
10 Högskoleverket, www.hsv.se, 2006-12-10, kl. 20.27 
11 Björk Erlandsson. (2005)I: Brusling och Strömqvist s. 203 
12 Björk Erlandsson (2005)I:  Brusling och Strömqvist s. 204 
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själv ser en utveckling från den grundsyn hon haft med sig från utbildningen. Hon menar att 

den pedagogiska synen inte förändrats under det första året som lärare, utan att hon till stor 

del har fått den bekräftad. 13 Detta är ett exempel på hur en lärare uppfattar hur utbildningen 

byggt upp en grund att luta sig mot när det är dags att ge sig ut i läraryrket. 

 

Björk Erlandsson påpekar att hennes tjänst inte motsvarade hennes specifika utbildning, men 

att hon ändå tagit med sig värdefulla kunskaper om lärarrollen från utbildningen.  

 

Ingrid Carlgren och Ference Marton skriver i sin bok Lärare av imorgon hur lärarutbildningen 

historiskt sett mer eller mindre alltid varit utsatt för kritik. De pekar på faktorer som att 

lärarutbildningen skulle ha låga krav, inte vara akademisk, sakna forskningsbas samt att den 

inte är relevant för det praktiska arbetet som kommer efter.14 Det har gjorts ansträngningar för 

att reformera lärarutbildningen för att främst sammanfoga teori och praktik, avsaknaden av 

detta har varit den främsta kritiken enligt Carlgren och Marton.  

 

Carlgren och Marton menar att en professionell utbildning bör ha en teoretisk grund samt ge 

de verktyg läraren behöver i sin kommande yrkesutövning. De pekar dock på vissa problem 

då det gäller att utveckla dessa aspekter.15 De menar att verksamheten i skolan beskrivs på ett 

sätt som den bör se ut snarare än hur den faktiskt fungerar för tillfället. Detta leder till att den 

teori som presenteras inte kan appliceras då studenten kommer ut i verksamheten. Den 

praktiska verksamheten riskerar att ses som representant för en viss typ av kunskapssyn eller 

ett visst sätt att lära sig på och komplexiteten i yrket blir svårare att se på det här sättet. Vidare 

ser Carlgren och Marton att det finns en idé om ”det rätta”. De menar att begrepp som ”en 

gemensam pedagogisk grundsyn” kan skapa en idé om att det finns något som är det sanna 

och att det i sin tur skapar en föreställning om att det finns någon konstant sann teori som ska 

omfatta alla pedagoger. Denna teori kan handla om t.ex. metoder eller förhållningssätt. 

Didaktiken, dvs. ”hur-frågan” kan kopplas till idén om ”det rätta” då det i lärarutbildningen 

uppmanas till reflektion utifrån en gemensam pedagogisk syn. Detta leder i sin tur till att det 

blir reflektionen i sig som blir färdigheten och förhållningssättet och inte reflektionen om 

verksamheten ute i skolorna. Carlgren och Marton menar att detta gör att studenten inte får 

verktyg till att hantera den ”praktiska verkligheten.”  Slutsatsen blir att lärarstudenten lämnas 

                                                 
13 Björk Erlandsson (2005)I:  Brusling och Strömqvist s.214 ff. 
14 Carlgren och Marton (2004)  s. 93 
15 Carlgren och Marton (2004) s. 92 ff.  
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själv till att möta en komplicerad verklighet ute på skolorna som inte stämmer överens med 

den teoretiska bas man tillgodosett sig på utbildningen.  

 

Högskoleverket presenterade i mars 2005 en rapport som granskar lärarutbildningens 

kvalitet.16 Den visar på flera brister i utbildningen. Det framgår av rapporten att det främst är 

den stora valfriheten av kurser och studiegång som gör att universitet och högskolor får det 

svårt att ge lärarstudenterna en naturlig progression. Det verkar enligt Högskoleverket som att 

flera lärosäten har för få resurser för att ge eleverna en överblick av sin utbildning då t.ex. 

studievägledningen är begränsad.  

 

Högskoleverket riktar mycket av sin kritik mot det allmänna utbildningsområdet där de menar 

på att många studenter upplever kravnivån för låg då de flesta studenter lägger ned 30 timmar 

eller mindre på studier. Vidare pekar de på att detta kan bero på att de olika lärosätena själva 

får bestämma över utformandet av det allmänna utbildningsområdet. Enligt högskoleverket 

har detta lett till att väsentliga delar som kunskapsbedömning och läs- och skrivutveckling har 

fallit bort på ett flertal lärosäten. Bristen på forskningsanknytning och forskande lärare 

resulterar i att fokus ligger på metoder snarare än kunskapsteorier när det kommer till 

examensarbeten. Slutligen kritiserar högskoleverket bristen på integrering med övriga 

verksamheter på universitet och högskola då de menar att en stor lärarkompetens därmed inte 

kommer de lärarstuderande till godo.17  

 

5. Metod 
 

I min undersökning ämnar jag att få ett kvalitativt material att arbeta med och då är 

intervjun den metod som lämpar sig bäst för ändamålet. 

 

Vid en djupintervju måste man vara medveten om sina känslor och åsikter då intervjun ska 

vara av den karaktär att den utformas som ett öppet samtal där oförberedda följdfrågor 

utformas under samtalets gång. Det kan fortsättningsvis vara svårt att vara objektiv i 

                                                 
16 Högskoleverket, Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor del 
1:reformuppföljning och kvalitetsbedömning. 

http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2005/0517R_1b.pdf 
17 Högskoleverkets rapport. (2005) s. 11 ff.  
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intervjun då en öppenhet med intervjupersonerna är nödvändig för att utveckla en tillit och 

ett avslappnat samtal på kort tid. Detta får tas i beaktning i resultatet.18 

 

Intervjufrågor kan utformas på olika sätt beroende på vilken typ av material du vill ha att 

bearbeta i din undersökning. Öppna och semistrukturerade frågor ger den svarande 

utrymme för att utveckla sina svar. Tanken med denna typ av frågor är att inte styra den 

utfrågade i en speciell riktning för att på så sätt få de svar du skulle vilja ha till din 

undersökning. 19 

 

När en intervju präglas av en hög grad av s.k. standardisering söker man i huvudsak ett 

kvantifierbart material. I dessa intervjuer finns det ofta på förhand bestämda, ”fasta” 

svarsalternativ, vilket innebär att intervjun har en hög grad av strukturering. 

 

Intervjuer som däremot har karaktären av ett öppet samtal, som präglas av dialogen mellan 

intervjuaren och den intervjuade, har en låg grad av standardisering och strukturering. 

Dessa intervjuer ger också ett stort svarsutrymme. När det gäller att hitta kvalitativt 

material, som att t.ex. ta reda på vad en person har för uppfattning om ett visst fenomen, 

används ofta den här typen av intervjuer. 20 

 

Den intervjumetod jag använt mig av har en relativt ostrukturerad karaktär då mitt syfte är 

att ta reda på lärarnas subjektiva uppfattningar om sin utbildning. Samtidigt finns en viss 

grad av standardisering genom mina följdfrågor. Utifrån mitt syfte anser jag att detta är den 

bästa metoden för att få svar på de frågor jag strävar efter att besvara. 

 

5.1 Urval 

 
Jag har valt att intervjua fyra yrkesverksamma lärare som sedan tidigare finns i min närhet. 

Det är personer som jag har en relation till sedan tidigare genom studier, arbetsplats eller 

privatliv. Tidpunkten för intervjuerna kan anses opassande för en lärare eftersom de infaller 

nära juluppehållet. Det är oftast en tidpunkt då lärare arbetar intensivt med betygsättning och 

kompletteringar och det är en av orsakerna till att jag valt intervjupersoner som jag sedan 

                                                 
18 Wallén Göran. 2000. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur. Lund. s 76 ff. 
19 Starrin, B., Svensson P-G. 1994. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur. Lund s.123 
20 Patel, R. Davidsson, B. 2003. Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur. s.72 ff. 
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tidigare har kontakt med. Jag tillfrågade de lärare jag på något sätt kommit i kontakt med 

sedan tidigare och utslaget blev de fyra som förekommer i intervjun i uppsatsen. 

 

Det är tre kvinnliga och en manlig lärare som blivit intervjuade. Tre lärare jobbar på 

gymnasiet, varav en på en friskola. En lärare är grundskollärare och jobbar för tillfället med 

elever i år 7-9. Två av lärarna har i huvudsak samhällsorienterade ämnen och två av lärarna är 

naturvetenskapligt inriktade. Samtliga av de tillfrågade har studerat vid olika lärosäten; 

Karlstads universitet, Högskolan Dalarna, Umeå universitetet, Lärarhögskolan i Stockolm 

samt Stockholms universitet.  Det finns med andra ord en spridning i ämnesområde och 

bakgrund bland intervju personerna. Resultaten av intervjuerna kan inte ses som generella för 

studenter från de lärosäten där intervjupersonerna studerat och avlagt examen då 

undersökningen endast är en fallstudie baserad på fyra intervjuer.  

 

Intervjupersonerna har blivit informerade om att de är anonyma i intervjun och därmed är alla 

namn modifierade. Intervjuerna har blivit inspelade och sedan direkt nedskrivna. Samtliga 

intervjuer finns att läsa i sin helhet i bilagorna till uppsatsen.  

 

 

5.2 Redovisning av intervjupersoner 

 
De personer som ingår i denna intervjustudie är: 
 
Ann- Ann har jobbat som lärare i ungefär sju år. Hon är gymnasielärare i matematik och 

biologi och arbetar på en kommunal skola några mil utanför Stockholm. Hon arbetar för 

tillfället med både nationella program och det individuella programmet. Ann har läst 

lärarutbildningen vid Karlstads universitetet. Då det var sju år sedan Ann studerade vid 

lärarutbildningen görs härmed en reservation för att minnesbilden kan vara påverkad av 

senare erfarenheter eller andra faktorer.  

 

Annika- Annika har jobbat som lärare i ungefär ett år på en fristående gymnasieskola i 

centrala Stockholm. Hon arbetar på vuxenutbildningen i ett projekt med ungdomar som varit 

arbetslösa under en tid. Hennes ämnen är historia och samhällskunskap, men hon undervisar 

även i de ämnen som eleverna efterfrågar t.ex. matematik. Annika har studerat vid Umeå 

universitetet och Stockholms universitetet.  
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David- David arbetar på en grundskola utanför Stockholm och undervisar i SO och svenska. 

Han har en grundskollärarexamen i dessa ämnen och har studerat vid Högskolan i Falun. Han 

har nu varit yrkesverksam lärare i två och ett halvt år 

 

Sanna- Sanna är utbildad gymnasielärare i filosofi och matematik. Hon har arbetat en termin 

som lärare och har omskolat sig från frisöryrket. Hon har studerat vid Lärarhögskolan i 

Stockholm och arbetar nu på en kommunal gymnasieskola i Stockholmsområdet.   

 

Det är utifrån de fyra ovanstående personernas svar som jag diskuterat resultatet och dragit 

slutsatser. Det ska därmed betonas att det är en fallstudie som inte kan ses som generell och 

representera andra än de intervjuade.  

 

5.3 Intervjufrågor 

 
De frågor som används i intervjun är utformade utifrån syftet och består av fem förberedda 

frågor. Intervjupersonerna fick frågorna i god tid innan intervju för att kunna sätta sig in i 

dessa och fundera över sina svar i lugn och ro. Intervjuerna var i viss grad ostrukturerade och 

fick karaktären av öppna samtal. De fem huvudfrågorna som användes i intervjun var följande: 

 

• Har du ställts inför några situationer i ditt yrke du inte fått öva dig på under 
utbildningen? 

 
• Stämmer den pedagogiska syn du har nu överens med den du hade med dig från 

utbildningen? 
 

• Har du något exempel på hur utbildningen hjälpt dig i ditt arbete? 
 

• Vad är du mest respektive minst nöjd med i din utbildning?  
 

• På vilka sätt tror du att lärarutbildningen skulle kunna utvecklas? Vad är bra och vad 
är mindre bra? 

 

Utöver dessa frågor ställdes följdfrågor under samtalets gång och detta gav intervjun ett större 

djup med karaktär av ett öppet samtal. De frågor som ställts finns i bilagorna där hela 

intervjuerna redovisas.  
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6. Resultat: Redovisning av intervjuer 
 

Fråga 1:  

Har du ställts inför några situationer i ditt yrke du inte fått öva dig på under 

utbildningen? 

 

Ann 

Ann svarar att det mest användbara har varit de kunskaper hon fått under sina praktikperioder. 

Hon menar att det var då hon fick öva sig på verkliga situationer och möta riktiga elever. Den 

utbildning hon fått på universitetet menar hon har varit flummig i det avseendet. Hon visar på 

att den bild utbildningen gett av klassrumssituationen inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. Hon menar att utbildningen förmedlar en bild hon uttrycker på följande 

vis: ”jaha så kommer ni till klassrummet så sitter eleverna där, alla har med sig penna och bok 

och så sitter de som tända ljus och lyssnar på vad du vill säga för något”. Vidare säger hon att 

det är just detta att fånga alla elever, konsten att se var och en som saknas inom utbildningen. 

 

David 

David menar att det finns många delar i yrket han inte har fått öva sig på under utbildningen, 

men han pekar specifikt på den sociala biten. Han säger att klassrumssituationen, vad som kan 

hända där och hur man tacklar det har saknats i hans utbildning. Samtidigt påstår han att det 

med all säkerhet går att få in den biten i utbildningen.  

 

En följdfråga ställdes här och David fick frågan om han inte fått träna på situationer i 

klassrummet på praktiken. David svarar att den sammanlagda praktikdelen i utbildningen är 

12 veckor och att övningstillfällena var få. Han säger också att de situationer som uppstod 

fick han själv lösa så gott han kunde, utan förkunskaper. David menar att det som saknas i 

utbildningen är en teori som ger förförståelse för situationer i klassrummet. Efter ett 

förtydligande menar David att det måste bli mer praktik i teorin, en kunskapsteori om 

klassrumssituationer. 

 

Annika 
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Annika svarar att hon saknat en del i utbildningen där det handlar om att möta människor, 

men hon menar också att det kan vara en svår bit att öva sig på under en utbildning då det 

även handlar om en social förmåga. Hon pekar även på att kunna se var elever befinner sig i 

sin kunskapsutveckling som något som saknats i utbildningen och det är även en situation hon 

ställts inför flera gånger under sitt första år som lärare, som hon även nämner som viktig.  

 

Även Annika fick frågan om praktiken inte hjälpt henne med de sociala situationerna. Här 

svarar Annika att hon tycker det är svårt att få en riktig relation till eleverna under en 

praktikperiod då eleverna ändå vänder sig till den ”riktige” läraren om några problem uppstår.  

 

När det kommer till den sociala delen i yrket förtydligar Annika problemet med situationer 

hon inte fått öva sig på under utbildningen: ”Ja eller vad säger man om de kommer full till 

skolan, vad gör man då? Det har jag ju haft och vad gör man? ’ Plugga nu lite matte… nej gå 

hem! ‘ Nej det är svårt” säger Annika. 

 

Sanna 

Sanna svarar att det är få situationer hon verkligen har fått öva sig praktiskt på innan hon 

började arbeta, men hon säger däremot att hon förstått med hjälp av utbildningen att det är ett 

komplext  yrke där varje situation kan kräva nya lösningar. 

 

Sanna berättade även hon efter en följdfråga om praktiken att hon tycker att den var 

misslyckad för hennes del. Hon menar att den varit osammanhängande, med undantag för 

praktiken i matematik. Hon beskriver problemet med praktiken på följande sätt: ”…allt annat, 

det här mellanhoppandet , då hade man inte behövt vara på en speciell plats, då hade man 

kunnat vara på olika skolor eller vad som helst.”  

 

Fråga 2: 

Stämmer den pedagogiska grundsyn du har nu överens med den du hade med dig från 

utbildningen?  

 

Ann 

Ann svarar att hon delvis har samma pedagogiska grundsyn nu som den hon hade efter sin 

utbildning. Det hon främst pekar på är att utbildningen gett henne den syn som säger att alla 

elever har förutsättningar för att lära sig, även om alla inte kan nå samma mål. Ann menar att 
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det viktigaste för henne är att kunna se vilka förmågor var och en av eleverna har. Det 

problematiska med pedagogiken Ann har lärt sig under utbildningen är att alla stilar inte 

fungerar på alla elever och då tycker Ann att utbildningen inte har gett de rätta verktygen för 

att omvandla teori till praktik. Ann säger: ”..man lärde sig liksom teorin och sen fick man 

själv lista ut resten” 

 

Ann hävdar också efter ett förtydligande att den pedagogiska synen utvecklas allt eftersom 

man arbetar och att den skapas i samråd med det kollegium man arbetar tillsammans med. 

 

David 

Även David svarar att han delvis har samma pedagogiska syn nu som efter utbildningen. Han 

menar att grundsynen har förändrats i den mening att han genomför sina lektioner på ett annat 

sätt nu när han kommit ut och börjat jobba och att innehållet varierar beroende på klass och 

grupp. Vidare påpekar David att den syn på kunskap han haft är densamma; kunskap är en 

process och inte en produkt. 

 

Annika 

Annika svarar både ja och nej på den här frågan. Hon säger att den syn hon har på läroplanen 

och varför man ska lära sig saker är den syn hon fått med sig från utbildningen. Hon menar att 

hon kan tolka kunskapsmål på ett riktigt sätt och att hon har utbildningen att tacka för det. 

Hon påstår att hennes kollegor, som inte genomgått lärarutbildningen inte har samma 

kunskaper inom området och att det är något som märks väldigt tydligt då de inte förstår 

kursplaner och läroplaner på samma sätt som Annika. 

 

Sanna 

Sanna hävdar att hon inte fått tillräckligt med erfarenhet inom yrket för att kunna reflektera 

över den frågan.  Hon menar dock att lärarhögskolan är på det sättet att de ständigt tänker i 

nya banor vad gäller metodik.  

 

Fråga 3:  

Har du något exempel på hur utbildningen hjälpt dig i ditt arbete? 

 

Ann 
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Ann berättar att hennes didaktiklärare i matematik har varit till god hjälp då hon fortfarande 

använder saker hon hämtat från honom och hans undervisning. Vidare anser Ann att praktiken 

varit en bra hjälp i hennes arbete då hon t.ex. har kunnat samla på sig material från andra 

lärare under de perioderna.  

 

David 

David har ett väldigt klart svar på frågan. Han menar att det finns många exempel på saker 

som hjälpt honom. Det han tar som exempel är det examensarbete han skrivit. Han 

intervjuade lärare om arbetet med mål och kriterier och hur det praktiskt går till. David hävdar 

att det är något som hjälpt honom mycket då hans undervisning baseras på detta.  

 

Annika 

Annika påstår att utbildningen hjälpt henne med synen på skolan. När hon blir ombedd att 

förklara vad hon menar det säger hon att det är att förstå varför elever ska lära sig vissa saker. 

Hon pekar även här på kursmål och kursplaner som en viktig del.  

 

Annika fortsätter med att berätta att hon anser att didaktiken hjälp henne mer än den stora del 

av pedagogik hon fått läsa under utbildningen. Hon menar att didaktiken hjälper att motivera 

lärandet och att den hjälper att omvandla ämneskunskaper på ett sätt som hjälper då man ska 

undervisa i ämnet. Hon fortsätter med att hävda att pedagogiken under utbildningen varit bra 

då det kommer till att förstå vad läraryrket är, men att den annars varit flummig. Hon säger 

det på följande vis: ”Men att pedagogiken var, det som var bra var kanske ’vad är läraryrket, 

framtidsvisioner’, men att det ofta blev flummigt, det blev aldrig något konkret eller relevant 

av det. Det blev liksom att alla ’okej vi gör det här för att vi måste, men vi förstår inte vad vi 

ska ha det till.’ De misslyckades ju totalt med att motivera för studenterna att vad ger det här 

dig i din lärarutbildning, liksom varför ska du kunna det här, varför ska du läsa de här 

böckerna? På lärarhögskolan läste vi samma bok i typ tre kurser, helt meningslöst. Det vara 

bara för att någon av professorerna som hade skrivit den och då var den så viktig. Och på 

lärarhögskolan var alla som undervisade pedagogik väldigt viktiga professorer och de tyckte 

att pedagogiken var viktigast och då drog de ned på didaktiken.” 

 

Sanna 

Sanna svarar att om hon ska nämna något konkret så blir det taveltekniken. Hon menar att 

lärarhögskolan också uppmuntrar till att se hur andra lärare gör och att sedan inspireras av det. 
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Vidare tycker Sanna att man ska ta tillvara på utbildningen genom att gå tillbaka och se vad 

man antecknat och läst under utbildningen. Sanna menar också att utbildningen snarare hjälpt 

henne att inse komplexiteten än att hjälpt henne direkt med situationer i läraryrket.  

 

Fråga 4: 

Vad är du mest respektive minst nöjd med i din utbildning? 

 

Ann 

Ann hänvisar till de tidigare svar där hon prata om att hon blivit hjälpt av praktik och 

matematikdidaktik när hon ska svara på vad hon är mest nöjd med. 

 

Minst nöjd är Ann med pedagogiken som hon ser som flummig: ” Det är det där med att 

pedagogikdelen känns ganska flummig. Det var ju lite att vi skulle läsa lite böcker och sen 

skulle vi redovisa och sen diskutera lite i grupper och då kändes det inte alltid att det ledde till  

någonting, att man fick ut någonting av det.”  

 

Anledningen till detta tror Ann kan vara att det ställdes för låga krav på studenterna som ledde 

till att alla inte tog sitt ansvar och läste böckerna. Detta var också möjligt då det aldrig var 

några uppföljningar på gruppdiskussionerna.  

 

 

 

David 

David tycker att de ämneskurser han läst har varit det bästa i utbildningen. Han anser att det 

har varit bra föreläsningar, seminarier och uppgifter. Han känner att det har varit ett relevant 

innehåll i kurserna och pekar då på att han kunnat använda sig av kunskaperna i sin 

undervisning. Han säger även att den didaktik han haft inom ämnena har varit bra då den 

hjälpt honom att tillämpa sina ämneskunskaper i en klassrumssituation. David läste vid ett 

relativt litet lärosäte och menar att det medförde ett samspel mellan ämneskurser och 

pedagogik- och didaktikkurser. Han läste sina ämneskurser med studenter som läste vid andra 

utbildningar, men menar att nästan alla på högskolan skulle bli lärare så undervisningen var 

mycket riktad till lärare även inom ämneskurserna.  
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David anser att det finns flera saker som han är mindre nöjd med. Han väljer att ta högskolans 

hantering av VFU som exempel. Han menar att högskolorna måste ta större ansvar för att 

kontrollera studenternas förmågor. David berättar att under hans praktikperiod fick läraren på 

skolan ta ansvaret och påpeka för en student att denne inte var lämplig som lärare. Högskolan 

sköt ifrån sig det ansvaret. Vidare säger David att de inte hade konkreta uppgifter med sig från 

högskolan om vad som skulle göras ute på skolan och han tror att många lärare som tagit på 

sig rollen som handledare upplevde det som frustrerande. Han pekar även på att det inte fanns 

några tydliga kriterier eller mål för den verksamhetsförlagda utbildningen och att han är 

missnöjd med att lärarutbildningen prioriterade den delen som väldigt liten.  

 

Annika 

Annika är tveklöst mest nöjd med didaktiken. Det hon är minst nöjd med är avsaknaden av 

koppling till verkligheten: ”Jag tänker mest på gruppdynamiken, allmänt klassrummet, vett 

och etikett” säger Annika. När det gäller VFU anser Annika att den blev meningsfull först då 

de fick en återkoppling till den under utbildningen och nämner hur det var i början då 

lärarutbildarna själva inte visste vad som skulle göras under VFU:n.  

 

Sanna 

Sanna menar att hon någonstans på vägen har blivit redo för läraryrket och att det måste vara 

ett tecken på att hon ska vara nöjd med utbildningen. Hon tycker att lärarhögskolan har 

förmedlat den rätta bilden av vad det innebär att jobba som lärare och att komma ut på sin 

första arbetsplats. Hon säger att hon föreställde sig att det skulle bli en chock när hon kom ut 

på arbetsplatsen och att det också blev så. Med egna ord säger Sanna: ”att jobba som lärare är 

ungefär som att bli i slängd i iskallt vatten innan man ens har lärt sig att simma.”  

 

Sanna är minst nöjd med VFU:n. Hon menar att den varit osammanhängande och saknat röd 

tråd stundtals. Hon anser att VFU:n kunde ha varit under en längre period, en termin 

exempelvis och att hon då kunde ha fått en bättre helhetssyn över verksamheten.  

 

Fråga 5: 

På vilka sätt tror du att lärarutbildningen skulle kunna utvecklas? Vad är bra och vad 

är mindre bra? 

 

Ann 
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Ann säger att hon hade velat ha mer praktik, men påpekar att hon tror att det blivit bättre i den 

nya lärarutbildningen. Ann tror att det skulle vara en fördel om man fick komma ut tidigt på 

praktik och då med syftet att enbart träffa elever, och inte enbart undervisa. Hon pekar på 

intervjuer och askultering som två metoder. Ann tycker det är viktigt att få bygga sin kunskap 

runt konkreta situationer och få tips och råd från verksamma lärare.  

 

Följdfrågan till Ann blir om inte praktiken ska ge den kunskap Ann beskriver. Ann svarar att 

under praktiken följer man en lärare och att det ofta då blir det arbete just den läraren gör och 

inte alltid de egna idéerna som följs. Ann säger att det borde vara mer utanför den givna 

ramen som ges vid praktiktillfällen.  Vidare anser Ann att lärarutbildningen borde lyfta fram 

aktuell pedagogisk forskning i större utsträckning. Då Ann läste lärarutbildningen upplevde 

hon att de alltid pratade om hur det varit förr och sällan hur det är just nu. Ann lägger även till 

att lärarutbildningen skulle ha undervisat mer i olika diagnoser som elever kan ha. Hon kände 

sig väldigt förvirrad när hon först i sitt yrke kom i kontakt med elever som hade 

olika ”bokstavskombinationer”.  

 

Här ställs en fråga utifrån det Ann nämnt tidigare i intervjun; hur förändrar man 

det ”flummiga” i pedagogiken som hon upplevt?  

 

Ann anser att det bör ställas hårdare krav och att lärarutbildningen bör vara mer 

uppmärksamma på vilka som faktiskt passar som lärare och vilka som inte passar som lärare. 

En ytterligare sak Ann trycker på är att när man börjat jobba som lärare bör man också se 

vilka möjligheter som finns att vidareutbilda sig inom yrket. Ann tycker att ju längre tiden går 

desto mer inser hon hur komplext yrket är.  

 

David 

David menar att kraven på utbildningen måste höjas. Han anser att en student inte ska kunna 

göra en omtenta flera gånger och sedan bara släppas igenom fastän denne inte är lämplig som 

lärare. David tycker även att innehållet i utbildningen skulle kunna utökas då han under sina 

fyra och ett halvt år både kunnat arbeta extra på sidan om utan problem och läst dubbla kurser 

periodvis. Han menar att det skulle kunna vara längre praktikperioder och att ämneskurserna 

skulle kunna förändras då han tycker de är för ytliga som de såg ut då han läste dem. 
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Här får David frågan om 60 poäng i ett ämne resulterar i ytkunskaper. David tar sitt ämne 

historia som exempel: ” I Historia A började vi med Sveriges historia och sen blev det 

världshistoria och vi flög igenom hundra år på jag vet inte hur kort tid det var. Historia B 

bestod till stor del av ekonomisk historia som vi läste väldigt mycket, plus en uppsats och 

metod, och sedan en valfri kurs. Så utöver det då du sen ska skriva en C-uppsats då nischar du 

dig, då skriver du kanske om en församling eller någonting och då får du i och för sig en 

djupkunskap, men hur kan du använda dig av den som yrkesverksamlärare?”  David fortsätter 

med att förklara att han vänder sig emot just detta då han ifrågasätter hur en verksamlärare ska 

ha användning av t.ex. metodavsnitt då man undervisar antiken i en årskurs nio. Han menar 

att den typ av kunskaper kanske passar någon som ska läsa vidare inom historia.  

 

Annika 

Annika inleder med att säga att man bör lyssna mer på dem som utbildar sig just nu då detta är 

något hon upplever saknas. Hon ger ett exempel på hur de haft en duktig föreläsare i 

gruppdynamik som använda många exempel från verksamma lärare. Studenterna hade upplevt 

föreläsningen som väldigt bra och efterfrågade mer sådant, istället fick det läsa mer om 

Dewey och ”learning by doing” och Annika ser det som en halvt förlegad teori. 

 

Annika får frågan om hon ser det som att det används inaktuell forskning och hon svarar att 

det är självklart att de måste läsa om de som haft de centrala teorierna, men att de även 

borde ”hylla” lärare som varit eller är aktiva inom den svenska skolan. Annika ser deras 

erfarenheter som mer värdefulla än gamla teorier. Hon menar att få höra någon som brinner 

för yrket, eller som utvecklat något som t.ex. Rinkebyskolan ger mycket då man då 

även ”snappar upp saker bredvid”. Vidare menar Annika att det är viktigt att på så sätt få 

förankra vad de ska göra, vilka målen är och varför något är viktigt, istället för att bara 

uttrycka vad som ska göras och aldrig varför just det ska göras.  

 

Sanna 

Sanna anser att lärarutbildningen utvecklas hela tiden. Hon menar att lärarutbildningen 

försöker få lärarna själva att förstå att professionaliseringen av lärarna kommer från lärarna 

själva då de kan vara med och påverka innehållet. Hon tycker att lärarutbildningen är rätt bra 

som den är nu med mycket praktik, men att formen för VFU borde förändras och rikta sig mer 

på undervisning i de ämnen man har.  
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7. Sammanfattande diskussion 
 
I följande avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att sammanfattas och analyseras fråga för 

fråga. Slutligen kommer slutsatserna att presenteras. Analys och slutsatser gäller endast de 

intervjuade personerna och kan inte ses som generella för lärarutbildningen eller 

lärarstuderande i allmänhet.  

 

Fråga 1:  

Har du ställts inför några situationer i ditt yrke du inte fått öva dig på under 

utbildningen? 

 

Samtliga intervjupersoner utom Sanna svarade här att det är främst den sociala aspekten de 

inte fått träna på i utbildningen innan de kommit ut som verksamma lärare. Sanna pekar dock 

på att utbildningen hjälpt henne med en viktig sak, nämligen att inse komplexiteten i yrket 

och att alla situationer kan komma att kräva nya lösningar. Komplexiteten är något som alla 

nämner på olika sätt. David menar dock att det går att öva på klassrumssituationer även utan 

praktik och då genom att studera kunskapsteorier om klassrumssituationer. VFU och praktik 

är något som ofta kommer upp i intervjun och Annika menar att det är svårt att få en riktig 

relation till eleverna under VFU. Hon pekar på att eleverna ändå vänder sig till läraren då 

frågor uppstår. Sanna tycker att hennes praktik varit osammanhängande och att hon på så vis 

missat tillfällen att få öva sig i yrket. David anser att praktiktillfällena var få och att han ofta 

fick improvisera då han inte hade kunskaper om vissa situationer som uppstod i klassrummet. 

Ann menar att universitetet varit flummigt i avseendet att möta elever och hon anser att 

lärarutbildningen inte förmedlat den komplexa delen av klassrumssituationer. 

 

Vad man kan se av svaren på den här frågan är att det finns en samstämmighet om att det är 

lärarstudentens sociala förmåga man funderat över efter att man börjat arbeta. Hur man 

funderat över den skiljer sig lite. Några menar att det är något som saknas och som fullt 

möjligt skulle kunna finnas med i utbildningen, medan några menar att det är svårt att öva på 

den biten innan man ställs inför verkliga situationer. Vad jag tycker är intressant i den här 

frågan är att Sanna svarar att lärarutbildningen fått henne att inse hur komplext yrket är och 

att hon ser det som en värdefull och fullgod kunskap när det gäller den sociala förmågan, 

medan David pekar på att det finns vägar att gå även där för lärarutbildningen och då i form 

av att konkretisera och använda sig av teorier för ändamålet, i kombination med praktiken.  
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Fråga 2: 

Stämmer den pedagogiska grundsyn du har nu överens med den du hade med dig från 

utbildningen?  

 

Ingen av intervjupersonerna har ett entydigt svar på den här frågan. Ann, David och Annika 

svarar alla tre både ja och nej på frågan. Ann menar att hon alltid haft den syn där hon ser att 

alla elever har förutsättningar för att lära sig något, medan hon pekar på att utbildningen inte 

gett henne verktygen till att omvandla teori till praktik. Ann menar också att den pedagogiska 

synen utvecklas allt eftersom man jobbar. David menar även han att den pedagogiska synen 

förändrats allt eftersom han arbetat som lärare. Han hittar nya vägar att gå och lägger upp sina 

lektioner på annorlunda sätt nu än tidigare. David säger även något om hans kunskapssyn som 

inte förändrats sedan utbildningen, nämligen att kunskap i huvudsak bör ses som en process 

och inte en produkt. Annika menar att utbildningen har hjälpt henne att tolka och konkretisera 

kursmål och kursplaner och att hon har stor hjälp av det i sitt upplägg av undervisningen. 

Sanna menar att hon inte riktigt kan svara på frågan då hon tror att hon behöver mer 

erfarenhet i yrket innan hon kan reflektera över frågan.   

 

Vad man kan se den här frågan är att tre av fyra känner att den pedagogiska synen de har, har 

de i viss mån burit med sig från utbildningen och senare utvecklat. Det kan tyda på att 

studenterna trots att flera av dem uttryckt pedagogikdelen som ”flummig” ändå tagit med sig 

värdefulla kunskaper därifrån.  

Fråga 3:  

Har du något exempel på hur utbildningen hjälpt dig i ditt arbete? 

 

Både Ann och Annika pekar på didaktiken som något som hjälpt dem i utbildningen. Ann 

berömmer hennes didaktiklärare i matematik som hjälpt henne med material och metod och 

Annika menar att didaktikavsnitten hjälpt henne att förstå hur man ska använda de teoretiska 

kunskaperna. Vidare pekar Annika på färdigheten hon utvecklat för att tolka kursplan och 

kursmål och det är även något David nämner som något som hjälpt honom i arbetet. Han har 

skrivit examensarbetet om hur lärare omvandlar mål och kriterier i praktiken och David menar 

att det är just detta som hans undervisning bygger på. Ann säger även att praktiken hjälpt 

henne i sitt yrkesutövande. Annika påpekar också att pedagogiken fick större plats än 

didaktiken och att hon upplevde den som flummig. Hon menar att professorerna i pedagogik 
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ansåg det ämnet som viktigast och därför fick didaktiken stå undan, vilket Annika tyckte var 

synd då den var något av det bättre i utbildningen. Sanna menar att konkreta kunskaper som 

tavelteknik är något som hjälpt henne i undervisningssituationer. Hon pekar även i denna 

fråga på att utbildningen fått henne att inse komplexiteten i yrket och att lärare på 

utbildningen uppmuntrar studenterna att ta hjälp och inspireras av redan verksamma lärare.  

 

Det som är gemensamt för David och Annika är att båda lyfter fram tolkning och 

konkretisering av kursmål som något de fått kunskap om under utbildningen. Båda hävdar att 

det är en viktig förutsättning för att kunna utöva yrket. Vidare pekar både Annika och Ann på 

didaktiken som värdefull. Det som bör lyftas fram här enligt mig är att både Annika och Ann 

ser didaktiken som konkret och användbar kunskap. Annika säger att det är viktigt att ta reda 

på varför och hur man ska lära sig något, och Ann visar på att didaktiken hjälpt henne mycket 

med metoder och hur man använder sitt material i undervisningen. Kan det vara så att 

didaktiken ger verktyg till att finna konkreta svar på lärarstudenternas frågor och funderingar 

kring yrket? 

 

 Fråga 4: 

Vad är du mest respektive minst nöjd med i din utbildning? 

 

Ann, Annika och David ser didaktiken som något de är nöjda med. David var också nöjd med 

de ämneskurser som varit förankrade med didaktiken. Han menar att didaktiken hjälpt honom 

att använda sina kunskaper i klassrummet. Ann pekar också på praktiken som positivt där hon 

kunnat samla på sig material från olika lärare. Annika nämner även hon praktik som något 

som blivit bättre med åren då den också blivit mer konkret och de fått återkoppling efter 

avslutad period på utbildningen. Annika nämner att VFU från början var väldigt svårt att 

greppa då inte ens lärarutbildarna visste vad som skulle göras. 

 

Minst nöjd är Ann med pedagogiken som hon upplevde som flummig. Hon menar att det inte 

fanns någon fungerande struktur i ämnet och att det var låga krav på studenterna, inga 

uppföljningar gjordes och det resulterade i att vissa studenter inte tog sitt ansvar att komma 

förberedda till sammankomster på universitetet. Annika menar att hon är minst nöjd med att 

det inte fanns någon större koppling till verkligheten. Det hon pekar på att kunskaper om 

gruppdynamik och klassrumssituationer.  
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David är minst nöjd med hur skolan hanterat den verksamhetsförlagda utbildningen. Han 

menar t.ex. att högskolan inte har tagit sitt ansvar när det gäller att se vilka som är lämpliga 

som lärare utan att de skjutit över ansvaret på handledaren på skolan. David nämner även att 

det saknats tydliga mål och kriterier för verksamhetsförlagda utbildningen. Även Sanna är 

missnöjd med sin VFU. Hon menar att den varit osammanhängande och att den saknat en 

helhet.  

 

Två av de tillfrågade är nöjda med hur den verksamhetsförlagda utbildningen har gått till och 

två är missnöjda. Det verkar som att de som är nöjda med sin praktik har haft konkreta mål 

och uppgifter med den. Annika pekar på återkopplingen som det som gav mening till hennes 

VFU. Det David och Sanna vänder sig mot är att det är osammanhängande och saknar tydliga 

mål. Skulle det kunna vara så att olika högskolor och universitet har kommit olika långt i att 

förena teori med praktik? Har kanske några lärosäten en bit kvar i att förena teori och praktik?  

 

Fråga 5: 

På vilka sätt tror du att lärarutbildningen skulle kunna utvecklas? Vad är bra och vad 

är mindre bra? 

 

Både Ann och David menar att kraven på lärarutbildningen måste höjas. De menar att det är 

för lätt att glida igenom utbildningen utan att någon egentligen prövat dina kunskaper. David 

berättade hur lärarutbildningen inte tog ansvar för att underkänna de elever handledare ute på 

skolan inte såg hade någon framtid inom yrket, Ann säger samma sak då hon påpekar att 

lärarutbildningen måste vara mer uppmärksamma på vilka som passar i yrket och inte.  

 

Ann beskriver också avsaknaden av aktuell forskning som en brist och det är även något 

Annika efterfrågar. Båda menar att det borde finnas mer undervisning i ny forskning som kan 

knytas närmre den undervisning de lärarstuderande ska hålla. Annika pekar på att svenska 

verksamma, eller tidigare verksamma lärare skulle kunna vara en större inspiration för 

lärarstudenter är t.ex. all den plats Dewey får i undervisningen.  

 

David anser att ämneskunskaperna är något för ytliga. Han menar att de ämneskurser som 

getts inte syftat till lärarutbildningen då t.ex. metodavsnitt till största delen syftar till de som 

läser vidare inom ämnet och inte de som ska bli lärare. David tycker att ämnet i sig kunde 

vara mer didaktiskt inriktat.  
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Ann och Sanna pekar på praktik och VFU som något som kan utvecklas. Ann efterfrågar mer 

praktik och Sanna menar att innehållet måste ses över och bli mer ämnesinriktat.  

 

Annika säger att lärarutbildningen lyssnar för lite på de studerande och på så sätt blir även 

studenterna mindre nöjda med vissa delar av utbildningen.   

 

8. Slutsatser och förslag på vidare forskning 
 
Carlgren och Marton21 menar att de pedagogiska teorier lärarstudenten tillgodogör sig under 

utbildningen inte alltid speglar den verksamhet som pågår ute i skolorna idag och att på så sätt 

får inte läraren de verktyg som behövs för att behärska den komplexa situationen som finns på 

många skolor. Utifrån de intervjuer jag gjort kan jag inte finna några konkreta svar som 

bekräftar just detta. De flesta menar att den pedagogiska synen är den samma eller att den 

utvecklats, men att utgångspunkten mer eller mindre finns kvar. Detta är även något Björk 

Erlandsson anser då hon menar att hennes pedagogiska syn blivit bekräftad.  De intervjuade 

nämner dock på olika sätt hur man ibland saknat verktyg för verksamheten. David nämner 

t.ex. att han fått lösa situationer på egen hand utan en tidigare förkunskap om dessa och han 

menar att det borde finnas en form av praktisk teori för detta i utbildningen. Jag tror att det till 

en viss del kan vara det Carlgren och Marton menar, då de säger att den teori studenten får, 

inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut och att det är detta som gör att läraren 

upplever att verktyg ibland saknas.  

 

Högskoleverket kritiserar lärarutbildningen22 för att den saknar forskningsbas. Detta är även 

något Marton och Carlgren är inne på då de som ovan nämnts anser att teorierna inte speglar 

verkligenheten utan snarare en föreställning om hur den borde vara. I intervjuerna efterfrågar 

Ann och Annika mer relevant forskning för deras blivande yrkesverksamhet. De pekar båda 

på att den forskning och de teorier som presenteras är gamla eller handlar om en verksamhet 

som inte bedrivs i Sverige idag och därmed blir den inte fullt ut relevant för deras uppdrag. 

Jag ser detta som en bekräftelse av  både den teori Marton Carlgren har och Högskoleverkets 

kritik.  

                                                 
21 Carlgren och Marton (2004) s. 92 ff.  
22 Högskoleverkets rapport. (2005) s.11 ff. 
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Högskoleverket kritiserar även integrering mellan lärarutbildning och högskolor och 

universitet. När det gäller forskningsbasen efterfrågas i intervjuerna relevant forskning för 

verksamheten i skolan snarare än forskning i ämnet i sig. Jag tror att detta kan vara en vanlig 

missuppfattning då man talar om status i lärarutbildningen och införande av forskningsbas i 

lärarutbildningen.  

 

Av de intervjuer jag gjort framkommer det att samtliga lärosäten som förekommer i intervjun 

samarbetar mellan lärarutbildningen och övriga högskolan och universitetet. Det som kan 

ifrågasättas är på vilket sätt samarbetet sker. David efterfrågar t.ex. mer integrerad didaktik i 

ämnesstudierna. Han menar att det är grundläggande att en blivande lärare får en förståelse för 

hur man använder kunskaperna i undervisningen snarare än hur man forskar i ämnet i sig. 

Ann berömmer den undervisning hon fått i sina ämnen flera gånger i sin intervju och det är 

delar av utbildningen som andra fakulteter på universitetet stått för. Men även Ann menar att 

det är didaktiken som hjälper henne att förstå hur hon ska använda sina ämnen och undervisa i 

dessa. Det didaktiska området återkommer nästan samtliga till flera gånger under intervjun 

och min slutsats är att studenterna ser ämneskunskaperna som hög prioriterade då de är 

sammankopplade med den didaktiska problematiken.  

 

Den integrering Högskoleverket efterfrågar måste ske även på lärarutbildningens villkor 

enligt min mening och att istället för att ifrågasätta statusen på utbildningen bör man 

undersöka vilka arbetssätt som lämpar sig bäst för blivande lärare snarare än för universitetet 

eller högskolan i allmänhet. För detta krävs en utredning i vad lärarprofessionen egentligen 

innebär. Carlgren och Marton menar, som jag återkommit till flera gånger i uppsatsen, att den 

forskningsbas som finns idag innehåller föreställningar om vad yrket borde vara och inte vad 

det är. Jag tror att det kan vara en del i att kritik framförs inom forskningsområdet och vidare 

ett skäl till varför studenter ibland inte känner igen sig i den riktiga verksamheten. 

 

Slutligen vill jag framföra en viktig aspekt. Sanna återkommer några gånger under sin intervju 

till att lärarutbildningen hjälpt henne att inse komplexiteten i yrket. Detta är något Björk 

Erlandsson också nämner och hon menar att utbildningen har hjälpt henne till att inspireras 

och se nya tankebanor i olika situationer. Jag tolkar detta som att båda menar att läraryrket 

också är ett förhållningssätt. Detta är något som Carlgren och Marton vänder sig lite emot då 

de menar förhållningssättet begränsas av idén om ”det rätta”. Jag tror att förhållningssättet 
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man har som lärare inte behöver begränsas av en idé om ”det rätta” utan även skapa 

perspektiv och kreativitet. De flesta av intervjupersonerna nämner att den pedagogiska synen 

utvecklas allt eftersom, Ann nämner t.ex. att kollegorna har en inverkan på denna och att det 

är en bra sak.  Vidare pekar samtliga intervjuade på att mötet med eleverna och den sociala 

delen av arbetet inte är något de fått öva på i större utsträckning under utbildningen utan att 

detta är något de lärt sig under praktik och arbete. Jag skulle vilja säga att om man som lärare 

är medveten om sitt förhållningssätt och är ödmjuk inför det komplexa uppdraget blir idén om 

förhållningssättet inte riktigt som Carlgren och Marton beskriver den.  
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Bilaga 1, Intervju med Ann 29/11-06 
 

M: Jag vill att du börjar med att berätta om dig själv. Vem du är, vilken utbildning du har, hur 

länge din utbildning har varit 

A: Ja, jag är utbildad gymnasielärare. Jag läste fyra och ett halvt år i Karlstad vid Karlstad  

universitet och mina ämnen är matte och biologi. Matte är mitt huvudämne. Där har jag 80 

poäng, biologi har jag 60 poäng och sen didaktik och pedagogik. Just nu jobbar jag på en 

gymnasieskola, som mattelärare både på nationella program och på individuella programmet.  

M: När läste du lärarutbildningen? 

A: Ja, det var ungefär sju år sedan.  

M: Det är den gamla utbildningen? 

A: Ja 

M: Har du ställts inför några situationer i ditt yrke som du känner att du inte har fått öva dig 

på under din utbildning? 

A: Ja, om jag ska säga lite mer allmänt där så tycker jag att utbildningen just, det jag har haft 

mest nytta av det är ju praktiken, som man gjorde under utbildningen. Då fick man träffa 

elever, komma ut i verkligheten i verkliga situationer och liksom fick öva sig på det då. Så att 

det som hände på universitet var ju lite flummigt, liksom inga konkreta situationer, utan 

mycket historik, vilket kan vara bra, liksom utbildningens historia, men inte allt för mycket. 

Olika sätt att se på pedagogiken var också bra, men det ska inte ta huvudbiten, utan ge de nya 

lärarna lite mer praktisk utbildning som de kan använda direkt då de kommer ut.  

M: Upplevde du att praktikplatsen och universitetet hade kontakt med varandra och hängde 

ihop under utbildningen? 

A: Nja, det var ganska separat., för att när man kom ut på praktiken så tänkte man att ja, nu är 

det  verkligheten här så då glömde man bort vad som hände på skolan, så att.. det jag vet är att 

jag hade två besök på praktiken och de pratade knappt med handledaren, så det var ganska 

separat, det tycker jag. 

M: Vad var det du lärde dig på praktiken som du saknade på utbildningen?  

A: Mm, hur man handskas med elever, att varje elev är ju unik. Det finns liksom inget sätt 

som fungerar på alla, det är lite det intrycket man får på utbildningen, ”jaha så kommer ni till 

klassrummet så sitter eleverna där, alla har med sig penna och bok och så  sitter de som tända 

ljus och lyssnar på vad du vill säga för något”.. och det är ju inte det som händer, utan när 
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man kommer ut så märkte man att jaha, okej de där måste man pucha lite mer, de där går det 

bra för, ja alltså: hur ska jag fånga den här eleven då. Så att just kunna ta elever.  

M: Vad tänker du på då? Är det inlärningsstilar, eller är det konflikthantering eller.. 

A: Inte så mycket konflikthantering. Det händer ju det också och det fick man ju lösa då, för 

det har man inte lärt sig någonting om. Men just olika sätt att lära sig, man kan inte bara stå 

framme vid tavlan och köra en genomgång i tron om att alla kan allting. Utan att lära sig lite 

mer om praktiska hjälpmedel, laborativt material, och sånt.  

M: Stämmer den pedagogiska synen du har nu överens med den du fick med dig från 

utbildningen? 

A: Lite både och. Det man fick med sig var just det här med att alla elever kan, och det var 

främst, och det håller jag fortfarande med om att alla har förmåga frågan är bara hur långt de 

kan nå. Så att nånstans går det alltid att hitta en inkörsport för eleverna, men sen kan inte alla 

nå hur långt som helst, men alla kan en bit och det är något som är jätteviktigt för mig, att 

verkligen se det. 

M: Okej, det är något som du kände att utbildningen landade i? 

A: Det var väl något jag hade med mig lite själv också, men just att man utgick ifrån att det 

finns något att hämta hos alla, så det är bra. 

M: Men vad är det som inte stämmer överens då du svarar både och? 

A: Ja för att man kan inte.. alla de här olika stilarna man pratar om och sånt de går inte att 

använda rakt av, utan det är väl något som är bra att ha i bakhuvudet, men sen måste man ju 

själv forma om dem tills de fungerar i verkligheten. Förstår du hur jag tänker där? 

M: Ja, om du menar att man ska omforma teorin till praktik? 

A: Ja, det är något man måste, det fick man ingen hjälp med, utan man lärde sig liksom teorin 

och sen fick man  själv lista ut resten då.  

M: Har du någon idé om hur det skulle gå till att få till det i utbildningen? 

A: Ja, något som var riktigt bra, det var just mattedidaktiken jag hade då, jag hade en helt 

underbar lärare och hon tog upp sådana här små situationer.. Matte t.ex. man behöver inte 

prata om stora områden , utan man kan ta små situationer och sen diskutera mycket kring det: 

Hur skulle man kunna lära ut det här på olika sätt? Och verkligen ta upp olika sätt. Få prova 

det, få göra det inför varandra, vi spelade in varandra och verkligen fick jobba med det 

intensivt, inte bara att det var något i teorin, utan att vi försökte och tänkte och fram och 

tillbaka.  

M: Okej, finns det fler funderingar kring den pedagogiska synen du vill tillägga innan vi går 

vidare? 
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A: Ja, det är något som växer fram, man skapar sin egna syn i samråd med kollegiet på skolan 

man hamnar på, man pratar ju väldigt mycket.  

M: Är det något som då, i så fall, inte behövs under utbildningen?  

A: Jo det behövs ju lite såklart för att presentera alla de här olika bitarna, men det får inte ta 

överhand, utan det viktiga är ändå att hur ser det ut? Och vad kan hända? Och hur tacklar du 

det? Så att visst ska det vara med lite, men just att rikta in det ännu mer på hur det är idag.  

M: Om jag har förstått dig rätt nu så menar du att man mer ska lära sig hur man omvandlar 

teori till praktik?  

A: Jajamen! 

M: Har du något exempel på hur utbildningen har hjälp dig i ditt arbete?  

A: Det var ju just t.ex. den här mattedidaktikläraren. Grejer jag gjorde med han är ju 

fortfarande saker som hänger med mig, som man kommer att tänka på att ”ja just ja, det här 

kan jag ju ta med på det här” och så, det har hjälpt mig och praktiken. Det är så det ser ut, det 

är det som har vart det allra bästaste. Att samla på sig material hos lärare man har varit hos.  

M: Du har biologi också, hade du ingen didaktik inom det ämnet? 

A: Jo, men jag har inte nämnt den så mycket eftersom den inte var lika bra som matten då.  

M: Det är alltså mattedidaktiken och praktiken som du känner har hjälpt dig? 

A: Ja. 

M: Hur stor del är det här i utbildningen? 

A: Ja, det är ju inte allt för stor del. Praktiken, hur många veckor hade vi.. nu höftar jag till lite 

här, kan vi ha haft max 15 veckor. Didaktiken den hade jag fortlöpande när jag läste matte, så 

att det är två år matte och det hade jag hela tiden bredvid. 

M: Det är 80 poäng? 

A: Ja matten är 80 poäng, men didaktiken är inte lika mycket… så mer sånt! Och sen 

ämnesstudierna i sig var väldigt bra.  

M: Okej, hur menar du då? 

A: Ja, alltså själva matten jag läste och själva biologin jag läste, så att man fick ju med sig 

mycket kunskap i själva ämnet.  

M: Hur såg det ut? Läste ni separata kurser med andra som inte skulle bli lärare?  

A: Ja, så alltså kurserna så hade vi ingen inblandning av pedagogik, utan det hade vi vid sidan 

av sedan, vilket då gjorde att vi jobbade lite mer än de andra som läste kursen, vi hade hela 

tiden lite mindre tid på oss till själva kursen, men det var bra ändå, det var det.  

M: Är det något du föredrar framför att ha en integrering av didaktik och matte?  
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A: Ja, hur får man ihop en sån stor grupp? Men som lärare så är det ju kul att läsa bara matte 

också, som mattelärare så brinner man för det och då är det ju kul att läsa det för sin egen 

skull också tycker jag. Så att inte bara blanda in hela tiden didaktiskt och så där. Men inte 

bara läsa ämnen hela tiden heller, för det är en ytterst liten del av mina ämnesstudier som jag 

verkligen använder, jag har ju läst väldigt mycket matte, så man kan inte blanda in didaktiken 

i allting.  

M: Så din uppfattning är att det är positivt att ha ämnesstudier i dina ämnen? 

A: Ja, men såklart ha lite annat också då. 

M: Vad är du mest nöjd med, och minst nöjd med din utbildning? Du har ju nämnt några 

saker tidigare. 

A: Ja, mest nöjd har jag ju nämnt i princip vad jag tycker. Minst nöjd är jag.. det är det där 

med att pedagogik delen känns ganska flummig. Det var ju lite att vi skulle läsa lite böcker 

och sen skulle vi redovisa och sen diskuteras lite i grupper då och det kändes inte alltid att det 

ledde till nånting, att man fick ut nånting av det.  

M: Vad berodde det på? Var det litteraturen, gruppen eller formen, eller.. 

A: Jag tror inte att det var litteraturen, det tror jag inte var något problem, men just det att det 

ställdes inte speciellt höga krav. Vilket då gjorde att alla hade inte läst boken såklart då, och 

sen det blev ingen uppföljning på det hela, så det vara bara att ”alla hade läst boken så får ni 

snacka lite om det sen”.  

M: Ni hade ingen helgrupp då ni diskuterade? 

A: Vi hade mest mindre grupper, det var många gånger det var så, och sen lite hemtentor så 

att, mer arbete tillsammans och verkligen jobba med de sakerna istället för att läsa en bok och 

sen snacka lite om det.  

M: Men var det bara pedagogiken det var så med? 

A: Ja, ämnesstudierna, alltså själva matten och biologin var jättebra.  

M: Och didaktiken var också bra? 

A: Ja, speciellt matten där då. Biologin var.. okej. 

M: Så det är alltså pedagogiken då är lite kritisk till? 

A: Ja, jag tycker det och det är, alla vi som läste då tyckte samma sak också. Det måste hända 

nånting och det är lite skrämmande att man hör det fortfarande, sju år senare, att det 

fortfarande inte är riktigt bra.  

M: Vi kommer då in på den här sista frågan här; På vilka sätt tror du att lärarutbildningen kan 

utvecklas, har du några förslag på hur man kan komma förbi det här du nämner, du har ju 

redan gett några förslag..finns det några andra saker som .. 
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A: Mer praktik, men det vet jag ju redan att ni  har i den nya lärarutbildningen 

M: Ja.. 

A: Att man kommer ut tidigare, och det är jättebra. Kanske att man får komma ut och prata 

med elever, kanske inte vara ute på ren praktik utan att komma ut och intervjua elever. 

Askultera kanske lite, vara med på lektioner. Och sen just det här att bygga kring konkreta 

situationer och verkligen få tips och råd, ”så här kan du tänka, så här kan du göra, prova de 

här olika grejerna” 

M: Det här är saker som lärarutbildarna ofta hänvisar till praktiken.. 

A: Ja, det hinns inte alltid med så mycket utan då följer du med den här handledaren man har 

och då gör man ju det som den personen gör, då är ju arbetsdagen gjord och då blir det ju inte 

att man får jättemycket mer med sig då, man skulle behöva lite utanför praktiken också 

faktiskt.  

M: Okej: mer praktik, prata med elever, askultera mer, och sen bygga runt konkreta 

situationer, var det något mer? 

A: Mm, kanske få in lite mer om aktuell forskning i skolan också. För jag upplevde det mer 

som att man pratade mer om det som varit, än vad man kommit fram till nu och hur det ska bli. 

M: Vilken forskning tänker du på då?  

A: Pedagogiska, mycket det. Och sen att få in det här, alla diagnoserna. För när man kommer 

ut och börjar höra alla bokstavskombinationerna så blir man ju lite lätt förvirrad till en början, 

så mer sånt också, och vilka problem har eleverna och hur kan man hjälpa.  

M: Har du inte läst något alls om det i utbildningen? 

A: Det nämndes väl några gånger, men inga djupare studier, utan det har jag fått lära mig själv, 

det märker man så småningom själv också då man kommer ut och börjar jobba. 

M: Jag tänker på det du sa tidigare, att det var flummigt och att alla inte läser, hur kan man 

komma åt det tror du? 

A: Hårdare krav. Ja.. det låter ju jättehemskt nu, jag låter som en 80-årig gammal tant när jag 

säger mer krav, men ja. Och sen att man måste kolla mer vilka som passar som lärare, att 

överhuvudtaget se, att ingen som blev underkänd på sin praktik av de här som var ute och 

kollade. Så att vem som helst kan ju egentligen bli lärare, så att kanske någon slags 

intagningsprov, man skulle kunna göra så att läraryrket får högre status. Så nu är det ju så här 

att kommer du inte in på något annat så kan du ju alltid bli lärare.  

M: Menar du som en form av ”slasktratt”? 
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A: Ja. Men därmed inte sagt att alla är dåliga lärare. Men att man måste känna att okej, jag 

kan bli en bra lärare och då blir man lite mer motiverad också. Kan du förstå lite vart jag vill 

komma där? 

M: Ja. Finns det fler saker att göra? 

A: Ja. Kanske uppmuntra lärare att fortsätta att vidareutbilda sig. Gå på kurser så man inte 

stagnerar. Läraryrket är ju något som man aldrig blir fullärd i, man lär sig hela tiden, eleverna 

lär en hela tiden, massor. Egentligen, ju längre man har jobbat som lärare desto mer inser man 

att oj vad komplext det här är. Så att i början då man kommer ut och börjar undervisa känns 

allt enkelt, då kör man bara på, men sen efter ett tag så börjar man inse att just ja det här måste 

jag tänka på, och det blir ännu mer grejer. Så fortsätt utbilda sig. 

M: Har du fått några förutsättningar från arbetsgivaren för att fortsätta utbilda dig?  

A: Ja jag har fått lite olika kurser, i laborativ matematik t.ex. här, och andra kurser så att det 

har varit bra.  

M: Om du inte har mer att tillägga så är jag nöjd där.  

A: Ja jag hoppas att du har fått något ut av intervjun.  

M: Ja, tack så mycket. 
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Bilaga 2, Intervju med Annika 5/12-06 
 

M: Berätta lite om du bakgrund; var jobbar du, vilken utbildning har du och var har du 

utbildat dig? 

A: Jag har snart min lärarexamen, jag har utbildat mig vid Umeå universitet och 

Stockholmsuniversitet.  

M: Det är gymnasielärare du är? 

A: Ja. Jag är snart utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Jag jobbar sedan 

ett år tillbaka på en friskola här i Stockholm. 

M: Har du ställts inför några situationer i ditt yrke du inte fått öva dig på under utbildningen? 

A: Ja, jag tänkte på, det är mycket med det där alltid då man ska handskas med människor att 

alla människor är ju olika, det går ju liksom inte att öva på innan känner jag ibland, hur ska 

man öva på.. det är ju en slags social förmåga också, att känna av olika situationer och känna 

hur de tycker och tänker och så alla är ju så olika. Det har jag känt mycket, som med mina 

elever, man måste hitta vart befinner de sig nu och så måste man börja därifrån. Man kan inte 

komma in och liksom tänka att ”ja, ja men de är säkert här” och sen inser man att de är 

jättelångt ovanför eller jättelångt under, så det är jätteviktigt att se ”var befinner du dig just nu, 

okej, då vet vi det och sen jobbar vi därifrån. Annars fungerar det inte, då har man en 

missmatch i kommunikationen. Det är inget man övat på under lärarutbildningen heller. Det 

är mycket det här med coachning och liksom hjälpa eleven framåt på något sätt.  

M: Det är inget du fått med dig från praktiken? 

A: Ja till viss del alltså självklart, där mötte man ju olika elever, men det blir ju inte på samma 

djup som det blivit nu, efter att man själv har fått eget ansvar. När man är på praktik så har 

man ju sin handledare, jag hade i och för sig två veckors praktik utan handledare, men har 

eleverna personliga problem så vände de sig till min handledare. Nu är det ju inte så, nu 

kommer ju mina elever direkt till mig med sina privata problem, som man får ju liksom 

handskas med det hela tiden. 

M: Så det är den sociala biten du menar att du inte fått öva dig på? 

A: Ja, eller vad säger man om de kommer full till skolan, vad gör man? Det har jag ju haft, 

och vad gör man? ”Plugga nu lite matte.. nej gå hem.” Nej, det är svårt! 

M: Tror du att du skulle kunna ha blivit hjälpt på ett annat sätt av utbildningen? 

A: Jag tror att man skulle kunna utbilda sig mer i, det som jag har känt, i gruppdynamik. Det 

har jag tänkt på efteråt, att i klassen är det väldigt viktigt vilken roll man tar i en grupp för 
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eleverna, det är något som de själva inte tänker på tror jag, men alla tar ju, hittar ju sin roll. Är 

man medveten vilka roller som finns i en grupp, vart man placerats, då kan man ju jobba med 

det som elev, gör man inte det som lärare då är det ju svårt. Det är ju för eleverna man måste 

göra det, plus att det blir bättre stämning i klassen, om man har en gruppdynamik, och 

handledning just att som lärare, det här med att man ska se alla elever, det är ju som det alltid 

är. Det här med t.ex. coachutbildning där man tränar sig i att leda andra på individuell bas och 

inte bara på en grupp, liksom ja, det skulle underlätta att man tränar på det här personliga 

mötet på något sätt. Det är jättesvårt, jag vet inte hur man skulle göra, hur övar man på det? 

Men man skulle kanske kunna få cases som man diskuterar mer och få konkreta fall från 

verkligheten och få en att tänka, att det är ju det med lärarutbildningen att det är inte så 

kopplat till verkligheten. Som man alltid gnäller på och som aldrig blir förändrat. 

M: Du säger alltså: att lära sig att handskas mer med individen och det här med 

gruppdynamiken? 

A: Ja, precis. 

M: Stämmer den pedagogiska syn du har nu överens med den du har fått ifrån utbildningen? 

A: Ja och nej. Den stämmer på det sättet att syn på läroplanen och varför man lär sig saker, 

alltså de övergripande kunskapsmålen det tycker jag att jag har fått väldigt bra, det känns som 

att jag kan läsa kursmålen och läroplanen väldigt bra och tolka dem och sätta in dem, motför 

de som inte fått utbildning i det.  För det ser jag med mina outbildade kollegor som finns, de 

kan inte, de förstår inte. Så att jag ser det på ett annat sätt. Det tycker jag att jag har fått, men 

jag tycker inte att det som man kanske hade i huvudet, om det var från utbildningen eller om 

man föreställt sig det, att ämnena skulle vara så viktiga. 

M: Att skolan sa att ämnena var det viktigaste? 

A: Ja, eller om man själv tänkte att det var det. Man har ju ändå så läst så otroligt mycket 

poäng för att kunna undervisa, och det behövs ju mycket kunskap för att kunna undervisa, 

men det är inte det som är det viktigaste i vardagen på ett sätt. Det är liksom, jag tycker det i 

alla fall med mina elever att det sociala överskuggar ämneskunskaper, det är mycket att få de 

själva att ta sig själv framåt och att man själv inte ska stå som en maskin och rabbla upp en 

massa fakta, utan att de själva ska hitta hur man ska göra saker. Jag tyckte i och för sig att 

ämnesdidaktiken var bra som jag hade, att den var liksom mer anpassad efter verkligheten, att 

det var liksom att det är inte det viktigaste hur man, vad man säger, utan hur man säger, vad 

man har får mål med eleverna, hur de ska ta reda på fakta, att man ska vara som en hjälpmotor 

på något sätt för att få dem framåt, som att det kom fram på didaktiken än vad det gjorde 

innan på något sätt. Det känns som att det är så många som börjar utbildningen som är så  
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inne på sina ämnen, ”nu ska jag lära ut det, och det och det osv.” Och sen inser man att okej, 

men för att eleverna ska kunna förstå de här ämnena så måste jag ha allt annat först liksom. 

Det kanske man inser mer då man kommer ut att individerna de är ju de som är viktigast i 

klassrummet och sen kommer ämnet sen, att få dem att bli intresserade av det här ämnet. Då 

måste man få med sig individerna först. 

M: Så du menar att i utbildningen så framställs ämneskunskaperna som viktigare än vad de är 

då man kommer ut och börjar jobba? 

A: Ja och sen så blir det så som början som lärare kan jag tänka mig, att möta eleverna är 

något man lär sig allt eftersom. Det känns som att man kanske skulle ha lagt krut på det på ett 

annat sätt, det kom inte fram på samma sätt som man ville. 

M: Har du något exempel på hur utbildningen har hjälpt dig? 

A: Det är ju t.ex. det här med kursmål och kursplaner och liksom alla sådana delar, synen på 

skolan. 

M: Vad menar du med synen på skolan? 

A: Ja, varför, varför ska de lära sig de här? Sådana saker. Det känns som att det har man fått 

drillat ganska mycket. Man har  ju fått sina ämneskunskaper, men jag vet inte, grejen var väl 

det att i samhällskunskap var det kopplat till mer lärande, fast det var på ett konstigt sätt i och 

för sig, också det var på en lägre nivå än vad vi behövde. När jag läste historia, det var då med 

de som skulle bli historiker av olika slag, då blev det åt andra hållet i stället, så man måste 

alltid hålla den här balansen, eller ja att vara lärare och ha ämneskunskaper. Hur förverkligar 

jag det här? Det kommer ju in i didaktiken, men det är ju en väldigt liten del. Pedagogiken är 

mycket större och de kändes efteråt inte lika relevant, för det var i didaktiken man fick  möta 

verkligheten på något sätt, det här med hur konkretiserar jag för mina elever, hur får jag de att 

förstå, hur gör vi det här. Men att pedagogiken var, det som var bra var kanske att ”vad är 

läraryrket, framtidsvisioner”, men att det blev ofta för flummigt, det blev aldrig något konkret 

eller relevant av det, det blev liksom att alla okej vi gör det här för att vi måste, men vi förstår 

inte vad vi ska ha det till. De misslyckades ju totalt med att motivera för studenterna att vad 

ger det här dig i din lärarutbildning, liksom varför ska du kunna det här, varför ska du läsa de 

här böckerna? På lärarhögskolan läste vi samma bok i typ tre kurser,  helt meningslöst. Det 

var bara för att det var någon av professorerna som hade skrivit den och då var den så viktig. 

Och på lärarhögskolan var alla som undervisade pedagogik väldigt viktiga professorer och de 

tyckte att pedagogiken var viktigast och då drog de ner på didaktiken istället.  

M: Vad beror det här att det blir flummigt på? 
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A: Ja. Det här att man skulle läsa med förskolelärare, och man skulle helt plötsligt läsa det här 

med barns utveckling och den motoriska utvecklingen. Okej det är bra att kunna lite om allt, 

men ibland blev det lite.. En förskollärare har kanske inte lika mycket att diskutera med mig 

som gymnasielärare och jag har med en högstadielärare. Så då kan vi ju se kopplingen, de 

kommer från dig och då var de så och sen kommer de till mig, alltså då kan man se 

kopplingen på ett annat sätt. Men att hoppa från förskolan till gymnasiet, det är ett långt steg. 

Och hur ska man hitta något som intresserar alla som undervisar elever i så olika år, det blir 

en flummig mittenfåra, det var det som kändes ibland. Någon gång hade vi att det var många 

gymnasielärare i en klass, men då var det en gammal förskollärare som var lärare för gruppen 

och som inte kunde något om det, då hade vi äntligen fått en grupp, men då kunde hon ju 

inget om det. ”Ja, jag har ju undervisat i förskolan i tjugo år nu.. och forskar om förskolebarn”, 

hon försökte ju anpassa , men det gick ju inte så bra. 

M: Vad är du med respektive minst nöjd med i din utbildning? Du har ju nämnt en del saker.. 

A: Ja, mest nöjd: didaktiken. Minst nöjd: att det inte var någon koppling till verkligheten, jag 

tänker mest på gruppdynamiken, allmänt klassrummet, vett och etikett.  

M: Didaktiken är du mest nöjd med, och minst med att det saknas koppling till verkligheten, 

är det i dina ämnen då? 

A: Nej, det är både i ämnena, men man fick ju input och vad som är viktigt i ämnena, men 

man fick ändå att man mer specifikt kunde prata om vad som händer i klassrummet också, 

även inom ämnena. Sen vet inte jag om det beror på att jag haft duktiga didaktiklärare och 

handledare, det kan vara så, men det kändes som att VFU, en vecka här och där, och när man 

kommer tillbaka så kändes det relevant då man kunde koppla det. För innan kändes det som 

att man inte förstod varför. 

M: Du upplevde alltså VFU:n som meningsfull då man fick återkoppling till den? 

A: Ja, precis. Inte som det var först, att de som lärde ut inte förstod vad som skulle göras, om 

ni inte ens vet det här, hur ska vi då kunna förstå? 

M: På vilka sätt tror du att lärarutbildningen skulle kunna utvecklas? Vad är bra och vad är 

mindre bra? 

A: Jag tror man skulle lyssna mer på de som går utbildningen, för det känns som att man gör 

inte det just nu. Plus att de om just gått ut utbildningen, känner att ”vad behöver man”. Ett 

exempel är att vi hade en jättebra föreläsare om gruppdynamik, klassrummet, han tog exempel 

från då han jobbat som lärare jättelänge och berättade meningsfullt om hur han hade upplevt 

och berättade om hur man kunde se det och tackla det  och det fick vi bara en föreläsning med 

honom. Och vi sa att vi ville ha mer, det var precis det vi ville ha, det vi saknar, kan vi få mer 
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av det? Och nej, det fick vi inte. När man har studenter, när vi får något verkligt relevant, 

något vi vill veta mer om, nej då sätter de in en föreläsning om typ learning by doing med 

Dewey, okej, den här teorin är helt skrotad, eller halvskrotad, men det ska vi lära.. 

M: Menar du att det är inaktuell forskning? 

A: Ja, det är självklart att man ska läsa om de stora som kommit på grejer. Men jag tycker att 

man kanske borde mer hylla lärare som är aktiva eller har varit aktiv inom den svenska skolan 

i många år. Låt dem komma istället och berätta om sina erfarenheter, det är mer värdefullt. Få 

höra en person som själv brinner för det, eller som har arbetat med någon specialgrej, som 

utvecklat något speciellt, som utvecklingen i Rinkebyskolan, då skulle det vara värdefullt att 

höra om det, då tror jag man kan snappa upp saker bredvid. Och det här att man måste 

förankra, vad ska vi göra, varför, vart kommer vi, vilka mål har vi, varför är det viktigt hela 

tiden. Istället för att bara säga ”det här ska vi göra”.  

M: Vad anser du om lärarutbildningens status? 

A: För låg. 

M: Varför? 

A: Jag vet inte, det känns som att när man gjorde om att alla skulle gå huller om buller med 

alla så blev det kaos och förvirrig. Så har jag känt det i alla fall.  

M: Menar du att det blev en förändring till det sämre? 

A: Ja, precis. Helt plötsligt hade man ingen koll, om man tar in ett stort massintag så vet man 

inte, jaha ska den blir förskollärare, den gymnasielärare, man har ingen koll på något. Då blir 

det ju ingen koll på något från allas sida. Plus att det känns som att i alla fall här i Stockholm 

så har inte kopplingen till universitetet varit så stor. Det har varit ”om ni vill så får ni kolla 

med någon institution, men de brukar inte vilja komma, men ni kan ju försöka” 

M: Du ska tidigare att när du läste historia att det blev så långt ifrån lärarutbildningen, men nu 

när du säger att universitet.. 

A: Men det är ju att det är två skilda världar. 

M: Tycker du att de borde närma sig? 

A: Ja, lärarhögskolan som är klassat som ganska flummigt skulle kunna lära sig av 

universitetet, som inte har samma stämpel. Om man kopplade det på ett bra sätt skulle det 

kunna bli mer  icke-flummigt.  

M: Den kopplingen blir central? 

A: Ja, det är samarbetet, man behöver inte ligga på samma plats eller ha samma lokaler, men 

att ha samarbete över gränserna. Det känns som att det är så stroppigt från båda sidorna 

att ”mitt är viktigare än ditt” från både universitetet och lärarhögskolan” och det ska inte 
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blandas med varandra. Jag som läste kombinationsutbildningen, det är ju ett samarbete mellan 

de båda, där har man försökt, för oss var det ganska bra.  Vi fick de bästa VFU platserna, vi 

fick de bättre skolorna, innerstadsskolor, vi hade de bästa didaktiklärarna, och de ville satsa 

mer på oss, kombinationsutbildningsstudenterna hade alltid presterat bättre och varit mer 

motiverade ute på VFU. Och därför blev det högre status att ta emot oss. På 

kombinationsutbildningen så läser vi bara pedagogik och didaktik med lärarhögskolan. Alla 

ämnesstudier är på universitetet och examen tar man ut på universitetet. Ingen var missnöjd 

med sin VFU, tillskillnad mot vad man hört om lärarhögskolan. 

M: Du har ju erfarenhet från två universitet, är det någon skillnad? 

A: Helt olika. I Umeå var vi försökskaniner, med den här konstiga mixen. Och jag tycker att 

det var jättebra att vi läste ämnet, med en lektion i veckan med didaktik, det var en bra tanke, 

men jag tror att man tjänar på att läsa ämnet med andra, att man fått den där högre kvaliten på 

kurserna och haft didaktiken parallellt. Det kanske är ändrat nu, men när vi gick var det så 

mycket frågetecken, att det var liksom att kvalitén var ganska låg motför de som läste året 

innan, de som läste ren nationalekonomi och statsvetenskap. De har helt andra kunskaper än 

den vi fick sen. Vi fick en nerkapad version, men det som var bra var den ständiga kopplingen 

med didaktik. Nu efteråt tycker jag att just den biten var bra, då jag inte hade den då jag läste 

historia sen. Det var en smart tanke, men den fungerade inte riktigt. 

M: Jag känner mig nöjd, om du inte vill tillägga något?  

A: Nej. 

M: Tack så mycket! 
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Bilaga 3, Intervju med David 8/12-06 
 

M: Jag skulle vilja att du börjar med att berätta vad du heter, var du jobbar, vilken utbildning 

du har och var du har utbildat dig.  

D: Jag heter David och jobbar på en grundskola i Stockholms området, jag är utbildad 

grundskolelärare 4-9, svenska, SO, och jag har utbildat mig på lärarhögskolan i Falun.  

M: Finns det några situationer i ditt yrke du inte fått öva dig på under din utbildning? 

D: Ja, det måste jag nog säga att det finns ganska många. 

M: Vilka? 

D: Det är väl framförallt på den sociala biten skulle jag vilja säga, att du ställs dels inför 

situationer som man skulle kunna öva även inom lärarutbildningen tror jag, t.ex. med, rent 

praktiskt i en klassrumssituation, vad som kan hända och hur man skulle kunna tackla det, 

olika strategier och den biten, det tycker jag vi tränade väldigt lite på under utbildningen. 

M: Får man inte tillfälle att träna på det under praktikperioder? 

D: Det kan man tycka kanske, men sammanlagt så kanske jag hade tolv veckors praktik eller 

någonting och då hade man ju bara enstaka lektioner så att då fick man ju också mycket skaffa 

sig, alltså försöka reda ut det så gott man kunde, medan det kanske vore bra att ha något 

teoretiskt upplägg, en teori, en utbildad teori, eller ja en utarbetad teori som, så att man hade 

någon slags förförståelse så att man inte fick lösa situationen under tiden, om du förstår hur 

jag tänker? 

M: Ja, om du menar att man ska ha mer praktik i teorin? 

D: Ja, så skulle man kunna säga, precis så. 

M: Din pedagogiska syn som du har nu, stämmer den överens med den du hade med dig från 

utbildningen? 

D: Hur menar du med pedagogiska syn? Hur jag lägger upp en lektion eller vad jag tycker det 

är viktigt att undervisa om? 

M: Jag skulle säga både och, den övergripande pedagogiska synen, den pedagogiska grunden 

som du har att luta dig mot. 

D: Lite kryptiskt skulle jag nog svara både ja och nej. Min grundsyn på pedagogik, alltså hur 

jag genomför mina lektioner har väl modifierats lite sen jag kommit ut och börjat arbeta, men 

mina grundvärderingar vad det gäller kunskaper och så är ju i stort sett de samma, sen får man 

kanske modifiera innehållet beroende på klass och grupp, men grundsynen skulle jag nog inte 
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säga har förändrats speciellt mycket, det har den inte. Jag ser kunskap mer som en process än 

enbart en produkt.  

M: Finns det något exempel på hur utbildningen har hjälpt dig i ditt arbete? 

D: Ja, det finns ganska många exempel, självklart då, men ett väldigt tydligt exempel det är då 

mitt examensarbete som jag skrev och intervjuade lärare om arbetet med mål och kriterier, hur 

de går till väga rent praktiskt och så, det är någonting som har hjälpt mig väldigt mycket nu 

och något som är, vad ska man säga,  det bygger ju på, större delen av undervisningen bygger 

ju på det och hur jag utformar mål och kriterier, så att det är en sak som har hjälpt mig väldigt 

tydligt i mitt arbete. 

M: Vad är du mest respektive minst nöjd med i din utbildning? 

D: Ja.. mest nöjd skulle jag nog säga att jag är med vissa ämneskurser, både min historia och 

min religion tycker jag var väldigt bra innehåll. Väldigt bra föreläsningar, väldigt bra 

seminarier och oftast väldigt bra uppgifter också. 

M: Vad menar du med bra innehåll? 

D: Relevant innehåll, tyvärr tycker jag kanske då att det är väldigt kul med historia och 

religion så att jag tycker att det var intressant som sådant, men jag känner ändå nu när jag 

börjat jobba att det hjälpt mig väldigt mycket i min undervisning. Plus att vi hade framför allt 

i historian, historiedidaktiska inslag kursen igenom som har hjälpt en otroligt mycket, att 

fokusera och problematisera vad historia är t.ex. och hur skulle man kunna tillämpa det rent 

praktiskt i en klassrumssituation och så på det sättet var min utbildning väldigt bra och på det 

sättet kanske det var på att gå på en liten högskola för att det fanns ett nära samband mellan 

ämneskurser och pedagogik- och didaktikkurser.  

M: De ämneskurser du har haft, har de varit speciellt för lärare eller har de varit ”rena 

ämneskurser”? 

D: Det har varit rena ämneskurser, men i och med att högskolan i Falun är så fokuserad på 

lärare, 90-95% ska ju bli lärare, innehållet blir ju ganska styrt mot lärare då, men för att svara 

på frågan så att ja det var rena ämneskurser, men det var som sagt historiedidaktiska inslag 

t.ex. 

M: Vad är du minst nöjd med då? 

D: Ja, minst nöjd skulle jag nog vilja säga att jag är, det finns många saker som skulle kunna 

utvecklas självklart, men minst nöjd skulle jag kanske kunna säga att jag är med lite med hur 

skolan hanterar den verksamhets förlagda utbildningen. Jag hade i och för sig tur att komma 

på ganska bra skolor, men jag tycker liksom att kontrollen och ansvaret från högskolans sida 

måste bli bättre och på ett ställe där jag var på, där fick läraren som jobbade på skolan ta 
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ansvaret för att säga åt den som jag genomförde praktiken med att han inte var lämplig lärare, 

alltså högskolan sköt ifrån sig det ansvaret och det tycker jag är svagt, jag tycker det är fegt 

och det är också som på andra ställen att när vi kom ut så hade vi inte så tydliga uppgifter om 

vad vi skulle göra och vad som förväntades av oss och då skulle jag också som undervisande 

lärare idag känna en frustration och det blir ett merarbete. Om man då ska ta av sin 

planeringstid för att hjälpa och stötta en eller två lärarstudenter och sen vet man inte då tydligt 

vad man ska göra och de kanske inte heller vet vad de ska göra och då blir det en situation 

som inte är bra för någon av parterna, och det blir svårt att bedöma dem också då det inte 

finns några fasta kriterier eller mål, så det är väl en sak jag är lite missnöjd med, att man 

prioriterade den delen som så pass liten, för att det är en så pass liten del av utbildningen. 

M: På vilka sätt tror du att lärarutbildningen skulle kunna utvecklas, vad är bra och vad är 

mindre bra? 

D: Jag tycker att det måste på något sätt ställas högre krav, att du inte ska kunna, mer eller 

mindre att det ska ställas riktiga krav och att det finns en tydlig markering att det förväntas 

någonting och att man inte släpper på de här kraven heller, att du inte kan göra en omtenta tre 

gånger och sen släpper man igenom den här individen fastän den kanske inte är en lämplig 

lärare. Sen tycker jag att innehållet skulle kunna utökas ganska mycket i kurserna, för jag 

menar det är ju trots allt fyra och ett halvt år du läser och jag läste dubbelt några terminer och 

jag jobbade väldigt mycket och ändå hade jag inga problem att hinna med det jag skulle göra, 

det tycker jag tyder på att lärarutbildningen är inte ett heltidsjobb som skolan liksom vill 

framstå det som. Vissa veckor skulle man, efter att man läst ett tag så fick man tre fyra dagar 

på sig att skriva ett PM, och det kunde man göra på en förmiddag om man låg i och sen så 

kunde du göra i princip vad du ville. Jag valde att jobba då, inom vården. Det var väl bra på 

sätt och vis, men jag tycker det är synd då man tar så pass dyra lån för en utbildning och sedan 

in fyller den med väsäntliga verktyg så att man klarar arbetet bättre då man kommer ut. 

M: Menar du att skulle komprimera utbildningen eller menar du att man skulle fylla 

utbildningen med mer saker och vilka saker i så fall? 

D: Jag tycker att man, det finns säkert flera vägar att gå, men om man skulle höja 

professionalismen i yrket så tror jag att man skulle ha kvar samma tidsperiod, men att man 

försöker utöka innehållet, det skulle kunna vara längre praktikperioder, jag tycker att man 

skulle kanske även kunna utöka ämnesinnehållet för att det upplevde jag på många 

ämneskurser att man verkligen hastade igenom, man pratade mycket om djupkunskap, 

djupförståelse, men det var inget som vi ens praktiserade på högskolan, utan det var mycket 

ytkunskaper, det var mycket fakta. 
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M: Men är 60 poäng i ett ämne bara ytkunskaper? 

D: Ja, jag skulle kunna säga, om jag tar de ämnen jag har läst lite mer då. I historia då läste 

man, i historia A då började vi med Sveriges historia och sen blev det världshistoria och vi 

flög igenom flera hundra år på jag vet inte hur kort tid det var. Historia B bestod till stor del 

till av, ekonomisk historia läste vi väldigt mycket, plus en uppsats och metod, och sen en 

valfri. Så att utöver det då du sen ska skriva en c-uppsats då nischar du dig, då skriver du 

kanske om en församling eller någonting och då får du i och för sig en djupkunskap, men hur 

kan du använda dig av den som yrkesverksam lärare? Det är det jag vänder mig lite emot. Det 

är skillnad mot om du ska läsa vidare inom historia, religion, nationalekonomi eller vad det nu 

kan vara, då kanske de kunskaperna passar mycket bättre, än om du ska vara yrkesverksam 

lärare, att du läser en massa metodavsnitt och sånt där,  men hur ska du tillämpa det i en 

årskurs sjua, när du säger låt säga antiken? Det är något som jag inte ser att man har så stor 

användning av. 

M: Vad anser du om lärarutbildningens status? 

D: Ja, det varierar ju självklart var du går och så. Sen kanske man ska vara vaksam på vad 

man menar, för status i akademikerkretsar är kanske inte alltid är det som speglar 

verksamheten. Låt säga att det t.ex. att det är högre status att gå på  universitet än att gå på en 

lärarhögskola, men vad konkret finns det som säger att det är statusen i sig som gör att 

utbildningen är bättre eller sämre, bara för att man har fler professorer eller mer 

doktorandtjänster? Men generellt sett är den ju låg, därför måste man visa att man fyller den 

med ett bra innehåll och på det sättet också statusen höjs, om man faktiskt tydligt och konkret 

kan visa att det här förväntas när du ska bli lärare och det här gör vi på vår utbildning. Det kan 

vara en väg. Läraryrket har så låg status, men det är ett sånt extremt viktigt för vårt samhälle 

och våra kommande generationer och då måste man faktiskt börja i utbildningen av lärare tror 

jag, för att höja den här statusen tror jag och på så sätt få det här yrket mer dit vi vill.  

M: Hänger status och professionalism ihop? 

D: Det hoppas jag att de begreppen hör ihop. Att en lärare eller en yrkeskår som kan visa på 

professionalism, att man kan utöva sitt yrke på ett bra sätt, att det också leder till status. För 

att det är väl liksom något som status i mina ögon ska grundas på; att du behärskar något och 

att du utvecklar det du gör. Då tycker jag man förtjänar status. 

M: Finns det något som du vill förtydliga innan vi avslutar. 

D: Nej jag tror inte det. Jag hoppas det går att använda på något bra och konkret sätt, mina 

svar. 

M: Tack så mycket. 
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D: Tack själv.  

 

Bilaga 4, Intervju med Sanna 6/12- 06 
 

M: Börja med att berätta lite om din bakgrund, var du jobbar, vilken utbildning du har och 

vart du utbildat dig. 

S: Okej, jag har utbildat mig på lärarhögskolan i Stockholm, till matematik och filosofi, det är 

gymnasielärare men man tycker väl för de högre åldrarna också. Just nu jobbar jag på ett 

gymnasium utanför Stockholm. Det är väl min bakgrund, för är det bara den utbildningen du 

är intresserad av? 

M: Har du någon annan utbildning? 

S: Innan jag skolade om mig så har jag jobbat som frisör i många år, så jag har både frisör 

utbildning och jobbat som frisör sedan tidigare. 

M: Okej. 

M: I läraryrket, finns det några speciella situationer du har ställts inför som du inte har fått 

öva på inom lärarutbildningen? 

S: Ingenting har man väl direkt fått öva sig på, men jag tror inte det är någonting man kan öva 

sig på heller, så det förstod jag nog ändå av den utbildningen de gav mig att det är väldigt 

komplext och varje situation så kräver nya saker och så och det är det som jag jobbar med nu,  

hitta mig och min lärarroll och vad jag kan prestera gentemot olika grupper, det är 

gruppsykologi och alltig sådant.  

M: Hur är det med praktik? 

S: Det är något som jag känner som definitivt misslyckats för mig på lärarhögskolan, min  

VFU, för att den, ja nej den har inte hjälpt så mycket, eller jo lite om jag tänker efter. 

Matematiken tycker jag väl inte riktigt, alltså man får ju massa veckor på raken, de gav 

jättemycket då det verkligen var verksamhetsförlagd, och den fick man fem veckor med 

filosofin som var, som man betade av så då hade man ingenting med lärarhögskolan att göra, 

så det var jättebra, allt annat det här mellanhoppandet, då hade man inte behövt vara på en 

speciell plats, då hade man kunnat vara på olika skolor eller vad som helst. 

M: Jag tänkte på det här du sa att man inte hade fått öva sig på något… 

S: Ja, det är ju svårt, min matte var på grundskolan, vad ska man lära sig? Det är väl 

tavelteknik och sånt där som man inte tänker på, som var så länge sedan, som man glömt, att 
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man har lärt sig lite faktiskt från lärarhögskolan. Filosofin, ja vad gör man där? Där tyckte jag 

att fick en underbar handläggare i och för sig som jag också har ringt efteråt, så det var ju bra.  

M: Den pedagogiska syn du har nu, stämmer den överens med den du fick med dig från 

utbildningen? 

S: Ja, det.. jag har inte riktigt blivit luttrad än. För det var ju redan på lärarhögskolan som.. ja 

jag tycker faktiskt att det är bra att de siktar högt, för de vill ju få en förändring och man får ju 

ingen förändring om man inte siktar högt och jag tycker att det lärarhögskolan siktar högt och 

man vill försöka få liksom, och det går säkert sakta men säkert att jobba mot en bättre 

verksamhet och det tycker jag att de har. 

M: Hur menar du med sikta högt? 

S: Ja inte det här gamla att jag står här och ska lära ut något utan att eleverna ska lära sig att 

lära sig själva helt enkelt. 

M: Det tycker du är bra? 

S: Ja  det är  jättebra, då förstår man att jag inte bara.. ja att de har tryckt på grupparbeten, det 

tycker jag är bra så det försöker jag göra. Men också tankar på hur kan jag förändra 

matematikundervisningen, istället för att kronologiskt följa boken vilket jag gör just nu förstås, 

för att jag är nyutexaminerad, det glömde jag säga först. För nu måste jag bara sätta mig in 

alla talen och hitta min lärarroll, jag skulle verkligen gilla att göra annorlunda så småningom, 

men man behöver lite erfarenhet.  

M: Men du känner ändå att utbildningen har uppmuntrat dig till det? 

S: Ja, det tycker jag faktiskt. Det tycker jag verkligen, annars hade jag nog inte tänkt så 

mycket på det.  

M: Finns det något exempel på hur utbildningen har hjälpt dig i ditt arbete, mer konkret? 

S: Nej inget jag kommer på konkret, det skulle väl vara tavelteknik då, att man tänker på att 

man inte står rakt framför, men, jag tror också att när man går på lärarhögskolan då börjar 

kolla hur lärare, jaha, det här ska jag tänka på, eller att man får tänka på vad man fått med sig 

med sina kurskamrater, tänk på att gå tillbaka och se vad du skrivit för det kan kanske.. 

M: Skulle du säga att utbildningen har hjälpt dig med att förstå att man ska lära sig själv eller 

den här komplexiteten.. 

S: Vilken som är det tyngsta tycker du? 

M: Nej, i frågan om hur utbildnigen hade hjälpt dig, menar du att utbildningen har hjälpt dig 

till en förståelse för allt det här du pratat om? 

S: Jag skulle inte säga hjälpt, men de kanske har fått mig att inse. Det är så svårt för man går 

ju så länge där, jag kom ihåg första terminen då fick man ju sina bästa aha-upplevelser men då 
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var ju allting så nytt sen blir det ju mycket upprepningar på ett eller annat sätt, sen får man ju 

några aha-upplevelser på vägen förstås, vissa kurser och så, men då kom jag ihåg att just ja, 

jag kan inte bara lära ut det, jag måste också väcka intresset innan jag överhuvudtaget kan lära 

ut, och det kan man väl säga att det har de hjälpt mig med då, men jag skulle säga att de har 

fått mig att inse det.  

M: Någon slag indirekt hjälp? 

S: Ja, det kan man säga.  

M: Vad är du mest respektive minst nöjd med i din utbildning? 

S: Minst nöjd.. mest nöjd.. Ja i alla fall, jag känner mig i alla fall att någonstans på vägen har 

jag blivit redo för läraryrket, för jag tror att man nästan inte kan bli mer redo än så här, sen 

måste man ut i verkliga livet, det tyckte jag att de förmedlade, så att de tycker jag inte att de 

har lurats på något sätt, utan det blir en chock, som de sa, att komma ut till läraryrket, det 

brukar jag säga till alla, att jobba som lärare är ungefär som att bli i slängd i iskallt vatten 

innan man ens har lärt sig att simma. Jo, men det tycker jag är bra. Jag tycker man kan 

förbereda sig mer, det är ändå VFU som jag tycker har varit sämst, för det är de fem veckorna 

som var koncentrerade på respektive ämne som var jättebra. 

M: Varför tror du att du upplevde VFU:n så? Var det för att det blev så hackigt? 

S: Ja, hackigt. Det skulle kunna ha varit förlagt under en termin, men det går inte för varje 

kurs kräver olika grejer för det var ju så att du skulle du ändå inte vara på samma plats och du 

skulle ändå inte undervisa matematik och nu skulle vi se på kulturella analyser och då var det 

det vi skulle utgå ifrån och då var det ändå inte, då kanske man intervjuade lärare och det 

kunde man göra varsomhelst och liksom , inte att  man lärde känna sin klass eller sitt ämne så, 

det gjorde man inte förutom de fem veckorna på respektive ämne. 

M: Hur tycker du att det är med den sociala biten, hur man möter elever? 

S: Ja jag gick i alla fall en kurs som hette Samtal i lärarens arbete, den var frivillig så den tog 

jag utöver, den tycker jag var jättebra, den tycker jag alla borde få. 

M: Vad innehöll den? 

S: Ja det var ju utvecklingssamtal eller också om en elev kom till dig, alltså att lära sig lyssna 

och att de känner sig lyssnade på. Gruppsykologi, lite så, att man inser så att det kommer att 

vara olika från grupp till grupp, det hade man nog ingen koll på, det att man tror att man kan 

påverka världen, men att det är världen som påverkar en kanske.  

M: Tror du att lärarutbildningen kan utvecklas? 

S: Ja, den kommer alltid att utvecklas med samhället. Jag tycker att den försöker det. 

M: På vilket sätt? 
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S: Nej, men som det här nya nu, att man försöker professionalisera lärarna. Så att det ska 

komma underifrån istället för uppifrån, så att det här kommunstyrda och… jag vet inte, så att 

försöka få lärarna att inse att det är deras professionalism och just att man ska styra 

pedagogiken framåt, och att inte bara köra på i gamla mönster och att man kan vara med och 

styra också.  

M: Så att om jag har förstått dig rätt så menar du att den ska utvecklas och att den gör den just 

nu i och med att man pekar på professionaliteten och att läraren.. 

S: Att lärarna får större makt. Det blir ju kanske fel, det är ju säkert en tolkningsfråga för 

överhuvudtaget så har ju alltid, alltså det är ju, lärarhögskolan utvecklas ju med samhället 

ungefär som, learning by doing, Dewy, han har ju påverkat svenska skolan ganska mycket, 

skolan är ju en sån stor del av samhället så det går ju inte att komma ifrån, på något vis så att 

det är klart att den kommer att utvecklas, den är ju inte färdig som den är nu, det tror jag inte.  

M: Finns det några sätt du tror att man skulle kunna förändra den så att den utvecklas? 

S: Ja, inte vet jag, jag tycker att det är bra som de gör nu, mycket praktik och så, alltså inte 

allting… jag tycker de skulle bygga om skolan så det blev lite roligare, men allting kostar ju 

pengar förstås. 

M: Hur skulle man bygga om skolan då menar du? 

S: I alla fall så tycker jag det är så tråkigt med.. för det är ju skolan själv som bestämmer, men 

bara så här raka bänkar, det skulle ha vart runda bord kanske 

M: Du tänker mer på miljön? 

S: Ja att man studerar i grupp, och sen kan det finnas några enskilda platser för de som tycker 

det är skönt att sitta själv, så att det fanns lite studiebord och lite mindre bord, man behöver ju 

inte stå framme, man kan ju ändå ha en tavla, för tavlan är bra, men då kan ju ändå alla vända 

sig dit till det, så ska de ju jobba mycket själva.  

M: Vad tycker du om lärarutbildningens status? 

S: För mig är det, ja jag tycker det klingar bra, det tycker jag faktiskt. Plus att man har 

lärarbehörighet… och sen är den så fin också, Stockholms lärarhögskola, det är ju status. Ja, 

den är ju snygg! Det kändes lyxigt att gå där i alla fall.  

M: Då är jag nöjd, finns det något du vill tillägga eller förtydliga? 

S: Nej, jag tror att det är bara det att allting flyter ihop i olika kurser men.. 

M: Hur menar du då? 

S: Men, hela lärarutbildningen, när man läser om matematiska situationer, när läser har sina 

ämnen, så är ju de fria från lärarhögskolan om man säger, och där har man ju också lärt sig 
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mycket, ändå liksom, men ändå ingår det ju i utbildningen, så då har ju ändå lärarhögskolan 

tagit det ansvaret liksom. Så det är bra. 

M: Du är ganska nöjd med andra ord? 

S: Jag är ganska nöjd ja, jo jag är nöjd. Det kommer bli bra.. om tio år.  

M: Det var VFU som du var missnöjd med? 

S: Ja, det tycker jag inte var bra, annars tycker jag det var bra. Lite upprepningar här och där 

också, men det kanske är svårt att komma ifrån. Mycket genus som man läser om på olika 

kurser, om och om igen och vissa saker kommer tillbaka och vissa föreläsningar har man läst i 

en kurs och har kommit tillbaka i en annan kurs, och samma föreläsare med samma, så är det 

ju , det var ju lite ibland, ibland känner man så här ”jaha.. ” lite för mycket ibland kanske 

tycker jag.  

M: Men jag uppfattar att du menar att det inte har förstört ditt helhets intryck? 

S: Nej, inte helhetsintrycket.  

M: Tack så mycket. 

S: Tack.  

 
 


