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 2010 the Swedish parliament decided that the combined teacher exam will be divided into 

four parts. This means that the education for preschool teachers and primary school teachers will 

have to be separated and future teachers will have to decide before their studies what ages they want 

to work with. To investigate if this could affect the quality of the choice I have interviewed 5 new 

teachers from the combined teachers program about what ages they wanted to teach before they 

began to study and what ages they wanted to teach after completed studies. I did this to see whether 

the choice was influenced by the educations or not. It turned out that all 5 had an idea of what ages 

they wanted to teach in before they began the educations and only one of my interviewees changed 

her mind during the studies. The others felt that their choice was confirmed during the educations. It 

was mainly during the practical training that they received an idea of what it was like to work as a 

teacher. Four of them received a positive image of what it was like to work in preschool, while 

several of them said they got negative experiences from primary school. This could be one of the 

reasons why four of the five interviewees work in preschool today. The person who changed her 

mind changed from wanting to work in primary to wanting to work in preschool after the practical 

training. The interviewees chose the profession that they perceived filled their need of affection, 

appreciation and acknowledgement.  They also thought that the profession they opted out seemed 

more difficult than the profession they have today. They identified themselves no more or less with 

any career before they began the studies and feel today that they can only identify with the 

profession they want, which in all except one case, is the profession they’ve got. The idea of what 

teachers are like changed during the studies and became more positive and reality based. All 

interviewees got more knowledge about teachers and their work during the studies and had a better 

understanding to base their decision on after completed studies.   
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Inledning 

Från januari år 2001 tills år 2011 har utbildningen för lärare mot de yngre årskurserna varit 

hopslagen med förskollärarutbildningen. Efter att genomgått denna, som jag här kallar kombinerade 

utbildning, har de nyutexaminerade lärarna kunnat välja fritt ifall de velat arbeta som förskollärare, 

eller lärare i grundskolans tidigare år årskurs 1-3. I april 2010 beslutade riksdagen att genomföra ett 

förslag som separerar den kombinerade lärarexamen i fyra inriktningar: förskollärare, 

grundskollärare, ämneslärare och yrkeslärare. Därmed har de separerat förskollärarutbildningen från 

grundskollärarutbildningen.  

Beslutet baserar sig b.la. på ett betänkande från 2008 som heter En hållbar lärarutbildning (2008). 

Om grundskolans och förskolans separering säger betänkandet, att även om hopslagningen med 

lärarutbildningen har givit förskolläraryrket högre status än det hade innan, så har det även gjort att 

förskolläraridentiteten blivit diffus (Utbildningsutskottet 2008:320). Betänkandet hänvisar till en 

utredning som högskoleverket gjort 2005 som visade att flera lärosäten som gav 

grundskollärarutbildning inte förmedlade tillräckligt mycket kunskaper om förskolan. Det startades 

kombinerade lärarutbildningar utan att tillräcklig kompetens om förskolläraryrket fanns på lärosätet 

(ibid). Utbildningsutskottet tror även att hopslagningen är en bidragande orsak till att färre sökt till 

lärarutbildningen sedan 2001 och förklarar det med att det saknas tydlighet i den kombinerade 

utbildningen och att de som söker till lärarutbildningen bara är intresserade av att undervisa i en av 

inriktningarna (Utbildningsutskottet 2008:424). Läraryrket framstår som mindre attraktivt när 

gränserna mellan olika inriktningar suddas ut. Betänkandet utgår från att fler kommer söka igen när 

uppdelningen är utförd som det var innan hopslagningen, då det fanns 8 inriktningar att söka till 

(ibid). Den avstannade rekryteringen till lärarutbildningen menar de slår hårdast mot förskollärarna 

(Utbildningsutskottet 2008:320). I utredningen hänvisas till skolverket som 2008 menade att det 

skulle behövas 4500 nya förskollärare om året fram till år 2012 för att täcka behovet som kommer 

finnas. Men 2007 och 2006 var det inte mer än ungefär 5000 lärare för grundskolans tidigare år som 

fick examen över huvud taget (ibid). I utredningen framstår det som osäkert om ens hälften av dem 

kommer välja att arbeta som förskollärare, eftersom grundskolläraryrket är mer populärt. Om inte 

förskollärarplatserna kan fyllas med utbildad personal, menar betänkandet, att det kan bli svårt att 

klara av att ha ett pedagogiskt uppdrag på förskolan, som politikerna vill (ibid).  
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Med i betänkandet Ny lärarutbildning (2009) finns även motioner som väckts på grund av 

propositionen, som mer eller mindre motsäger sig förslaget att dela upp lärarutbildningen. Enligt en 

motion från socialdemokraterna, vänsterpartiet samt miljöpartiet, som blev avstyrkt av betänkandet, 

poängteras det att det kommer bli för svårt att utbilda ämnesspecialister för grundskolan med den 

snäva åldersindelningen (Utbildningsutskottet 2009:12). En reservation av samma partier som 

motionen, som också presenteras i betänkandet, menar att den kombinerade lärarexamen inte gjorde 

utbildningen sämre än den var tidigare. Många saker har blivit bättre (Utbildningsutskottet 

2009:23). I reservationen ifrågasätter partierna varför inte lärarexamen kan vara kombinerad, när 

andra examina som också leder till olika inriktningar, som läkarutbildningen kan vara det. De menar 

att det är nödvändigt att lärarexamen kan överlappa åldersinriktningar, eftersom skolan måste vara 

flexibel då demografin på en plats förändras och att det kan leda till att kraven på behörighet inte 

blir möjliga att uppfylla (ibid). Vidare kan man, genom att läsa propositionen för den numera gamla 

lärarutbildningen En förnyad lärarutbildning (2000), se att partierna då menade att det finns 

grundläggande färdigheter som alla lärare behöver exempel didaktisk kompetens, kulturell 

kompetens, kritisk kompetens o.s.v. (Regeringen 2000) Förskolan, menade de, hade fått en 

utbildningspolitisk betydelse och borde ingå i lärarutbildningen (ibid).   

En sak som de inte tar upp i utredningarna är hur valet av vilken inriktning nyblivna lärare tänker 

arbeta med kommer påverkas av beslutet.  Det diskuteras inte om de framtida lärarna skulle gjort 

samma val om de var tvungna att välja inriktning innan de påbörjade utbildningen. De som gått den 

kombinerade utbildningen har kunnat välja vilken arbetsplats de vill ha när utbildningen är klar. 

Detta kommer inte längre vara möjligt. I den här uppsatsen har jag därför valt att undersöka hur 

några lärare, som har gått den kombinerade utbildningen mot förskola och grundskolans tidigare år, 

valt yrke efter avslutade studier. För att förstå hur kvaliteten på valet har påverkats under 

studietiden har jag även tagit reda på hur bilden av läraryrket och dess företrädare, lärarna, 

utvecklats under studietiden.   

Jag är särskilt intresserad av ifall någon av de nyblivna lärarna i undersökningen valt att arbeta i en 

annan åldersgrupp än de planerade att arbeta med innan de påbörjade studierna. Att välja ett yrke 

man trivs med är viktigt. När skolverket jämförde enkätsvar från lärare och elever med resultat på 

nationella proven i år nio visade det sig att det är nästan lika viktigt för elevernas framgångar i flera 

skolämnen att lärare tycker om sitt arbete, som att de är utbildade för det (Skolverket 2006). Även 

lågpresterande elever upplever att lärare som tycker om sitt jobb kan engagera dem mer (Skolverket 

2006:17). Vidare kom skolverket fram till att eleverna får mer lust att lära av lärare som känner lust 
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att lära ut (Skolverket 2006:42). Detta är viktigt eftersom det står i läroplanen att skolan ska främja 

att eleverna känner lust att lära (Skolverket 2011:7). Därför vill jag ytterligare understryka att det är 

viktigt att undersöka om kvaliteten på valet påverkas av hur mycket kunskap de nyblivna lärarna 

har om fältet.  

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur några nyutexaminerade lärare som kunnat välja 

mellan att arbeta i förskola och skola, resonerar kring valet när de är klara med studierna och vad de 

minns av hur de resonerade innan de påbörjade studierna. 

Frågeställningar 

Vilka motiv har några nyblivna lärare från den kombinerade lärarutbildningen för sitt yrkesval efter 

studierna och hur minns de att motiven har förändrats sedan de påbörjade lärarutbildningen? 

Påverkar förmågan att identifiera sig med en yrkeskategori valet av inriktning för några nyblivna 

lärare från den kombinerade lärarutbildningen? 

Förändrades några nyblivna lärares bilder av läraryrket och av lärarna under utbildningen? 

Hur väljer några nyblivna lärare från den kombinerade lärarutbildningen bort det andra yrket? 

Vad tycker några nyblivna lärare från den kombinerade lärarutbildningen är bra med den inriktning 

de valt? 

Vad tycker några nyblivna lärare från den kombinerade lärarutbildningen om att deras utbildning 

var kombinerad?  

Teorianknytning 

Identitet 

Det första begreppet jag har valt att ta upp är begreppet identitet. Identitet är ett mångfacetterat 

begrepp som har definierats på en rad olika sätt. Här har jag valt att presentera två nästan motsatta 

sätt att se på hur personlig och social identitet skapas som får ligga till grund för min analys över 

när lärarna i undersökningen kunnat identifiera sig som lärare. Jag valde att ta med båda sätten 

eftersom båda har relevans för analysen av mitt empiriska material. Identitet kan ses som en persons 

uppfattning om vad som är dess jag och vad som skiljer dess jag från andra (Berg m.fl. 1975). Det 
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råder delade meningar om var den här identiteten kommer ifrån och till viss del vad den består av 

(Berg m.fl. 1975:24-25).  

Det första sättet att definiera och se på identitet som jag valt att presentera är identitet som en 

spegling av hur andra ser oss. D.v.s. identitet är den upplevelse vi uppfattar att andra har om oss 

(Mead enligt Johansson 2004:19,84). En av de största företrädarna för den uppfattningen är den 

amerikanska filosofen George Herbert Mead. Han menar att vår bild av oss själva skapas när vi tar 

över andras bilder av oss. Vi människor gissar hur andra bedömer våra handlingar (ibid). Eftersom 

identitet bara är ett resultat av relationer menar han att det inte har något med våra egenskaper att 

göra (Mead enligt Johansson 2004:84). Det krävs att personer samspelar med andra människor för 

att kunna utveckla en identitet enligt denna teori. Olika erfarenheter, då en person sett hur folk har 

reagerat på hur han eller hon beter sig eller kommenterat hur han eller hon är, leder till att personen 

får bilden av sig själv. När han eller hon fortsätter samspela med människor fortsätter också 

identiteten att utvecklas. Den är med andra ord dynamisk (Mead enligt Johansson 2004:19,84).  

Enligt en mer vardaglig syn på identitet är jaget något svårförändrat, nästan statiskt. Ofta tänker 

vanliga personer att den riktiga identiteten bestäms när en människa är liten (Abercrombie 2006:22-

23). Enligt denna vardagliga syn på identitet är alla uttryck för förändrad självbild, som att byta 

dialekt när man flyttar till en ny stad, en form av förställning till något man egentligen inte är (ibid). 

Det går t.o.m. att tala om personlighetstyper (Eskola 1971:79). Ser man personligheter på detta sätt 

är beteenden ett resultat av personlighetsdrag (ibid). En person som undviker att tala med 

främlingar, både nya grannar och nya arbetskamrater, kan anses vara tillbakadragen t.ex. 

Personlighetsdrag behöver enligt vissa inte nödvändigtvis vara uttryck för en statisk identitet. Det 

handlar i stället om att personen har förväntningar på sig att vara på ett visst sätt, både från andra 

och från en själv (Olofsson & Sjöström 1993:71-73). Det kan ses som att uppfattningen om hur 

andra ser oss egentligen är förklaringen till hur vi ser på oss själva och vilka egenskaper vi 

tillskriver oss själva, men att vi sedan agerar konsekvent enligt vår självuppfattning och på det sättet 

passar in i typer. Om personen ser sig själv som blyg är det inte lika vanligt att den tar kontakt med 

främmande människor som om personen ser sig själv som social. Ser personen sig som barnkär är 

det vanligare att den väljer att bli förskollärare än om personen ser sig som inåtvänd. På det sättet 

befäster personen sin självbild då han eller hon handlar utifrån den (ibid).  
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Handlingar 

Det andra begreppet som är relevant för denna undersökning är begreppet handling. Det är relevant 

för att det är en handling att välja yrke. Begreppet används här för att analysera de mönster 

handlingen att välja utbildning och yrke följer. En handling är en aktion som har ett syfte och utförs 

för att få igenom utförarens vilja (Berg m.fl. 1975:33). Handlingar tar olika lång tid att genomföra 

(Berg m.fl. 1975:34). Att välta ett bord går fort, men att läsa till lärare tar flera år. Att gå en 

utbildning är exempel på en handling som innehåller delhandlingar (ibid). En student behöver 

införskaffa, läsa och bearbeta litteratur vid ett flertal tillfällen, åka till universitetet eller högskolan, 

ibland flera gånger i veckan o.s.v. Det som gör delhandlingarna till en och samma handling är att de 

utförs med samma syfte (Berg m.fl. 1975:34). I exemplet med lärarutbildningen är målet att ta 

lärarexamen och få det eftertraktade yrket.  

Mead har tagit fram teorier om handlingar. Han har beskrivit fyra faser som han anser att handlingar 

går igenom (Mead enligt Berg m.fl. 1975:35): 

1) Den första fasen kallas ”perceptionsfasen”. I den ser personen, hör, känner eller erfar på 

något annat sätt hur det är i omvärlden. All denna information tolkas och personen väljer ut 

det den tycker är viktigt när han eller hon beslutar sig för att genomföra en handling (Mead 

enligt Berg m.fl. 1975:35).  

2) Att besluta sig tillhör fas nummer två som kallas ”impulsfasen” (ibid). Här överväger 

personen de intryck den har fått om, i den här undersökningens fall, läraryrket. Personen 

funderar över om handlingen kan leda till att några grundläggande behov tillfredsställs och 

skapar sig en bild över hur den tror att det kommer bli när handlingen är avklarad. Denna 

bild kallar Mead ”framtida löften” (Mead enligt Berg m.fl. 1975:35).  

3) Den tredje fasen kallas den ”manipulativa fasen”. I den genomför personen handlingen 

(Berg m.fl. 1975:36). I den här undersökningens fall genomför informanterna 

lärarutbildningen.  

4) Att börja arbeta som lärare är för den här undersökningens informanter att få njuta av det de 

åstadkommit under utbildningen och tillhör den fjärde fasen. Den kallas den ”konsumtiva 

fasen”.  Personen ser, hör, känner eller på andra sätt erfar ifall den har uppnått sitt mål eller 

inte (Mead enligt Berg m.fl. 1975:37).  
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Motivation 

Ett annat begrepp som används i den här undersökningen är ”motivation”. Det används till att 

analysera vad som motiverar informanterna att välja den ena eller andra inriktningen. Psykologen 

Abraham Maslow har presenterat en teori om varför vi människor handlar som vi gör. Enligt honom 

motiveras våra val först och främst av att uppfylla vissa grundläggande behov som påminner om 

instinkter (Maslow enligt Bärmark 1985:147). Om vi saknar ett behov kommer allt i våra liv gå ut 

på att försöka tillfredsställa det (Maslow enligt Bärmark 1985:109). Först när alla behov är 

tillfredsställda kan vi göra som vi vill utan att oroa oss för något (Maslow enligt Bärmark 1985:109-

114). De mest grundläggande behoven av dem alla menar Maslow är de fysiska behoven (Maslow 

enligt Bärmark 1985:146). Behovet av att äta till exempel. Har en person ingen mat kommer alla val 

personen gör vara beroende av om den tror sig kunna skaffa mat via dem. Går personen inte hungrig 

är alla hans eller hennes val beroende av om han eller hon är trygg eller inte. Är personen inte helt 

trygg vågar den inte göra något som kan äventyra den lilla trygghet personen har och försöker på 

alla sätt och vis trygga sig själv.  

Om personen däremot är trygg och har tillgång till mat är det i första hand kärlek eller gemenskap 

den söker (ibid). Människor vill ha andra människor omkring sig och vara omtyckta. Har en person 

kärlek och ingår i gemenskaper vill den dessutom bli uppskattad av andra och kunna uppskatta sig 

själv (Maslow enligt Bärmark 1985:147). Personen vill få respekt. Därefter har människan allt den 

behöver och kan göra val oberoende av grundläggande behov (Maslow enligt Bärmark 1985:154).  

Sociala roller, typifieringar och stereotyper 

”Sociala roller” och ”typifieringar” är två andra begrepp som jag valt att använda mig av. De är 

relevanta för den här undersökningen eftersom de beskriver hur bilder av personer som tillhör 

grupper, exempel lärare, skapas och reproduceras. Varje människa innehar en massa olika roller 

(Goffman enligt Johansson 2004:86-87). Sociala roller är de roller som personer definierar varandra 

med och som de framställer sig själva igenom (Helen Ebaugh enligt Johansson 2004:20). Det kan 

vara könsroller, ålderskategorier, yrkesroller, någon viss roll i en grupp o.s.v. (Berg m.fl. 1975:114-

115). Vilka roller en människa har påverkar dess identitetsutveckling (Goffman enligt Johansson 

2004:87-88). Med rollerna följer vissa normer som att kvinnor ska ta hand om barn o.s.v. (Berger & 

Luckman 1998:91). I olika situationer utgår personer från olika roller (Berger & Luckman 1998:90-

91). När någon städar sitt hus behöver den inte tänka på att den är lärare och när någon undervisar i 

en skolklass är det inte viktigt om personen är lillasyster.  
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Ett närbesläktat begrepp till roller är typer (Beger & Luckman 1979). När vi träffar en människa i 

en viss position typifierar vi den på samma sätt som vi ger den en roll (Berger & Luckman 

1998:43f, Berg m.fl. 1975:107ff). Vi lägger märke till vad i dess beteende som upprepas och gör ett 

schema över hur vi förväntar oss att personen ska agera (Beger & Luckman 1979:43f). Det schemat 

räknar vi med att andra personer i samma position ska följa. När mönstret bryts och personerna inte 

gör som vi förväntar oss ändras schemat (ibid). Via sådana typifieringar kan personerna bli mer 

eller mindre anonyma (Berger & Luckman 1998:45-46). Läraren kan bli läraren, som skulle kunna 

vara vilken lärare som helst, och Kalle Eriksson kan bli: bara en av mina elever. Genom redan 

gjorda typifieringar förhåller vi oss till personer som funnits för länge sen, eller personer vi känt, 

men inte känner längre (ibid). Bilder av hur lärare är fanns exempel innan informanterna blev lärare 

och de får då lov att förhålla sig till andra personer som skapat dessa roller. Det är inte bara 

personer som typifieras utan även situationer (Berger & Luckman 1998:44). Vissa relationer som 

den mellan handledare och lärarstudent ser i stort sätt likadan ut oavsett vem som har vilken roll och 

kan då anses vara typisk (ibid). Klassrumssituationen känns också igen i olika skolor och den kan 

därför anses vara typisk.    

När bilden av de andra skapas blir den ofta stereotyp. ”Stereotyp” är ytterligare ett viktigt begrepp 

för analys av den här undersökningen. En stereotyp bild är när det finns en standarddefinition av hur 

medlemmarna i en grupp är (Hylland Eriksen 1993:34). Det finns många anledningar till att grupper 

stereotypiseras. Det är bl.a. lättare att veta hur vi ska förhålla oss till personer vi aldrig mött förut 

om vi har en bild av hur personer i kategorin den tillhör är (Hylland Eriksen 1993:33). Vi tror t.ex. 

att vi vet hur lärare brukar vilja bli bemötta. Stereotyper om andra grupper kan även användas för 

att förklara varför just den egna gruppen ska ha makt eller för att lätta känslan av maktlöshet mot en 

sådan grupp (Hylland Eriksen 1993:35). Utan stereotyper av andra grupper skulle vi inte vara 

medvetna om kännetecknen för den egna gruppen. När människor definierar hur medlemmar av 

andra grupper är blir det tydligt att den egna gruppen är på ett annat sätt och vice versa. Det 

vanligaste är att stereotyper ger negativa bilder av grupper, men det finns undantag (Hylland 

Eriksen 1993:35). Eftersom stereotyper av andra grupper är nödvändiga för att definiera vad som är 

speciellt med den egna gruppen, används begreppet i den här undersökningen för att analysera vad 

lärarna tänker är skillnaden mellan förskollärare och grundskollärare.  

Sekundär socialisation 

Det sista begreppet jag har valt att ta upp är ”sekundär socialisation”. Inom ett par inriktningar av 

sociologin är socialisation indelat i primär och sekundär socialisation (Berger & Luckmann 
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1998:152-169). Den primära socialisationen är den som sker först (ibid). Det är när personen 

socialiseras in i världen. Personen börjar förstå sig på människor och se mening i företeelser (Berger 

& Luckmann 1998:153). Hur personen socialiseras beror lite på vilka grupper den tillhör, klass, 

kön, etnicitet o.s.v. (Berger & Luckmann 1998:159). Det är den grundläggande socialisationen till 

den person man är. Den sekundära socialisationen, å andra sidan, är en rollspecifik socialisation 

som framför allt förknippas med yrkessocialisation (Berger & Luckman 1998:162). I den sekundära 

socialisationen lär sig den framtida yrkesutövaren yrkets språk och sådan outtalad kunskap som 

yrkesutövare har (Berger & Luckmann 1998:162f). Personen blir så att säga sitt yrke. I den 

sekundära socialisationen ingår det att personen börjar identifiera sig med yrkesrollen (Berger & 

Luckmann 1998:163). Därför är det i denna undersökning relevant att titta på hur de nyblivna 

lärarna uppfattar sig som lärare innan den sekundära socialisationen har skett respektive efter samt 

om deras bild av lärare förändras efter att de själva socialiserats till lärare.  

Tidigare forskning  

Tidigare forskning inom samma område som min undersökning består bland annat av rapporter från 

projektet ”Lära till lärare”, vid Högskolan i Borås. Där finns flera rapporter som behandlar varför 

lärarstudenter, både blivande förskollärare och grundskollärare, har valt att gå lärarutbildningen. 

Som exempel finns Marianne Strömbergs rapport Från yrkesmotiv till yrkesmotivation. Blivande 

lärares yrkesvalsmotiv som grund för socialisation in i yrket (2001). I rapporten jämför hon 

blivande förskollärares och grundskollärares motiv till att gå lärarutbildningen, i början av sin 

utbildning, respektive ett par terminer in, för att se om motiven förändras och vad det är för skillnad 

mellan förskollärares och grundskollärares motiv. Hon kommer fram till att de framtida 

förskollärarna mer lyfter fram sitt intresse för att arbeta med barn som argument för att välja yrket, 

än vad framtida grundskollärare gör och att framtida grundskollärare i sin tur betonar att de har 

något att tillföra i skolan (Strömberg 2001:72). Den här skillnaden finns enligt rapporten redan i 

materialet från början av utbildningen, men förstärks ett par terminer in när de framtida 

grundskollärarna i ännu mindre utsträckning poängterar sitt engagemang för att arbeta med barn, 

medan förskollärarna lyfter fram detta motiv ytterligare (Strömberg 2001:112).  

En annan rapport ifrån projektet ”lära till lärare” är Ann-Sofie Holms Vem söker sig till 

lärarutbildningen och varför? – en studie om blivande förskollärare och grundskollärare vid 

Högskolan i Borås (2001). Det är en enkätstudie med studenterna på termin 2,4 och 6 på Högskolan 

i Borås, om varför de valt att gå utbildningen och ifall de har positiva eller negativa minnen av sin 

egen skolgång. Där jämförs resultaten mellan förskollärare och grundskollärare samt de som går 
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andra terminen och de som gått längre. I undersökningen visar det sig att lärarstudenter är en grupp 

personer som överlag har goda erfarenheter från när de själva gick i skolan (Holm 2001:20). De är 

intresserade av att arbeta med barn, tycker att förskolans och skolans arbetsuppgifter är spännande, 

de är intresserade av utbildningsämnena och ser en möjlighet att utvecklas som personer i dessa 

yrken (Holm 2001:22). Holm fick också fram skillnader mellan de framtida grundskollärarna och 

framtida förskollärarna. Förskollärarna visade mer intresse för att arbeta med barn, arbeta i 

arbetslag, tänkte att barnens föräldrar skulle påverka deras arbete mer samt trodde de skulle fungera 

som kompisar till barnen. Grundskollärarna tyckte att det var viktigare att kunna förändra skolan, 

trodde att de skulle fungera som handledare, konfliktlösare, förmedlare av ämnen och ordningsmän 

samt trodde att de kommer bli styrda av ekonomi och skolledare som lärare (Holm 2001:24, 27,28).  

Ett annat ämne denna undersökning berör är lärarrollen. Det är den långt ifrån ensam om. Lärare är 

en väl studerad yrkesgrupp. Jag har tittat närmre på en avhandling om lärarroller. Den heter 

Digitala speglar- föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder (2007). I 

avhandlingen undersöker Eva Skårehus bilder som studenterna på bildlärarutbildningen: digital 

bild, framställer lärarrollen genom. Alla studenter hade i uppgift att göra en bild som gestaltade vad 

lärare är och sig själva som lärare (Skårehus 2007:25). Ca en tredjedel av lärarstudenterna 

framställde sig som traditionella lärare i typiska undervisningssituationer med bildlärarsaker som 

penslar och färger eller lärarsaker som svarta tavlan (Skårehus 2007:201). Det var också vanligt att 

personerna använde sig av populärkulturens hjältar för att framställa de egenskaper en lärare har 

(ibid).  

Någon forskning som, i likhet med min undersökning, handlar om hur valet av arbetsplats förändras 

under utbildningens gång har jag inte hittat. Men hur uppfattningen av läraryrket förändras hör till 

lärarsocialisationen och det är ett väl utforskat område.  Ett par vanligen undersökta områden inom 

lärarsocialisation beskrivs i en uppsats av Elisabeth Broman. Hon tar upp framväxande av lärares 

yrkesidentitet, hur lärares tidigare liv påverkar deras yrke, vad som ligger till grund för valet att bli 

lärare, lärares professionalitet, motsättningar i lärares uppdrag, utbildningens påverkan på 

lärarsocialiseringen, vilka tecken som finns på socialisering, inom vilka sociala klasser lärare 

rekryteras och vad det innebär för skolkulturen, som några undersökta områden (Broman 

2010:11,12). Hon kommer själv genom att analysera 9 artiklar om socialisering bl.a. fram till att 

läraridentiteten ofta anses utvecklas mer av att lärare reflekterar i yrkeslivet än av utbildningen 

(Broman 2010:33).  
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Ytterligare några vanliga undersökningsområden presenteras i forskningsöversikten till en annan 

rapport i projektet ”Lära till lärare” av Anita Eriksson, Birgitta Davidsson och Solveig Hägglund. 

Rapporten heter Iaktta-Handla- Reflektera Blivande förskollärare om yrkeslärande före och efter 

studierna (1999) och handlar som titeln antyder om hur yrkessocialiseringen till förskollärare går 

till på VFU (Eriksson m.fl. 1999). De refererar till 5 undersökningar av ifall lärare socialiseras till 

lärare på lärarutbildningen, på VFU eller i yrkeslivet (Eriksson m.fl. 1999:5-6). Själva kommer de 

fram till att många förskollärare tycker att de lärt sig mycket under sin VFU genom att se hur andra 

gör, göra själv och reflektera. De får en förståelse för vad yrket innebär (Eriksson m.fl. 1999: 34).  

Hur bilden av läraryrket påverkas under studietiden är den inriktning av denna typ av forskning som 

ligger närmast min undersökning. Susane Gustavssons avhandling om lärarstudenters uppfattning 

av läraryrket som de bildar sig på VFU och uttrycker i seminariesamtal på högskolan: Motstånd och 

mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal (2008) är ett exempel. I den studien har hon 

gjort en deltagande observation av fyra seminarier på en lärarutbildning. Seminarierna handlade om 

en tvådagars VFU period som nyligen utförts (Gustavsson 2008:81). Hon undersöker vilken bild 

studenterna ger av sin VFU och hur de förhåller sig till den praktik de möter. Hon kommer fram till 

att studenterna på sin praktik får yrkesförankring när de prövar på yrkets uppdrag och blir medvetna 

om villkoren (Gustavsson 2008:161). Samtidigt blir yrkesförankringen svagare under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det visade sig att studenterna i undersökningen inte under 

samtalen gjorde några kopplingar till forskning eller teorier när de diskuterade erfarenheter från 

praktiker. På lärarutbildningen mötte studenterna signaler om att man måste förändra lärares villkor 

och att andra sorters kompetens än de som hittills behövts är nödvändig. Detta menar Gustavsson 

leder till att det framstår som nödvändigt att kritisera lärarna studenterna mött på sin VFU (ibid). 

Studenterna förstår det som att det de ska lära sig på högskolan inte är detsamma som de upplever i 

verkligheten vilket leder till att de i stället för att se lärarna som proffs upplever dem som okunniga 

vilket i sin tur leder till att lärarstudenterna inte tar till sig lärarnas erfarenheter. De får en bild av 

skolan som att den borde vara något annat än den verklighet de möter, men de förstår inte vad 

förändringen innebär (Gustavsson 2008:161-162).    

Metod  

Hermeneutik 

Den här undersökningen är kvalitativ och baserar sig på ett hermeneutiskt vetenskapsideal. 

Hermeneutiken är en vetenskapstradition som ägnar sig åt tolkning av meningsinnehåll och används 

framför allt i studier om människor, vars göranden hermeneutiker menar inte går att förklara med 
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mätbara data (Thomassen 2007:45). Den här undersökningen går ut på att förstå människors 

uppfattningar om läraryrket och deras mål med att välja lärarutbildningen för att förstå hur de 

hamnat där de är idag. När forskare på detta sätt försöker förstå människors handlingar menar 

hermeneutikerna att man behöver göra tolkningar av sitt insamlade material (Thomassen 2007:75). 

En av hermeneutikens viktigaste teoretiker Hans Georg Gadamer påpekar att tolkningar alltid 

påverkas av den som gör dem så att kunskapen den leder fram till aldrig är allmängiltig. Resultaten 

vi kommer fram till, menar han, är beroende av de fördomar vi har som utgör ramen för vad som är 

möjligt för oss att förstå (Thomassen 2007:95-96).    

Kvalitativa intervjuer 

Vetenskaplig forskning utger sig för att handla om verkligheten. Därför ska den vara underbyggd 

med material som är hämtat från verkligheten (Thomassen 2007:43). I den här undersökningen är 

detta material kvalitativa intervjuer med 5 personer. Två av intervjuerna gjordes på telefon och de 

andra tre gjordes i möten informanter och undersökare emellan. De två telefonintervjuerna var inte 

möjliga att spela in och har därför inte transkriberats utan återgivits i efterhand. De citat som har 

plockats ut och visas upp i denna uppsats kommer från de tre inspelade intervjuerna. De är inte 

exakt återgivna utan är något korrigerade. Upprepningar har plockats bort och pauser är inte 

markerade.    

 Med kvalitativa intervjuer menas intervjuer i vilka intervjuobjektet bestämmer svaren, till skillnad 

från kvantitativa intervjuer då forskaren har definierat svarsalternativ (Larssen 2009:83). Kvalitativa 

intervjuer används för att få målande beskrivningar av människors känslor för och åsikter om sin 

livssituation (Dalen 2008:9). Det brukar talas om att det finns olika struktur på kvalitativa 

intervjuer, beroende på hur styrda de är av forskaren. En hårt strukturerad intervju har färdiga frågor 

som ställs i en viss ordning så intervjusvaren blir lätta att jämföra på bekostnad av att materialet blir 

tunt (Dalen 2009:84). En ostrukturerad intervju påminner om ett vanligt samtal och ger ett rikt 

material om intervjuaren lyckats hålla sig till saken, men kan svårligen jämföras med ett samtal med 

en annan person (Dalen 2009:84). Den struktur som jag har använt mig av är så kallade 

semistrukturerade intervjuer. Då har forskaren både bestämt ämnen och frågor som ska ställas, men 

tillåter intervjupersonen svara på dem i valfri ordning och ställer följdfrågor som inte är 

förutbestämda, för att få ett så rikt material som möjligt (Dalen 2009:31).  

Monika Dalen som skrivit boken Intervju som metod menar att intervjuare för att få information om 

personers upplevelser kan behöva ha egna erfarenheter av att vara i informanternas situation (Dalen 
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2009:12). Min roll som lärarstudent på samma program som mina informanter nyss slutfört kan 

med hennes teori betyda att jag bättre än andra vet vad som är viktigt att få fram i intervjuerna. Å 

andra sidan menar hon att intervjuaren inte ska vara för starkt knuten till de företeelser den 

undersöker, då det kan påverka hur intervjuaren tolkar och förstår det material den får in (Dalen 

2009:12). Det kan även leda till att jag som insatt inte tänker på att ställa frågor som för mig är 

självklara. En utomstående skulle kanske till exempel ha frågat om hur lång lärarutbildningen är 

eller undrat mer över lärares arbetsuppgifter.  

Forskningsetiska principer 

Informanterna i denna undersökning har deltagit frivilligt och kunnat avbryta sitt deltagande om de 

skulle velat, i enlighet med de etiska principer vetenskapsrådet tagit fram för forskning 

(Vetenskapsrådet 2002:8). Informanterna har varit införstådda med vad den insamlade 

informationen om dem varit tänkt att användas till i enlighet med samma principer. Det var inte 

länge sedan informanterna gjorde egna vetenskapliga arbeten så de hade bra förkunskaper om vad 

som gäller för deltagande i forskningsundersökningar. För säkerhets skull har alla informanter via e-

post eller muntligt blivit informerade om reglerna för medverkan i forskningsundersökningar. 

Samtidigt blev de tillfrågade om de ville läsa den färdiga undersökningen innan den publiceras och 

om så önskats blivit informerade om var den färdiga uppsatsen kommer publiceras. Detta i enlighet 

med vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet 2002:10,15). Samtliga personuppgifter 

som samlats in har hanterats så inga utomstående kunnat komma åt dem. Att göra så är ett av 

vetenskapsrådets krav för behandling av personuppgifter (Vetenskapsrådet 2002:11). De tre 

mötesintervjuerna genomfördes på offentliga platser, så uppgifter som gör att personerna kan 

identifieras, t.ex. namn, nämndes inte vid intervjutillfället, för att säkra att inga utomstående skulle 

kunna komma åt dem.  Platser att genomföra intervjuerna på valdes i samråd med informanterna.  

Urval 

Att välja vilka som ska ingå i en undersökning görs på olika sätt beroende på om det forskaren ska 

komma fram till är tänkt att visa hur alla inom en grupp tänker och agerar, eller hur vissa personer 

resonerar. Det har inte varit min ambition att via intervjuer med bara dessa 5 informanter ens 

försöka lägga fram en teori som gäller alla som gått det integrerade programmet. Min avsikt är att 

visa exempel på olika sätt att resonera kring lärar och förskolläraryrket efter och före studier och 

analysera informanternas svar med hjälp av teorier kring identitet, socialisation och motivation.  
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Då jag inte har några ambitioner på att generalisera resultatet av undersökningen till någon större 

grupp människor har jag kunnat använda olika icke-sannolikhetsurval vid valet av informanter. 

Icke-sannolikhetsurval görs med metoder som inte tar hänsyn till att informanterna ska vara 

representativa för gruppen (Larssen 2009:78). Jag använde flera olika icke-

sannolikhetsurvalsmetoder i mitt sökande av intervjupersoner. Bekvämlighetsmetoden när 

tillgängligheten får styra, snöbollsmetoder när en informant tipsar om andra möjliga informanter, 

självselektion när urvalet bestäms av vilka av dem som blivit kontaktade som väljer att ställa upp 

och slumpvist urval då slumpen får avgöra att en viss person blir tillfrågad (Larssen 2009:77-79). 

Först använde jag bekvämlighetsmetoden då jag kände till informant nummer ett och nummer tre 

sedan tidigare och visste hur jag skulle få tag på dem. Informant nummer två anmälde sig frivillig 

efter att informant nummer ett frågat runt bland andra möjliga informanter. De två sista 

informanterna fick jag tag på via ett slumpvist urval när jag prövade olika namn på nyligen 

utgångna lärarstudenter som jag hittade på högskolans hemsida. Det enda kriteriet som samtliga 

informanter var tvungna att uppfylla för att jag skulle kunna ha med dem i undersökningen är att de 

alla nyligen har gått ut ett lärarprogram med inriktning förskola, förskoleklass och grundskolans 

tidigare år. I undersökningen ingår inga nyblivna lärarstudenter. Det beror på att undersökningen 

går ut på att ta reda på hur några nyblivna lärare och förskollärare tänker kring sitt yrkesval idag och 

hur samma personer tänkte kring yrkesvalet innan de påbörjade studierna. Jag ska alltså inte 

jämföra nyblivna lärarstudenters motiv till att bli lärare med färdiga lärares. Sådana undersökningar 

har redan gjorts (se Tidigare forskning) 

Innehållsanalys 

Vad vi lär oss när vi studerar verkligheten är enligt hermeneutiska teoretiker alltid beroende av vem 

som gör undersökningen (Thomassen 2007:108). Genom att tolka, välja ut fakta och välja vissa 

perspektiv, påverkar vi vad undersökningen kommer fram till. Men om undersökningen ska kallas 

vetenskaplig menar många forskningsteoretiker att forskaren bör försöka vara någorlunda objektiv 

genom att inte låta sina förväntningar på och förhoppningar om vad resultatet ska visa styra hur den 

tolkar sitt material (Thomassen 2007:108). Eftersom jag vet att absolut objektivitet är omöjligt att 

åstadkomma har min ambition varit att beskriva mönster som jag tycker mig se i materialet. Jag är 

också medveten om att min egen situation som lärarstudent i slutet av samma utbildning som mina 

informanter gör att jag har tagit med mig en förståelse som andra utomstående inte hade haft.  

Jag har valt att använda mig av en delanalys. Med det menas att forskaren inte analyserar 

helhetsintrycket av intervjuerna utan analyserar vad informanterna säger om vissa teman var för sig 
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(Thomassen 2009:104). Innehållsanalys är ett exempel på delanalys som jag kommer använda mig 

av. Innehållsanalys gör jag för att det är ett enkelt sätt att visa på likheter och skillnader i 

informanternas svar. Innehållsanalyser av intervjuer görs genom att välja teman eller kategorier som 

forskaren sorterar in intervjucitat under, så att den kan jämföra informanternas svar med varandra, 

för att upptäcka mönster. Dessa mönster ställer forskaren sedan mot tidigare forskning och teorier 

för att kunna lägga fram nya resultat (Larssen 2009:101-102).  

Presentation av informanterna 

Den här undersökningen bygger på intervjuer med fem lärare som gått ut lärarutbildningen för tre år 

sen eller mindre. Alla är boende i eller i närheten av Stockholm: 

Aylin tog examen våren 2011. Hon skulle blivit klar hösten 2010 men var tvungen att skjuta upp det 

på grund av sjukdom. Hon är 35 år gammal och jobbade på Sveriges riksbank innan hon bestämde 

sig för att utbilda sig till lärare. Idag jobbar hon som förskollärare.  

Lotta är 26 år gammal och tog examen våren 2011. Idag arbetar hon 40% med en årskurs etta i 

grundskolan och 40% på fritids i samma skola. Tidigare har hon varit timanställd på en ICA butik. 

Det jobbet kände hon inte ledde någonstans så hon utbildade sig till lärare.  

Theresia är 28 år gammal. Hon tog examen på våren år 2011. Idag är hon förskollärare. Innan 

utbildningen hade hon mest arbetat med serviceyrken som receptionist och säljare. Hon hade även 

vikarierat som barnskötare på en förskola som hennes mamma driver.  

Marina är 31 år gammal och har två tentor kvar på utbildningen men har redan börjat arbeta som 

förskollärare. Hon började lärarutbildningen år 2005. Innan dess arbetade hon på förskola som 

barnskötare. Dessutom har hon tidigare varit boendestödjare på korttidshem, simtränare, anställd i 

en COOP butik och har varit, samt är fortfarande delvis, personlig assistent.  

Sandra är 23 år gammal och tog examen på våren 2011. Idag jobbar hon som förskollärare. Innan 

utbildningen arbetade hon som personlig assistent åt en flicka med flerfunktionshinder som var tre 

år yngre än henne själv. När hon var med flickan i skolan blev hon intresserad av specialpedagogik 

och började på lärarutbildningen.  
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Resultat och analys 

Slutlig arbetsplats kontra tidigare önskad arbetsplats 

De nyutexaminerade lärarna gick in i utbildningen med tydliga mål för vad de ville uppnå. En av 

dem ändrade sig på vägen och insåg att det som hon hade planerat att åstadkomma inte var möjligt 

inom den inriktning som hon från början hade tänkt arbeta i. Alla lyckades heller inte få arbete i den 

inriktning de önskade. Tre av informanterna har varit relativt övertygade om vilka åldrar de ville 

arbeta med sedan före utbildningen och har inte ändrat sig på vägen. Två av dessa informanter 

Sandra och Marina arbetar idag i förskola och tror att de skulle valt en förskollärarutbildning om de 

hade varit tvungna att välja åldersinriktning innan de påbörjade utbildningen. Marina hade 

visserligen tänkt att hon kanske skulle våga sig på förskoleklass men tror idag att hon skulle valt 

förskollärarutbildning om den kombinerade utbildningen inte funnits. Hon är nöjd med förskolan 

för att hon tycker att det är roligare med små barn än med stora och för att man i förskola kan få 

följa barnen under fler år än i grundskolan. Det är stor skillnad mellan att arbeta med fem år gamla 

barn och barn som är under ett år, tycker hon och känner inte att hon behöver gå upp i grundskolan 

för att få omväxling. Sandra jobbar som förskollärare för tillfället och är nöjd med det trots att hon 

har haft en ambition att bli specialpedagog sedan innan hon började utbildningen. Hon säger att hon 

är mest intresserad av små barn men hon har inte släppt tanken på att bli specialpedagog som 

väcktes när hon arbetade som assistent åt en 13 år gammal flicka med flerfunktionshinder. För att 

bli specialpedagog behövdes en lärarexamen och hon kände att förskollärarpedagogik och 

erfarenhet av att arbeta i förskola skulle vara det som passar bäst, eftersom eleverna hon mött på 

den trettonåriga flickans träningsskola ofta var på förskolebarnens utvecklingsnivå. Aylin jobbar i 

förskola men vill hellre arbeta i grundskola. Det har hon velat under hela utbildningen och har 

således inte ändrat sig. Hon jobbar på förskola för att det inte funnits några jobb att söka i 

grundskola. Hon valde läraryrket för att hon vill lära ut och anser sig ha tålamod. Enligt henne var 

det flera på utbildningen som ville bli grundskollärare men inte fick jobb och hon tror att de bl.a. 

har gemensamt att de vill ha en egen klass samt inte är intresserade av omvårdnad.  

När dessa personer valde att gå lärarutbildningen gjorde de det för att uppnå de mål som de 

eftertraktade. Enligt Meads fyra faser är detta mål baserat på information de fått via sina sinnen som 

senare handlingar är baserade på (Mead enligt Berg m.fl. 1975:35).  En impuls fick dem att utföra 

själva handlingen för att uppnå målet. I detta fall är handlingen att söka in till lärarutbildningen och 

utföra alla delhandlingar på vägen mot en lärarexamen. Drivande för impulsen tror Mead är olika 

behov vi människor har som måste uppfyllas för att vi ska må bra (ibid). I den manipulativa fasen 
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utförde informanterna själva handlingen (Mead enligt Berg m.fl. 1975:36). I samtliga av dessa fall 

utfördes handlingen med målet att bli förskollärare eller lärare utan att vika av eller ändra sig på 

vägen. I avslutningsfasen och den konsumtiva fasen ska den som utfört handlingen få avsluta sin 

handling och njuta av att målet är uppnått (Mead enligt Berg m.fl. 1975:37). Mariana och Sandra 

kan verkligen göra det i detta fall. De har fått sina eftertraktade drömjobb och kan nu konstatera om 

det var värt det eller inte. Aylin ändrade aldrig målbild på vägen men har fortfarande inte uppnått 

sitt mål eftersom hon var tvungen att acceptera ett annat arbete än det hon kämpade för. Här vill jag 

lyfta fram att även om Marina och Sandra säger sig vara nöjda med sitt yrke och tror att de skulle 

valt det om de behövt välja innan utbildningen, är de samtidigt öppna för andra karriärer i 

framtiden. Att döma av deras svar kan Marina tänka sig att arbeta i förskoleklass och Sandra att 

arbeta som specialpedagog. Detta väcker frågan om det egentligen går att påstå att de har gjort ett 

val eller om deras yrkesval bara är tillfälligt. 

Till skillnad från Sandra, Mariana och Aylin, har Theresia och Lotta gått en krokigare väg i sitt 

karriärval. Theresia var benhårt övertygad om att hon ville bli grundskollärare innan hon påbörjade 

utbildningen. Men under praktiken i skolan insåg hon att en grundskollärare inte har samma kontakt 

med sina elever som en förskollärare. I skolan upplevde hon att lärarna bara genomförde lektioner 

och knappt hade tid att lära känna barnen. Hade hon varit tvungen att välja inriktning innan 

studierna tror hon att hon hade slösat bort sin tid på lärarutbildningen. Idag är det ingen tvekan om 

att hon i stället skulle valt att gå förskollärarutbildningen. Lotta har en tjänst som är delad mellan att 

vara lärare i en årskurs etta och fritids och är för tillfället nöjd med detta. Hon var inställd på att bli 

förskollärare innan studierna, men hon var öppen för att arbeta i grundskola. Om hon varit tvungen 

att välja inriktning innan studierna tror hon att hon skulle valt grundskola. Det enda hon visste 

säkert var att hon inte ville arbeta med äldre barn än lågstadiet. Idag vill hon arbeta i F-klass och 

årskurs ett. Det var framför allt en kurs om barn, media och drama som inspirerade henne till att 

arbeta i skolklass. Hon har även ändrat sig angående sin motvilja att arbeta med äldre barn och 

funderar på att i framtiden kanske läsa vidare och bli lärare även för mellanstadiet.  

Skulle Meads fyra faser appliceras på dessa personers handlingsmönster skulle det se annorlunda ut 

än de första tre personernas handlingar. De tre första faserna, att via sinnesintryck få upplevelser av 

hur det skulle vara att arbeta som lärare, att få en upplevelse att handlingen kan leda till 

tillfredställelse av grundläggande behov och att påbörja handlingen, d.v.s. söka in till 

lärarutbildningen, ser likadant ut i detta fall. Men sedan väljer dessa två personer att inte avsluta 

handlingen som det ursprungligen var tänkt. Theresia såg en bit in på utbildningen att den bild hon 
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hade av hur det skulle vara att arbeta som klasslärare, det som Mead kallar för ”framtida löften” 

(Mead enligt Berg m.fl. 1975:35) inte stämde med den verklighet hon mötte på VFU. Lotta insåg 

tvärt om att det fanns någonting hon brann för att arbeta med i grundskolan och valde att hoppa över 

att arbeta i förskola, som hon tidigare tänkt börja med. Båda två gjorde om de två första faserna igen 

under utbildningen. De fick nya intryck som de tolkade och kopplade till sina behov samt skapade 

nya föreställningar om vad de skulle kunna uppleva under handlingens gång, såväl som hur det 

skulle bli när handlingen är klar. Det innebar att de båda två ändrade sina mål och valde att avsluta 

på ett annat sätt än de planerat men eftersom utbildningen de gick var kombinerad behövde de inte 

göra om fas tre. Det vill säga de behövde inte söka in på en ny utbildning. Hade utbildningen varit 

separerad hade de varit tvungna att börja om från början med en ny utbildning och frågan är om de 

hade tagit sig i kragen och gjort det. En fråga som väcks är om Theresia skulle ha insett hur bra hon 

passar som förskollärare om hon gått en grundskollärarutbildning. Kanske riskerar separeringen av 

lärarexamen att leda till att man missar många bra förskollärare som väljer att inte pröva på yrket. 

Personer som anser sig ha bra läraregenskaper skulle ju om det stämmer som det står i betänkandet 

hellre välja att gå grundskollärarutbildningen eftersom det är ett mer populärt yrke. Bl.a. vilka 

egenskaper som lärarna i undersökningen upplever att lärare behöver står det om i följande avsnitt.  

Identifikation 

En relevant fråga i undersökningen är om lärarna valde det arbetet som de kunde identifiera sig 

mest med samt om det finns något i deras personlighet som de tycker gör att de passar till sitt yrke. 

Om informanterna redan innan utbildningen visste att deras personlighet stämde in på att arbeta i en 

viss inriktning skulle det inte spela någon roll om de gjorde valet innan eller efter utbildningen. En 

intressant fråga är därför om lärarna i undersökningen kunde identifiera sig som lärare för den 

inriktningen de valt innan de påbörjade utbildningen, eller om det vuxit fram under studiernas gång. 

Svaret på den frågan varierar beroende på hur man ser på begreppet identitet. Jag har valt att ge två 

svar på frågan, utifrån två vanliga definitioner av identitet. Å ena sidan finns bilden av identitet som 

något statiskt (Abercrombie 2006:22-23). En personlighet som inte bör påverkas av yttre 

omständigheter. Å andra sidan kan identitet beskrivas som något flytande. En spegelreaktion på hur 

andra ser en (Mead enligt Johansson 2004:19).  

När de fem nyutexaminerade lärarna skulle beskriva vad i deras personlighet som passade in på 

deras bild av lärare svarade de flesta med att ge exempel på egenskaper de menar att de besitter som 

är passande för yrkeskategorin. Theresia, Marina och Sandra som alla är förskollärare tog upp sitt 
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stora barnintresse som det viktigaste bidraget till att de kände sig som lärare. Theresia la även till 

sitt intresse för relationer:  

Vi har haft hjälp av en arbetsterapeut på jobbet och hon kallar mig relationist. Det är verkligen 

relationer jag tycker är viktigt som samspel och bekräftelse. (Intervju 2011-10- 17) 

Sandra sa sig även vara kreativ och barnslig. Med barnslig menar hon att en person har nära till lek, 

kan låtsas, fantisera och locka fram något hos barnen. Dessa egenskaper sa informanterna även är 

viktiga egenskaper för en bra förskollärare. Lärarna i undersökningen visar här att de har en 

uppfattning om egenskaper de har som de knyter ihop med rollen att vara lärare. Aylin som siktar 

på att bli lärare i grundskolan och Lotta som arbetar i årskurs ett hade inte sitt intresse för barn som 

främsta motiv till att känna sig som lärare. Aylin lyfter fram att hon är bra på att lära ut, har tålamod 

och social kapacitet som förklaring till att hon kände att hon passade till lärare redan innan 

utbildningen. Däremot säger hon att hon tycker att intresse för barn är en viktig egenskap för lärare. 

Lotta lyfter fram sin lust att lära som en stor del i att hon passar som lärare. Även att hon har humor, 

är lite av en pajas och tycker om drama och musik vilket är behändigt i jobbet.  

Ett vanligt sätt att se på identitet är att det är något som avgörs när vi är små och sedan inte bör 

förändras under ens livstid (Abercrombie 2006:22-23). Det sanna jaget förändras inte. Vissa talar 

t.o.m. om att personer har vissa bestämda personlighetsdrag (Eskola 1971:79). Att man är en viss 

typ av person, ex den barnkära typen. Vilken typ av personlighet någon har förändras sällan 

eftersom en människa tenderar att agera i enlighet med de drag den tillskriver sig själv (Olofsson & 

Sjöström 1993:71-73). Lärarna i undersökningen lyfter fram en rad saker som de menar utmärker 

dem. Saker som de säger sig alltid har varit som barnkära och kreativa vilket de anser gör att de 

passar till lärare. På det sättet kan de knyta personlighetsdrag hos sig själva till det yrkesval de gjort, 

vilket gör att de kan identifiera sig själva inte bara idag som lärare utan även de som de var innan 

utbildningen. Märk väl att de som identifierar sig som förskollärare och grundskollärare skiljer sig 

åt i vilka egenskaper de tycker sig ha då alla förskollärare utom Aylin menar att deras intresse för 

barn är det viktigaste. Det liknar det resultat som Marianne Strömberg fick i sin undersökning. 

Även hon kom fram till att framtida förskollärare lyfte fram sitt intresse för barn betydligt mer än 

grundskollärare (Strömberg 2001:72). 

Som jag berättade i teoriavsnittet råder det delade meningar om huruvida identitet är baserat på 

egenskaper eller inte (Berg m.fl. 1975:23-26). Vissa menar att jaget enbart är en spegling av hur 

andra visar att de upplever oss (ibid). Den uppfattningen utvecklades av bl.a. Mead som menar att 
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personer tänker på sig själva som de uppfattar att andra tänker på dem. De sätter sig in i andras 

upplevelse av hur de är (Mead enligt Johansson 2004:84). I informanternas fall säger nästan alla att 

de bara känner sig som lärare i den inriktning lärarna arbetar med. Enligt Meads teori skulle 

avsaknaden av känsla för att vara lärare, för det yrke de idag inte jobbar med, kunna hänga ihop 

med att andra ser dem som lärare i den inriktning de arbetar med. Aylin är ett undantag. Hon känner 

sig mer som grundskollärare än förskollärare och upplever att det beror på att hon saknar vissa 

kunskaper som förskollärare behöver. Hon har t.ex. inte lärt sig någonting om pedagogisk 

dokumentation under utbildningen. Sandra säger att hon känner sig som förskollärare, men när hon 

säger det kommer hon på att hon länge sa att hon var lärare för både grundskola och förskola: 

Nej, bara förskollärare. Fast när folk frågar vad jag jobbar med brukar jag ibland säga att jag 

är förskollärare och lärare för ettan, tvåan och trean. Eller, det var när de frågade vad jag 

pluggade. Jag tror det handlar om vad man jobbar med faktiskt. Jag skulle säkert inte känna 

mig som förskollärare om jag jobbade i grundskolan. (Intervju 2011-10-20) 

När intervjuerna gjordes var det flera informanter som kunde identifiera sig med det yrke de för 

tillfället hade men det var det ingen som sa sig kunnat göra det innan de fick sitt yrke. Innan 

studierna var det ingen som minns att de kände sig som lärare. Undantaget är Theresia som menar 

att hennes intresse för barn gjorde att hon kände sig lite som en lärare redan innan hon började 

utbildningen. De andra säger att de inte gjorde det och motiverar det med att de då inte var lärare. 

Inte ens Marina som arbetat som vikarie på förskola tidigare säger att hon upplevde sig som lärare 

innan hon hade genomgått utbildningen.  

Med utgångspunkt i detta resonemang påverkades inte yrkesvalet av att informanterna kunnat 

identifiera sig mer med den ena yrkesgruppen eftersom identifieringen skedde först efter att valet 

gjorts, när informanterna påbörjat sin yrkesbana. Det framgår av intervjun att även om Marina hade 

arbetat i förskola som barnskötare tidigare och alltså prövat på flera av en förskollärares 

arbetsuppgifter, kände hon sig ändå inte som en lärare förens efter hon genomgått en 

lärarutbildning. Här vill jag göra en koppling till Aylin som nämner att hon inte känner sig lika 

mycket som förskollärare, som hon känner sig som grundskollärare, på grund av att hon upplever 

sig sakna vissa förskollärarkunskaper. Kanske är kompetensen mer avgörande för identifiering som 

lärare än utövandet av lärares arbetsuppgifter. Det kan vara därför egenskaper har en sådan central 

roll för informanterna när de ska beskriva på vilket sätt deras personlighet stämmer in på deras bild 

av lärare. D.v.s. att om de inte har de egenskaper eller kompetenser som en lärare behöver känner 

de sig inte som en lärare, trots att de delar en lärares arbetsuppgifter.  
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Det vi ser här är att lärarna i undersökningen kan identifiera sina egenskaper som de hade innan de 

planerade att gå utbildningen som bra egenskaper för lärare, men att det framför allt är efter att de 

börjat arbeta som de verkligen känner sig som lärare och då främst som lärare för de åldrar de 

arbetar med, inte alla åldrar de är utbildade för. Detta kan förklaras med att det vanligen är först i 

den sekundära socialisationen som en person identifierar sig med sin yrkesroll (Berger & Luckman 

1998:163). Men identifikationen verkar inte bara vara beroende av socialisationen. Aylin är ett 

exempel på att man kan identifiera sig med en roll man aldrig haft. Hon känner sig som 

grundskollärare och motiverar det med att hon inte upplever sig ha alla kunskaper som är 

nödvändiga för en förskollärare. Jag kan också se att hon inte värderar och upplever sig ha samma 

egenskaper som de flesta andra förskollärarna. Framför allt för att hon inte lyfter fram sitt intresse 

för barn som den viktigaste egenskapen. Med det vill jag inte säga att Förskollärare och 

grundskollärare är vitt skilda personlighetstyper, däremot syns mönster på motiv för att välja det 

ena eller andra yrket i resultatet som känns igen från tidigare studier. Samtidigt visade det sig i 

”Slutlig arbetsplats kontra tidigare önskad arbetsplats” att en lärarstudent kan ändra sig på vägen. 

En möjlig tolkning är att personer som ändrar sig inte var lika medvetna om vad de hade för 

önskemål och egenskaper innan de påbörjade studierna. Att medvetenheten om hur de vill arbeta 

och vad de själva har för egenskaper utvecklas under studietiden. Det framstår av resultatet som att 

yrkesvalet ibland påverkas av vilka egenskaper informanterna ser sig ha, om de kan göra kopplingar 

till nödvändiga egenskaper för sitt yrke. Det framstår då som en stor faktor för yrkesvalet enligt 

informanterna. Hur informanterna passar in i yrket avgörs även av hur de trivs i de olika 

yrkeskategorierna som presenteras utförligare i följande avsnitt.  

Motivation 

När intervjuerna gjordes visste undersökningens informanter vad de tycker om det val av inriktning 

de gjort och vad de idag kan se som motivation för att välja detta yrke. Däremot var det ingen av 

informanterna som kunde ge ett utförligt svar på vad de hade för förväntningar på att arbeta som 

grundskollärare och förskollärare innan studierna. Därför mindes de inte heller vad de hade tänkt 

skulle motivera dem att arbeta med någon inriktning. Av de som jobbade i förskola var det däremot 

vanligt att de jämförde med tidigare erfarenheter som barnskötare när de skulle beskriva sina 

tidigare förväntningar. Theresia och Marina beskriver att de hade förstått att det är mer ansvar som 

förskollärare, framför allt mer ansvar för pedagogik.  

Som tidigare nämnts menar Mead att handlingar utförs enligt vissa faser. I fas nummer två, innan en 

person har bestämt sig för att genomföra handlingen kopplar den handlingens resultat till vissa 
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grundläggande behov (Mead enligt Berg m.fl. 1975:35). De behov som beskrivs i handlingsfaserna 

liknar de behov som Maslow har definierat att människor alltid strävar efter. De liknar också de 

motiv som flera av lärarna i undersökningen drar sig till minnes att de hade för att välja läraryrket 

och liknar de delar av sitt arbete som de uppskattar. Som nämndes i teoridelen menar Maslow att 

alla människors handlingar styrs av en önskan att tillfredsställa vissa grundläggande behov (Maslow 

enligt Bärmark 1985:146-147). Maslows psykologi går ut på att behoven är ordnade i en hierarki 

och människor strävar efter att tillfredsställa behoven så högt upp i hierarkin som möjligt (Maslow 

enligt Bärmark 1985). Ett av de högre uppställda behoven som många informanter diskuterar, är 

behovet av gemenskap. Människor vill ha samhörighet med andra människor (ibid). De vill bli 

bekräftade av andra. Detta menar många av lärarna i undersökningen är det bästa med att arbeta 

som lärare. De beskriver hur de trivs när de har en bra kommunikation med barnen och kollegorna. 

Särskilt relationen till eleverna, som Theresia och Sandra lyfter fram ses som viktigt. Theresia säger 

att hon får enormt mycket bekräftelse på allt hon gör av barnen. Hon får veta både om det är bra och 

dåligt. Hon trivs med att prata med barnen om allt möjligt som vad de har för färg på strumporna 

idag.  

Relationen till kollegorna, är en annan sak som fler lyfter fram som faktor för att de trivs på arbetet. 

Aylin säger att alla på hennes arbete hjälps åt att utveckla varandras idéer när någon kört fast. De 

diskuterar hur något kan genomföras och bygger vidare på varandras idéer. Lika viktigt som 

relationerna och samhörigheten är när det fungerar, lika problematiskt är det när det är något fel på 

den. Sandra som är en av fyra nyanställda på en avdelning med 6 personal säger att det mest 

negativa med hennes arbete är att det är svårt för de nya att komma med egna tankar. 

Förskolechefen efterfrågar alltid synpunkter från de två som arbetat där längst när något ska 

beslutas men inte från de fyra andra.  

Ett ännu högre behov som Maslow menar att människor vill uppnå är behovet av att bli uppskattad 

och att uppskatta sig själv (ibid). Det syns i den här undersökningen i att flera av lärarna brinner för 

att påverka och förändra saker till det bättre. När de valde yrke var det flera av lärarna som tänkte 

att de skulle ha något att tillföra på sin framtida arbetsplats. Lotta ville tillföra glädje och lust att 

lära till sin grundskola. Sandra beskriver att hon under utbildningen brann för det hon för tillfället 

höll på med. När de läste om språk i skolan ville hon arbeta med att stärka barn med talsvårigheter, 

när de läste om matematik ville hon arbeta med matematik med hjälp av olika uttryckssätt. Sådan 

var även Marina vilket ledde till att hon under en musikkurs funderade på att överge förskolan och 
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bli musiklärare i grundskolan i stället. Hon insåg att hennes utbildning inte skulle räcka till det men 

använder idag mycket musik i jobbet som förskollärare.  

Som redan nämnts beskrev Aylin hur hennes relation med kollegorna, där de visade att de 

uppskattade varandras förslag genom att utveckla och bygga vidare på varandras idéer, som en 

viktig faktor för att hon uppskattar arbetet. Även andra ser möjligheten att komma med idéer som 

viktigt för trivseln. Marina nämner det som den största skillnaden mellan att vara förskollärare och 

vikarie: 

Jag har möjligheter att göra vad jag vill. Jag får använda mina idéer och tankar både sånt jag 

har med mig från utbildningen, sånt jag har med mig från innan utbildningen och nya saker 

som ploppar upp. Det finns utrymme för mina idéer. (Intervju 2011-10-18) 

Genom att få möjlighet att planera och påverka verksamheten kan informanterna både uppskatta att 

de gjort ett bra jobb själva och bli uppskattade för sitt arbete.  

Att bli respekterad och att respektera sig själv är något av det mest lyxiga behoven som människor 

enligt Maslow strävar efter (ibid). Detta menar flera av lärarna dock inte är så vanligt att lärare får 

av omvärlden, i alla fall inte lärare för de allra minsta. Tvärt om beskriver Sandra det som att 

utomstående inte förstår vad förskollärare faktiskt gör och undervärderar deras arbetsuppgifter. 

Däremot visar Sandra att hon har självrespekt, till och med stolthet för sitt yrke, lite på grund av att 

hon går emot alla andra. Hon drivs till viss del av en stolthet av att vara tvärt emot alla andra. Hon 

är stolt över att vara lärare i ett samhälle som hon säger inte har mycket respekt för lärare. Det som 

andra inte tycker är viktigt tycker hon är viktigt. Därför vill hon helst arbeta med de allra minsta 

barnen som är under ett år upp till två. Om dem får hon höra av utomstående att det väl inte kan bli 

så mycket annat än omvårdnad med. ”Ni håller väl mest på och byter blöjor, det blir väl inte så 

mycket pedagogik”, har hon hört folk säga. Själv tycker hon att hon visst kan bidra till dessa barns 

utveckling på olika plan. Hon anser att hon hjälper dem att utveckla självständighet och annat som 

utvecklas från att ett barn är ett år. Med utgångspunkt i Maslows resonemang och intervjuerna 

framstår läraryrket som ett yrke som uppfyller flera av de högre uppställda mänskliga behoven som 

behovet av gemenskap och självrespekt. Att bedöma på vilket sätt detta påverkar valet av 

yrkesinriktning kan inte göras utan att veta hur informanterna ser på yrket de valt bort.  
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Bilden av det andra yrket 

I att välja inriktning ingår att lärarna var tvungna att välja bort en annan. Alla lärarna har varit 

tvungna att välja ut en av de inriktningar som de är utbildade för att arbeta med. Därmed avbröt de 

sin socialisation in i det andra yrket och satsade på det arbetet de har idag. Det andra yrket är det 

yrket som lärarna är utbildade till men har valt bort eller inte fått jobb inom. De flesta informanterna 

arbetar idag som förskollärare och har en klar föreställning om hur de tror att det skulle varit om de 

hade valt det andra yrket i stället. Här har jag valt att låta informanterna beskriva hur de ser på det 

andra yrket för att förstå varför de valde bort detta yrke till förmån för sitt eget.  

Det förskollärarna lyfter fram som positivt med sitt arbete i kapitlet om motivation anser de saknas i 

det andra yrket. Den individuella kontakten med eleverna som Theresia tycker är så viktig säger hon 

saknas i grundskolan. Lärarna där har knappt någon tid alls att prata enskilt med eleverna. 

Dessutom skulle hon i grundskolan sakna en del av den frihet som finns i förskolan. Förskollärarna 

är inte begränsade till att vara med barnen ett litet antal timmar om dagen och behöver inte 

genomföra bestämda lektioner. En annan sak som tas upp, vilket saknas i grundskolan, är som 

Marina beskriver det, att en grundskollärare inte får se samma utveckling hos barnen, då de äldre 

barnen inte utvecklas i samma takt som de yngre och läraren inte har möjlighet att följa dem i mer 

än tre år. I förskolan kan läraren följa barnen i fyra eller fem år beroende på hur gamla de är när de 

börjar.  

En annan sak som Sandra lyfte fram som skillnad mellan förskollärare och grundskollärare är vilken 

kontakt de får med barnens föräldrar: 

Föräldrakontakten skulle vara annorlunda. Här har vi väldigt nära kontakt. Föräldrarna 

kommer varje dag. De kommer varje dag till grundskolan också men då är det mer fritis som 

har den dagliga kontakten. De kommer kanske till skolan på morgonen och säger hej kanske, 

men barnen går ju hem själva redan i trean. Jag tror att förskolan har mer föräldrakontakt. 

(2011-10-20) 

Att vilja ha kontakt med elever, samarbete med kollegor och tycka att kontakten med föräldrarna är 

viktigt är också något som Ann-Sofie Holms undersökning kom fram till är typiskt för förskollärare. 

Hon såg att blivande förskollärare ville arbeta med barn, samarbeta i arbetslag och tänkte sig att 

föräldrarna till barnen skulle påverka arbetet (Holm 2001:24, 27,28).  
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Uppfattningen lärarna i undersökningen har om det andra yrket är generaliserat utifrån erfarenhet av 

ett par skolor de varit på som elever och lärarstudenter under VFU. Bilden de har kan därför anses 

vara stereotyp. Stereotyper om andra grupper är viktiga för att definiera den egna (Hylland Eriksen 

1993:35). De vanligaste stereotyperna är de som lyfter fram hur mycket bättre den egna gruppen är 

än andra (ibid). Många av informanterna framhåller i enlighet med detta det egna yrkets förtjänster 

gentemot det andra yrkets svårigheter. De flesta har grundskollärare som andra yrke och verkar tro 

att det är mer av det mesta krävande i grundskolan. Grundskollärare har mer ansvar, mer planering 

och mer tidsbrist osv. Det egna arbetet ses som lättare i jämförelse. En av förskollärarna Theresia 

säger att hon är rätt imponerad av dem som vill arbeta i grundskola men skulle aldrig själv vilja ta 

på sig det ansvaret. Bara att stå inför 25 elever tycker hon vore skrämmande. Att få alla att förstå 

samtliga grundskolans mål tycker hon vore en utmaning. Att tänka att grundskolläraren har mycket 

ansvar för lärandet är inte Theresia ensam om. Även Marina tror att en grundskollärare har mer 

ansvar än en förskollärare. Det menar hon beror på att de har uppnåendemål i sin läroplan, till 

skillnad från förskolans strävansmål, som förskolläraren ska arbeta med men inte behöver uppnå. 

Det kräver mycket lektionsplanering och leder till att det finns saker som verkligen måste göras i 

grundskolan. Det ställer krav på att läraren kan lära ut på ett bra sätt särskilt eftersom det inte som i 

förskolan finns någon annan lärare att ta hjälp av om en elev inte förstår. Sandra är glad över att det 

finns de som vill bli grundskollärare men undrar hur de ska klara allt. Hon beskriver hur det skulle 

vara om hon var grundskollärare: 

Jag skulle få jobba häcken av mig även hemma med att planera lektionerna. Jag skulle inte ha 

tid att uppmärksamma alla elever på samma sätt som i förskolan. Jag skulle inte ha tid att 

prata med dem om alla saker som har hänt eller kommer att hända. Det finns inte så mycket 

tid i förskolan heller men jag tror att det skulle vara ännu mindre tid i skolan just för att man 

är ensam. Visserligen har de arbetslag som de samarbetar med men de har ju sina egna 

klasser. (2011-10-20) 

Det är mer skola i skolan. Där förväntas man lära barnen saker. Där förväntar sig föräldrarna 

att: du är lärare, du ska kunna lära mina barn det här och det här. Det känns som att det är 

större press när de förväntar sig att man ska vara den som lär ut. Så är det inte i förskolan. 

(2011-10-20) 

Lotta som har förskola som andra yrke och Aylin som egentligen har valt bort förskola är de enda 

som lyfter fram svårigheterna med att vara förskollärare. Aylin saknar att ha konkreta mål över vad 

som ska läras ut i förskolan som hon menar finns i grundskolans kursplaner. I förskolan ska barnens 
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tankar styra verksamheten i stället. Hon tror att många som vill bli lärare är de som vill ha egna 

klasser och slippa samarbeta med andra lärare samt är mindre intresserade av omsorg. Lotta som 

arbetar i grundskola tror att det är svårare att anpassa undervisningsnivån till förskolebarnen. 

Grundskolebarnen förstår lättare. I förskolan tror hon också att läraren måste tänka mer på sitt 

bemötande av barnen än i grundskolan, då förskolebarnen är mer blottade vid blöjbyten och 

måltider. En tolkning av informanterna är att de har valt att arbeta inom den inriktning de känner sig 

mest bekväma i och upplever minst svårigheter med. 

Samtliga informanter visar att de har en större förståelse för problemet med ett av yrkena efter 

genomgången utbildning och väljer ofta bort det yrket. I många fall ser de inte att det yrket kan leva 

upp till de kriterier som motiverar dem i sitt arbete. Här vill jag särskilt lyfta fram fallet med 

Theresia som innan utbildningen trodde att hon ville bli grundskollärare. Antingen förstod hon inte 

tidigare att grundskolläraryrket inte tillfredsställer de behov hon har eller så var hon inte medveten 

om vilka behov hon hade. Det som ligger till grund för bilden av yrkena menar många informanter 

är den verksamhetsförlagda delen av utbildningen VFU.  

Intryck från VFU 

För att förstå informanternas förklaringar till varför de valt bort ett yrke kan det vara relevant att se 

på hur de upplevde den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU. Under utbildningen var 

det framför allt den som gav informanterna intryck av hur det var att arbeta som lärare. Lotta 

berättar att det var vanligt att studenter hoppade av utbildningen efter att ha gjort VFU för att det 

inte var som de hade förväntat sig. De flesta informanterna beskriver att de fick ett bra intryck av att 

arbeta i förskola under VFU vilket kan vara förklaringen till att de flesta valde att arbeta där. Vissa 

berättade att de fick, till viss del, ny förståelse för vad förskollärare gör när de var på VFU. Ett 

exempel är Marina som berättar om att hon upplevde att det var mycket fokus på lärande och 

barnens kompetens på hennes VFU förskola, vilket hon inte hade tänkt på tidigare. Hon hade inte 

behövt fundera över sådana saker när hon arbetade som springvikarie på en annan förskola.  

Det visade sig att informanterna ville att förskolan skulle använda modern pedagogik som inte 

ligger för långt ifrån det de fått lära sig på högskolan. De gånger lärarna i undersökningen inte 

kunde känna igen teorier och tankar som presenterats på utbildningen fick de ett sämre intryck. 

Sandra upplevde att förskolan hon var på arbetade i enlighet med de arbetssätt som högskolan 

lanserade vilket hon uppskattade. Men hon förstod av andra lärarstudenter att det var ovanligt. Hon 

fick höra att andra förskolor var kvar i något gammalt tänk och inte hade utvecklats på länge. Detta 
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känns igen från Susanne Gustavssons avhandling om lärarstudenters möte med VFU. Hon menar att 

lärarstudenter ofta förstår det som att de måste kritisera sina VFU platser för att de från högskolan 

får signaler om att nya sorters kompetenser är viktigt för lärare idag som bör skilja sig från den 

gamla verksamhet de möter på VFU (Gustavsson 2008:161). Sandra kunde ändå känna igen sin 

förskola i den pedagogik som presenterades på högskolan, vilket Gustavsson menar är ovanligt. 

Ofta förmår inte studenterna koppla ihop erfarenheterna från praktiken med de teorier de läser på 

högskolan. Inte ens när lärarstudenter kritiserar sin VFU plats är det vanligt att de använder sig av 

forskning (Gustavsson 2008:161). 

Det var fler som var mindre nöjda med sin VFU i grundskolan däremot. Det fanns större variation i 

hur lärarna i undersökningen upplevde grundskolan överhuvudtaget. Vissa var rentav negativa som 

Theresia som var besviken på det inte gick att få samma kontakt med eleverna som i förskolan. Hon 

upplevde att relationen mellan lärare och elever inte levde upp till hennes förväntningar. Theresia 

säger uttryckligen att hon valt bort grundskolläraryrket på grund av sina erfarenheter från VFU då 

hon insåg att grundskollärare knappt hade tid att lära känna barnen. En tolkning är att hon tänkte sig 

att lärare och elever behandlar varandra på liknande sätt i alla skolor och att det därför inte är någon 

idé att hoppas på att det är annorlunda på andra skolor. När relationer ser liknande ut oavsett vilka 

personer som är i relationen kan den kallas typisk (Berger & Luckman 1998:44). Relationen mellan 

elever och lärare kan anses typisk. I den ingår att läraren att gör sina elever anonyma. Med att göra 

bekanta anonyma, menas att någon visserligen känner flera enskilda personer väl, men låter dem 

smälta ihop till grupper (Berger & Luckman 1998:45-46). I en lärares fall kan det handla om att 

man tänker på barnen i klassen som ”mina elever” i stället för att se dem som enskilda individer. 

Jag tolkar att Theresias problem med rollen som grundskollärare är att den kräver att man ser 

gruppen som ”mina elever” alldeles för ofta.  

Sandra som ju kände igen högskolans teorier i sin VFU på förskolan beskrev sin grundskole- och 

särskole-VFU så här: 

Det var kanske ett lite sämre intryck. De hade inte kommit lika långt som min VFU förskola. 

Det var en kommunal skola. Den var lik min gamla skola som jag gick i när jag var liten. Det 

var mycket ”sitt ner”, ”tyst”, ”gör inte så” och ”gör inte så”. Det var mycket stress. Det var en 

stor skola ända upp till nian. Särskilt i matsalen var det kaos. Man hade 20 minuter på sig från 

det att lektionen slutade till att alla barnen skulle ha ätit klart. Det var inte lätt. När alla barn 

gick i ettan var det nästan en omöjlighet. Det kändes jättehemskt att man var tvungen att säga 

till barnen hela tiden ”ät nu!” ”ät nu”. Hur kul är det att äta när någon håller på att tjata på en 
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hela tiden? Det gav nog lite sämre intryck. Grundsärskolan var ännu sämre tyvärr. Jag hade en 

dålig handledare, jag vet inte om det berodde på det men det gör ju mycket. Enligt henne var 

allt jobbigt. Allt var ett problem. Var någon borta var det som att hennes liv gick i spillror. 

Hon försökte inte ens tänka att ”vi kan lösa det här” eller ”det här klarar vi”. Det är klart att 

det är jobbigt när någon är borta men det beror lite på attityd. Hon hade verkligen ingen 

positiv attityd. Det gick ofta ut över barnen. Stressen var inte bra för de barnen. Allt tar lite 

längre tid för dem. De behövde mer tid på sig. Ska de få en chans att självständiga och göra 

saker själva går det inte att stressa. På sett och vis kände jag ett driv att jobba i särskola för att 

påverka det till det bättre. Så det är bra också att ha fått se hur det kan fungera. (Intervju 2011-

10-20) 

Som det står i teoridelen kan den perioden när någon lär sig att passa in i ett nytt yrke och börjar 

identifiera sig med en yrkesroll kallas för ”den sekundära socialisationen” (Berger & Luckman 

1998:162). Ibland går den sekundära socialisationen enkelt men ibland krockar den med sådant 

personen lärt sig tidigare (Berger & Luckman 1998:164). Vissa undersökningar menar att den 

sekundära socialisationen inte börjar förens personen kommer till sitt första arbete och andra menar 

att den påbörjas redan under VFU (se Broman 2010, Eriksson mfl 1999). Problemet med den 

sekundära socialisationen är att den är just sekundär (ibid). Personerna som i detta fall ska 

socialiseras till lärare har redan socialiserats till personer. För det mesta visar lärarna i 

undersökningen att det inte har varit några problem att få ihop den primära och sekundära 

socialisationen. Några tyckte att båda VFU platserna var jättebra och hade inget negativt att säga 

alls. Efter att bara ha haft VFU på förskola i en termin valde Lotta att ge sig på grundskola. Hon 

hade bra upplevelser från båda praktikplatserna säger hon, trots att hon insåg under VFU att allt inte 

är underbart med att vara lärare. Men i vissa fall har det uppstått krockar mellan olika värderingar i 

den primära och sekundära socialisationen. I Sandras beskrivning kan vi se att hon måste gå emot 

sin egen moral i flera fall under sin praktik i skola. Hon har lärt sig att man ska ta god tid på sig när 

man äter och ha tålamod med personer som behöver tid med det de ska göra. Men i rollen som 

lärare blir hon tvungen att stressa eleverna och tjata vilket hon själv förstår måste vara jobbigt att 

hon gör.  

Detta att upplevelsen av VFU skiljer sig så mycket mellan olika personer väcker en fråga om vilken 

roll lärarstudenternas förväntningar på sina praktikplatser påverkar upplevelsen. På vilket sätt 

lärarstudenternas attityd till sin VFU påverkar att den upplevs som bra eller dålig. Sandra nämner 

som exempel under intervjun att hon trodde att grundskolan skulle vara som när hon var liten. Det 
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skulle därför kunna ses som mindre överraskande att hon också uppfattade att hennes VFU i 

grundskolan var som när hon var liten.  

Det framstår här som att valet av yrkesinriktning är beroende av de upplevelser informanterna hade 

av VFU. Ingen av dem som hade negativa upplevelser från VFU i grundskolan ville, när 

intervjuerna genomfördes, arbeta i grundskola. Detta väcker tankar om vilken roll den enskilda 

praktikplatsen har för valet. Det negativa intryck exempel Sandra och Theresia fick på VFU hade de 

inte nödvändigtvis fått om de praktiserat på någon annan skola. Mötet med VFU är det som 

informanterna menar påverkade deras syn på läraryrket mest. Synen på lärarrollen däremot 

påverkades även från möten med andra lärarstudenter.  

Lärarrollen 

I stort sett alla i Sverige har gått i grundskolan och därifrån har de en bild av hur lärare är. Lärarna i 

undersökningen berättade både om de positiva bilder de har av lärare och de negativa fördomarna 

de haft, samt den negativa bild de upplever att samhället har. Frågan är om synen på lärare 

påverkats under utbildningen. Om den utvecklats och blivit mindre stereotyp under studierna 

innebär det att de nyblivna lärarna har mer kunskaper som grund att välja vilken yrkeskategori de 

vill tillhöra och vilken roll de vill ta på sig, efter studierna. Den första bilden de haft av lärare har de 

troligen fått genom rollsättning eller typifiering av möten med egna lärare. När man möter en 

människa i en viss position uppmärksamma mönster i människans beteende (Berg m.fl. 1975:108-

109). Man förväntar sig att människan ska fortsätta följa mönstret. Tillslut har personen fått en roll 

och man förväntar sig att andra i samma position ska vara på samma sätt (ibid). Bilden har då ofta 

blivit en stereotyp. Med stereotyp menas att det finns bestämda föreställningar om hur personer som 

tillhör en viss kategori är. Den stereotypa bilden stämmer inte alltid in på faktiska förhållanden 

(Hylland Eriksen 1993:34). Som det nämns i teoriavsnittet finns det flera anledningar till att vi delar 

in människor i stereotyper. Bl.a. är stereotyper till för att vi ska slippa fundera över hur vi ska 

bemöta olika personer vi aldrig träffat förut (Hylland Eriksen 1993:33). Som exempel tror vi oss 

ofta veta hur lärare vill bli bemötta utifrån föreställningar om lärare.  

Vissa av informanterna är öppna med vad de har och har haft för bild av hur lärare är. Bilden är inte 

alltid smickrande för yrkeskategorin. När t.ex. Lotta beskrev sina gamla fördomar om förskollärare 

sa hon att hon tänkte sig att förskollärare var äldre damer som egentligen behövde byta jobb eller 

sluta jobba helt. Överhuvudtaget hade hon tänkt att lärare var äldre kvinnor och blev överraskad när 

hon kom till lärarutbildningen 22 år gammal och insåg att hon var bland de äldsta. Gamla tanter 
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hade även Sandra föreställt sig lärare som. Hon tänkte att grundskollärare var kvinnor med grått hår 

och page (frisyr). Förskollärare hade hon två bilder av från sin egen tid i förskolan som liten. Den 

ena förskollärarkaraktären är en hård, äldre, kvinna som skäller mycket på barnen och som alla barn 

är rädda för. Det finns sådana på hennes jobb säger hon. Den andra karaktären är fantasifull, 

klämkäck och lite barnslig. Den påminner lite om henne själv menar hon.  

Ute i samhället är bilden av lärare heller inte så positiv enligt informanterna. För vissa av lärarna är 

omvärldens attityd till lärare så viktig att de berättar om den spontant under intervjun. Detta är inte 

så konstigt med tanke på att det riskerar att påverka bilden av dem själva negativt. När en person 

bygger sin egen identitet använder den kunskap om hur samhället i övrigt ser på de olika rollerna 

personen besitter (Berg m.fl.1975:60, 124, 125). Man ser sig själv som man förstår att andra ser en. 

På samma sätt finns alltid risken att man börjar leva upp till påträngande stereotyper (Eriksen 

1993:36). Tyvärr är det ingen positiv syn lärarna i undersökningen anser att utomstående har av 

lärare. Andra är oförstående för vad lärare gör, särskilt för förskollärare. Aylin jämför med hur det 

är i Turkiet där hennes föräldrar, bror och svägerska är lärare. Där säger hon att människor ser upp 

till lärare. Lärare har respekt och status i samhället. I Sverige tycker hon att folk bara rycker på 

axlarna när någon säger att den är lärare. Sandra har också märkt av att utomstående inte förstår och 

uppskattar det lärare gör. Hon har hört folk säga att vem som helst kan bli lärare, vilket hon inte 

tycker stämmer eftersom hon känner till flera som inte klarade lärarutbildningen. Hon tror ändå att 

grundskollärare anses duktigare än förskollärare. Hon är inte ens säker på att alla föräldrar som har 

sina barn på hennes förskola förstår vad de gör för deras barn. De tror kanske att de bara passar 

barnen när de är på jobbet. Att de bara är ute på gården, leker, byter blöjor, äter och vilar. Att andra 

tror det gör henne inget så hon orkar i regel inte diskutera om de kommer med sådana påståenden. 

Men barnens föräldrar vill hon att de ska veta att förskollärarna faktiskt gör något för deras barn 

utöver att passa dem.  

Negativ stereotypisering som beskrivningarna ovan kan ha olika ursprung. En orsak är bl.a. att 

personer som tillhör en underlägsen grupp skapar sådana stereotyper för att lätta känslan av 

maktlöshet (Hylland Eriksen 1993:35). En möjlig förklaring till att det finns negativa bilder av 

lärare är att många bilder skapas av elever som befinner sig i underläge gentemot lärarna. 

Stereotyper brukar vara negativa även om det finns undantag (Hylland Eriksen 1993:33). I detta fall 

är bilden av den klämkäcka, glada och lekfulla förskolläraren ett sådant undantag. En sak jag vill 

lyfta upp här är att även om informanterna i vissa fall har haft negativa uppfattningar om läraryrket 

och dessutom tror att omvärlden har det, så har de ändå valt yrket. En fråga som väcks är vilken roll 
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deras önskan att påverka bilden spelar i yrkesvalet. Som Sandra nämner i citatet i ”Intryck från 

VFU” är det inte säkert att dåliga erfarenheter nödvändigtvis är avskräckande. Det kan snarare 

fungera motiverande. Samtidigt visade det sig i ”Bilden av det andra yrket” att informanterna i 

slutändan valde bort det yrket de upplevde som svårt. Kanske är det så att informanterna vid 

utbildningens slut inte känner sig kompetenta nog att göra de nödvändiga förändringarna som krävs 

för att förbättra verksamheten och lärarrollen. 

När vi människor tycker oss ha sett ett mönster för hur våra lärare brukar bete sig typifierar vi det 

och förväntar oss att andra lärare ska göra likadant. Genom att typifiera människor fortsätter vi 

förhålla oss till dem även när de inte längre finns i vår närhet (Berger & Luckman 1998:45-46). 

Sandra passar exempel in sina kollegor i sina gamla förskollärares rolltyper och förhåller sig själv 

till kategorierna. Hon väljer att identifiera sig själv med den andra bilden av förskollärare som 

barnen troligen tycker bättre om. Bilden av rollen eller typen ändras när dess innehavare inte beter 

sig i enlighet med den (Berggren & Luckman 1979:43). När Lotta kom till lärarutbildningen fick 

hon erfara att alla lärarstudenter faktiskt inte var gamla tanter och tänker idag att det är olika. Aylin 

har också lagt märke till att åldern på lärarstudenterna varierar. Hon försöker inte ens svara på 

vilken sorts personer som söker till lärarutbildningen utan menar att det är olika. Vissa har jobbat 

som barnskötare i många år och andra har fortfarande inte sopat gymnasiedammet av axlarna. 

När de flesta skulle svara på hur de tycker att lärare är idag var det en mycket mer positiv bild som 

dök upp än när de beskrev sina tidigare fördomar. Barnkära pedagogistor som värdesätter och 

använder lek var exempel på egenskaper några informanter tänker sig att lärare har. Någonstans på 

vägen har lärarna i undersökningen ändrat sin inställning till lärare. Fast bara i viss grad. De elaka 

kvinnorna säger de fortfarande att de stöter på ute i verkligheten och när de tänkte efter kom en del 

informanter på att egenskaperna de räknat upp kanske är något lärare borde ha snarare än att alla 

har.  

De nyblivna lärarna visar här att de efter studierna har mer erfarenheter av lärare och en mer 

sanningsenlig bild av hur grundskollärare och förskollärare är än de hade innan. Detta kan påverka 

deras förmåga att fatta ett beslut om vilken grupp de vill tillhöra i sitt arbetsliv. Vad lärarna i den 

här undersökningen själva tycker om att ha gått en kombinerad utbildning, som tillåter dem att välja 

yrke efter studierna, ser vi i följande avsnitt. 
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Åsikter om kombinationsutbildning  

Alla de fem personerna i undersökningen är nöjda med att ha gått en kombinerad utbildning. De 

flesta menar att det är bra för att de har många valmöjligheter till arbeten och frihet att kunna byta 

mellan grundskola och förskola under karriären. Undantaget är Theresia som vet att hon inte 

kommer vilja jobba i grundskola men ändå är nöjd med att ha gått en kombinerad utbildning för att 

hon fick reda på vad hon ville arbeta med under utbildningen. I betänkandet från 

utbildningsutskottet påstås det att de potentiella lärare, som vet vilken inriktning de vill arbeta inom 

innan de söker in på högskola/universitet, har valt bort lärarutbildningen sedan de olika 

inriktningarna slogs ihop. Kanske är det därför man kan se att flera lärare i den här undersökningen 

är öppna för att arbeta i både förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Det kanske är just 

de som kan tänka sig båda arbetsplatserna som under den här perioden valt att studera till lärare.  

Lotta och Theresia var mest positiva till att deras utbildning var kombinerad. Lotta vet att hon vill 

arbeta i förskola någon gång och känner därför att förskolekurserna var bra trots att hon tidigt 

bestämde sig för att börja jobba i grundskolan. Theresia har som motto att man ska pröva sig fram 

och tycker att kombinationsutbildningen passat utmärkt för hennes del. Visserligen kände hon efter 

första praktikperioden i grundskola att hon ville jobba i förskola när hon blev klar och upplevde alla 

fortsatta praktikperioder i skola som slöseri med tid. Å andra sidan hade hon inte vetat att hon inte 

ville arbeta i grundskola om hon inte prövat. Hon tror att hon kanske utbildat sig till grundskollärare 

och ångrat det efteråt. Detta tar inte betänkandet upp som en möjlighet. De menar i stället att lärare 

vet vilken inriktning de vill arbeta med innan de börjar studera och egentligen inte vill utbilda sig 

till mer än det (Utbildningsutskottet 2008:424).  

En informant som var något mindre positiv var Aylin. Hon upplever att det var alldeles för lite 

fokus på förskolan i utbildningen och saknar vissa kunskaper om exempel Reggio Emilia pedagogik 

och konflikthantering. Trots det tycker hon att den kombinerade utbildningen är bra för att hon kan 

välja mellan fler arbeten när hon är klar. Av samma skäl var Marina positiv. Alldeles för mycket 

fokus låg på skolan enligt henne också. Men hon menar att det vore jättebra om 

kombinationsutbildningen kunde få en balans mellan förskola och grundskola. Hon skulle uppleva 

sig som låst om hon bara vore utbildad förskollärare. Det är en frihet säger hon att kunna gå upp i 

grundskolan om hon skulle vilja. I betänkandet står det i likhet med vad informanterna säger att 

förskolläraridentiteten blivit diffus av hopslagningen och att tillräcklig kunskap om förskolan inte 

förmedlats eller ibland inte funnits på högskolor som givit utbildningen (Utbildningsutskottet 

2008:320). Sandra säger dock tvärtom att det varit för mycket förskola på utbildningen och hon är 
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osäker på om hon kan det som behövs för att arbeta i grundskola. Hon tycker att det egentligen är 

bra med kombinationsutbildning men undrar hur lärarstudenter ska lära sig allt under tre och ett 

halvt år. Hennes osäkerhet säger hon beror på att alla de kurser hon kunde välja var inriktade på 

förskolan och hon valde att göra mer praktik på förskolan än grundskolan. Därför känner hon sig 

mer säker i förskola. Samtidigt tycker hon att den kombinerade utbildningen är bra för att det ger 

fler valmöjligheter.  

Fler valmöjligheter eller flexibilitet att röra sig mellan åldrarna nämns bara som något positivt av en 

reservation till betänkandet En ny lärarutbildning (2009). Där nämns att flexibilitet är nödvändigt 

för att uppfylla behovet av behöriga lärare vid demografiska förändringar (Utbildningsutskottet 

2009:23).  

Utbildningsutskottets och lärarna i undersökningens åsikter sammanfaller bara på få punkter. Att 

det är för lite förskola på den kombinerade utbildningen är de någorlunda överens om och 

informanterna håller med reservationen om att flexibiliteten i att kunna byta inriktning under 

arbetslivet är bra. Dock har de olika åsikter om varför, då informanterna tycker att det ger frihet för 

dem själva och reservationen beskriver det som att det är nödvändigt för att fylla upp behovet av 

lärare. I fallet med huruvida det skulle kännas meningslöst att utbilda sig till mer än den inriktning 

man planerar att arbeta i har de olika uppfattningar. De flesta lärarna i undersökningen är öppna för 

att byta arbete någon gång under karriären. Den enda som inte kan tänka sig att byta inriktning 

säger att hon inte skulle vetat att hon inte kunde tänka sig det om det inte var för att utbildningen 

var kombinerad och är nöjd ändå. I övrigt använder informanterna och betänkandet olika argument 

för och emot kombinerad utbildning. Betänkandet tar inte upp tidsaspekten, huruvida man hinner 

lära sig två yrken på tre och ett halvt år, huruvida det är bra att pröva sig fram för att veta vilken 

inriktning man trivs bäst i eller det personliga värdet en lärare har av att kunna byta inriktning under 

karriären. Det gör informanterna. En aspekt jag vill nämna är att utbildningsutskottet i sitt 

betänkande använde sig av en enkät utskickat till 8000 utexaminerade lärare från den dåvarande 

lärarutbildningen och utifrån de svaren kom fram till att utbildningen behöver separeras, medan alla 

nyblivna lärare i den här undersökningen är positiva till att utbildningen är kombinerad.   

Slutdiskussion 

På grund av att den sammansatta lärarexamen har delats upp så att förskollärarutbildningen och 

grundskollärarutbildningen måste separeras har jag valt att göra mitt examensarbete om huruvida 

yrkesvalet förskollärare eller grundskollärare påverkas under utbildningens gång. Detta har jag gjort 

genom att intervjua fem lärare som gått den kombinerade utbildningen om vad de tänkte att de 
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skulle bli för lärare innan de började studera, vad de ville bli när studierna var klara samt hur synen 

på lärare och läraryrket påverkats under studierna. Jag bedömer att undersökningen till stor del 

kunnat svara på frågeställningarna. Jag kan konstatera att det i undersökningen finns ett fall som 

visar att utbildningen tydligt påverkat valet av inriktning. Det handlar om det fall då informanten 

gick in i utbildningen med en önskan om att arbeta med en viss inriktning och gick ur den med en 

önskan om att arbeta med en annan. Jag kan även konstatera att nyblivna lärare ibland anser sig veta 

vilka egenskaper lärare behöver och kopplar dem till sina egna egenskaper när de väljer att gå 

lärarutbildningen. Däremot finns det inget stöd i den här undersökningen för att blivande lärare kan 

känna sig som lärare för någon inriktning innan de börjar arbeta som det. I den här undersökningen 

var det inte en enda nybliven lärare som inte var positiv till att utbildningen de gått var kombinerad. 

Däremot fanns det tveksamheter om utbildningen verkligen givit tillräckliga kunskaper om båda 

yrkena.  

Undersökningen visar att det finns blivande lärare som har bättre kunskaper om grundskollärar- och 

förskolläraryrket efter studierna och därmed bättre möjlighet att göra rätt val av inriktning. Bl.a. 

visar undersökningen att framtida lärare kan komma till lärarutbildningen med en onödigt negativ 

och stereotyp bild av grundskollärare och förskollärare. Det visar sig att bilden kan ändras under 

studierna. I de fallen anser jag att de framtida lärarna har ett bättre underlag att fatta beslutet, om 

vilken yrkeskategori de vill ingå i, efter studierna. Undersökningen visar att ett motiv till att välja 

bort ett yrke efter studierna är baserat på vilken arbetsplats personen upplever tillfredsställer dennes 

behov av samhörighet, gemenskap och uppskattning. Flera informanter väljer den inriktning de 

upplever uppfyller dessa behov på bästa sätt. Undersökningen visar också att vissa nyblivna lärare, 

under utbildningen, får ny förståelse för vad förskollärar- och grundskolläraryrket innebär, under 

VFU. Det kan ligga till grund för att den blivande läraren ändrar sig angående vilken inriktning den 

vill arbeta inom. Vad denna förändring beror på kan jag utifrån det här materialet bara spekulera 

kring, men jag kan konstatera att en del personer blir medvetna om något hos sig själva eller yrket 

som får dem att fatta ett nytt beslut under studierna. Av dessa skäl anser jag att den här 

undersökningen visar att det finns blivande lärare som har bättre förutsättningar att fatta rätt beslut 

om vilken inriktning de vill arbeta inom efter studierna.  

Med undersökningens resultat i åtanke vill jag diskutera på vilket sätt beslutet att åter separera 

grundskollärar- och förskollärarexamen kommer påverka framtidens lärare. Kommer vi att se fler 

lärare som är missnöjda med sitt arbete när de varit tvungna att välja inriktning alldeles för tidigt? 

Eller kommer beslutet, som betänkandet menar, leda till att fler personer prövar på 
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lärarutbildningen? I den här undersökningen fanns det flera fall då valet inte påverkades av 

utbildningen. Snarare bekräftades vissa informanters önskan. Viss tidigare forskning visar att det är 

vanligt att förståelse för yrket bildas först när nya lärare börjat arbeta (Broman 2010:32). Men det 

finns även forskning som menar att förståelse visst skapas under studietiden, på VFU. Ett exempel 

är en avhandling av Gustavsson där hon undersöker studenters förhållningssätt till VFU och 

kommer fram till att praktiken ger yrkesförankring och kunskap om yrkets förutsättningar 

(Gustavsson 2008:161). En kunskap lärarstudenter saknar innan de prövat på att göra VFU. Frågan 

som väcks är om det är möjligt att blivande lärare kan ha tillräcklig kunskap om yrkena för att välja 

inriktning innan de prövat på studierna. Finns det överhuvudtaget något yrke som någon har 

tillräcklig kunskap om för att veta om den kommer att uppskatta innan den prövat det? 

Hur blir grupperna grundskollärare och förskollärare efter separeringen? Om sammanslagningen av 

lärarexamina ledde till att personer som i normala fall skulle valt att bli grundskollärare i stället blev 

förskollärare, som den här undersökningen visar exempel på, är det möjligt att det även finns 

personer som tänkt bli förskollärare som under perioden valt att bli grundskollärare. Andra 

undersökningar har visat att det är vanligt att grundskollärare och förskollärare har olika motiv att 

välja yrke. Förskollärare visar mer intresse för att arbeta med barn, medan grundskollärare har 

ambitioner på att påverka skolan till det bättre (Holm 2001:24, 27, 28). Vad innebar det för 

yrkesgrupperna att de består av personer som i normala fall inte skulle valt att läsa till yrket? 

Kommer yrkesgrupperna bli mer homogena på grund av separeringen?  

Under arbetet med den här undersökningen har jag flera gånger kommit att fundera över vad som 

egentligen är skillnaden mellan förskolläraryrket och grundskolläraryrket. Att ha båda yrkesexamen 

som en och samma har enligt utbildningsutskottet gjort gränsen mellan dem diffus. Därför efterlyser 

jag mer forskning om hur grundskollärar- och förskolläraruppdraget har presenterats på läroverk 

och upplevts av lärarstuderande under perioden när utbildningen varit kombinerad i jämförelse med 

hur uppdragen framställs och upplevs när utbildningen är separerad. Eftersom den här 

undersökningen inte kan generaliseras, men ändå visar att det finns fall då de nyblivna lärare har 

bättre förutsättningar att välja inriktning efter studierna, anser jag även att det skulle behöva 

genomföras generaliserbara studier om detta ämne, för att dra slutsatser som gäller fler än ett litet 

antal lärare. 
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