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Inledning 

”Utan goda insikter i lärandets mysterier 
går det förmodligen inte att tala om en god lärarutbildning; 
utan en sådan går det inte gärna att tala om kompetenta lärare; 
utan sådana knappast den goda skolan; 
utan en sådan näppeligen ett kompetent och kreativt folk; 
utan ett sådant svårligen en konkurrenskraftig nation 
och utan en sådan måste landet finna andra vägar mot framtiden” 
(Kroksmark, 2000, s 3) 
 
Att lärarkompetens och lärarkårens samhällsställning ofta varit fokus 
för debatt är många forskare överens om. Att lärarens arbetsuppgifter 
krävt en särskild kompetens är man också överens om. Vad en lärare 
bör kunna eller vad som gör en lärare till en bra lärare har däremot 
diskuterats och forskare har haft delade meningar i frågan. Svaret på 
frågan har varit olika i olika traditioner och den professionella grunden 
för olika läraryrken har definierats på olika sätt (Enkvist, 1993). 
Denna rapport speglar ett intresse för lärarutbildningens kärna och 
lärarstudenternas uppfattningar av den. Detta intresse växte när vi, på 
olika sätt, fick ett övergripande ansvar för lärarutbildningens 
organisation och innehåll i samband med reformen ”En förnyad 
lärarutbildning” (1999/2000:135). När man talar om kompetenta lärare 
i vardagslag tillskrivs lärare ofta en kompetens som har med 
undervisning att göra. Det som lärare förmodas vara bäst på är, i 
allmänhet, att lära ut och att skapa förutsättningar för lärande. Men 
räcker det att kunna strukturera upp och förmedla ett innehåll för att 
betraktas som en god lärare? Finns det annat som är lika viktigt för en 
lärargärning?  Och varför använder man egentligen begreppet 
”lärargärning”? Handlar det om ett livsinnehåll och ett kall, eller är det 
ett yrke man kan lära sig på en utbildning? 
Kanske borde vi på lärarutbildningen ta mer hänsyn till studenters 
uppfattningar av yrket, alla de föreställningar de bär med sig in i 
utbildningen? Säll (2000) drar utifrån resultaten av sin forskning 
slutsatsen att de studerandes ingångsföreställningar, d.v.s. de bilder av 
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yrket de bär med sig när de kliver in i utbildningen, har en avgörande 
betydelse för socialisationen in i yrket. Att studenternas föreställningar 
kan fungera som ett ”filter” under deras utbildning framhåller både 
Lortie (1975) och Rannström (1995) och de anser att studenterna borde 
göras medvetna om sina egna inre bilder för att kunna reflektera över 
sitt kommande yrke, men också att lärare och utbildningsansvariga 
borde kunna dra nytta av dessa bilder görs synliga, i avsikt att utveckla 
innehåll i och form för lärarutbildningen. De uppfattningar av lärare 
och läraryrket som studenterna bär med sig in i utbildningen påverkar 
förmodligen de förväntningar som de ställer på sin utbildning. Deras 
bilder av läraren och lärarens arbete måste dessutom ställas i relation 
till det läraruppdrag med nya krav som staten ger till examinerade 
lärare eftersom flera studier visar att lärarstudenters initiala 
föreställningar sällan (eller aldrig) utmanas i utbildningen (Jordell, 
1986). 
För att få en djupare förståelse av lärarstudenters uppfattning av 
lärarkompetens och för att se om dessa bilder förändras under 
utbildningen har vi i denna studie låtit lärarstudenter i olika skeden av 
sin utbildning beskriva vad de anser att lärare kan. Begreppet 
uppfattning är ett inre fenomen och begreppet bild kan tyckas vara ett 
visuellt begrepp men i denna studie används begreppet bild som ett inre 
fenomen, alltså den bild som avspeglar studenternas inre uppfattningar, 
vilket innebär att begreppen här betyder i princip samma sak. Genom 
att ställa frågan Vad kan en lärare som du inte kan idag? till nyantagna 
studenter och frågorna Vad kan du idag som de nyss antagna 
studenterna inte kan? och Vad kan en lärare som arbetar ute på fältet 
som du inte kan? till avgående studenter, liksom att ställa dessa bilder i 
relation till etablerad forskning, har ambitionen varit att finna vissa 
grundbegrepp som kan vara värdefulla i den fortsatta diskussionen om 
lärarutbildningens kvalitetssäkring och utveckling.  
Hösten 2002 inleddes, med stöd av Skolverket och Högskolan i Kalmar 
forskningsprojektet Vem ska utbilda Vem och till Vad? (Kroksmark, 
Lindqvist och Nordänger 2004). Syftet med studien var bland annat att 
ta reda på vilka studenter som söker till den nya lärarutbildningen och 
vilka uppfattningar som de har om sitt kommande yrke. En av frågorna 
var Vad kan en lärare som du inte kan idag? Det omfångsrika 
transkriberade materialet blev det en naturlig utgångspunkt för den 
studie som bildar basen för föreliggande rapport (se Persson, 2006). 
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Genomförande 

För att få en överblick över studiens upplägg och datainsamling har vi 
valt att göra en översiktlig tabell (för en mer detaljerad redovisning av 
metoder hänvisas till Persson, 2006.) Studien kan sägas vara uppdelad i 
tre faser, där den andra fasen består av två datainsamlingar. I den första 
fasen användes ett induktivt angreppssätt, i fas två och tre var 
angreppssättet mer av abduktiv karaktär. Rubriken År avser vilket år 
som datainsamlingen skedde.  Alla studenter visar hur många studenter 
som fick frågorna. Studenter i studien visar det antal studenter som 
besvarat frågorna, alltså hur många som ingått i studien.  I Urvalsgrupp 
redogörs för om studenterna är nyantagna eller avgående och Metod 
speglar vilken metod som använts.   
 
Tabell 1.   Tabellen visar studiens upplägg och datainsamling. Totalt 
har 685 studenter ingått i studien.  
 
Fas År  Alla 

studenter 
Studenter 
i studien 

Urvalsgrupp Metod 

1 2002 342 322 Nyantagna 
studenter   

Strukturerad 
intervju 

2 2003-
2004 

192 161 Avgående 
studenter  

Öppna svar på 
enkäter 

3 2005 217  202 Avgående 
studenter  

Strukturerade 
enkätsvar 

 
De nyantagna studenternas bilder av vad en lärare kan utgör själva 
basen för studien. Det är ur dessa bilder, sammanvävda med idéer ur 
tidigare forskning, som den framväxande modellen har formerats. Den 
första datainsamlingen gjordes alltså i projektet ”Vem ska utbilda Vem 
och till Vad?” (Kroksmark, Lindqvist och Nordänger, 2004) i samband 
med att studenterna påbörjade sin utbildning höstterminen 2002.  
 
Studenterna intervjuade varandra och fick noggranna anvisningar inför 
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intervjun. Intervjun bestod av en blandning av strukturerad intervju och 
fritt samtal och skulle vara i 20 minuter samt bandas. Svaren kunde 
följas upp med meningsfulla följdfrågor. Transkriberingen skedde av 
den student som blivit intervjuad. När studenternas texter citerats har 
strävan varit att likna originalet, alltså studentens egen text så långt som 
möjligt. Detta empiriska material redovisas i kapitlet Bilder av läraren. 
Efter att kategorierna framkommit gjordes en genomgång av litteratur 
och tidigare forskning i ämnet för att så småningom komma fram till en 
modell som skulle ligga till grund för fortsatt analys av empiriskt 
material. Litteratursökning utgick från begreppen ”lärarkompetens”, 
”lärarvetenskap” och ”lärarkunskap”. Efter genomgången litteratur kom 
kategoriseringen att förändras och modellen som växte fram kom att bli 
den som presenteras som Modell II. 
I den andra fasen samlades datamaterial via de programutvärderingar 
som studenter genomför när de avslutar sin utbildning. 
Avgångsstudenter 2003 och 2004 fick i en enkät besvara två öppna 
frågor. Den ena frågan gällde vad studenterna anser att de kan i 
förhållande till vad nyantagna studenter inte kan. Den andra frågan 
gällde vad studenterna anser att lärare på fältet kan som de själva inte 
kan. En ny modell (modell III) växte slutligen fram. Datainsamlingen i 
fas tre skedde via en strukturerad webbenkät med slutna svarsalternativ 
som de avgående studenterna 2005 besvarade. Frågorna hämtades från 
kategorierna i Modell III och gällde i vilken utsträckning som de 
tillägnat sig praktisk personlig kunskap, ämneskunskap, kunskap om 
metoder, om barn och om organisation. Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002), d.v.s. informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har 
tillämpats.  
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Bilder av läraren 

De nyantagna studenterna är övertygade om att det är något som skiljer 
utbildade lärare från nyantagna studenter. Det är just detta något som 
fokuseras och redovisas i detta kapitel. Möjligtvis kan detta något vara 
det som i litteratur beskrivs som ”lärarkompetens”. Att lärarkompetens 
är ett mycket komplicerat och mångfacetterat begrepp har studenterna 
förstått. Det krävs kunskap och färdigheter på en rad olika områden för 
att kunna genomföra de många, krävande arbetsuppgifter som 
läraruppdraget innebär. Studenterna har haft svårt för att enbart ge svar 
på vad lärare kan. De formulerar också ett professionellt förhållnings-
sätt samt vilka personliga förmågor som lärare har som kan ha 
betydelse för lärarkompetensen.  
Först beskrivs studenternas bild av läraren som närmast övermänsklig, 
vilken också avspeglar sig i stor beundran för utbildade lärare. Därefter 
beskrivs läraren som person med de förmågor som kanske utgör 
grunden för lärarkompetens. Till sist beskrivs de kunskapsområden som 
studenterna anser att lärare förvärvat genom utbildning. 
Kunskapsområdena har fått benämningen Person, Pedagog, Psykolog, 
Organisatör och Aktör. 

Övermänniska eller yrkesmänniska? 
Att lärare har otroligt stor kunskap och att läraryrket är komplext tycks 
vara en allmän uppfattning hos de nyantagna studenterna. De visar stor 
respekt och beundran för allt vad lärare kan. För vissa studenter 
framstår läraren nästan som ”idol”. Idol betyder enligt Nordstedts 
Svenska Ordbok (1992) ”person som är föremål för intensiv beundran” 
(a.a., s 413). Beundran är precis vad studenterna visar för lärares 
kompetens och förmåga att utföra sitt uppdrag. Av vissa studenter 
uppfattas läraren nästan som ”övermänniska”. Det kan till och med vara 
så att lärare tillhör en annan värld, en värld till vilken inte vanliga 
människor hör.  
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En lärare ska veta allting direkt. Jag har någon sorts guru-bild över läraren, kanske 
att läraren är den perfekta idealiska människan. Så tror jag att det är. 

En lärare kan så oerhört mycket mer. Det är en helt annan värld som man måste 
lära sig. Och man måste praktisera i den världen… och lära sig allting som alla lärare 
som är så oerhört kunniga kan och tar för givet 

De allra flesta studenter, oavsett vilken inriktning som de valt i början 
av utbildningen, har uppfattningen att lärare ute i verksamheten har 
oerhörda kunskaper, kunskaper som de själva inte har. Uttalanden 
antyder att studenterna tycker att de inte kan så mycket som rör 
lärarjobbet än. Det bekymrar en del men de flesta ser med tillförsikt 
fram emot all ny kunskap som utbildningen ska ge. När de har fått ta 
del av undervisningen på högskolan och praktiserat i den 
verksamhetsförlagda utbildningen kommer de att kunna mycket mer än 
idag. 

Ja en lärare kan väl väldigt mycket mer än vad jag kan eftersom jag inte har jobbat 
så mycket och inte har utbildning inom det ämnet så det är därför jag går på 
högskolan för att lära mig att bli en bra lärare.  

Person 
Enligt Nordstedts Svenska Ordbok (1992) definieras personlighet som 
”helheten av de psykiska egenskaper som utmärker en person” (a.a., s 
734). Ett annat sätt att definiera personlighet återfinns i Pervin & John 
(1996) “Personality represents those characteristics of the person that 
account for consistent patterns of feeling, thinking and behaving.” (a.a., 
s 4). Personligheten är enligt dessa källor alltså ganska stabil och 
formar en människas egenart. Personliga egenskaper är kanske inte svar 
på vad en lärare kan, men uppfattningen att lärarens personlighet är av 
betydelse för hur man agerar som lärare framstår tydligt i materialet. 
Beskrivningarna av de personliga kunskaperna ger ett intryck av att det 
är människan i lika hög grad som yrkeskunskapen som har betydelse 
för lärarkompetensen.  

Att vara mänsklig helt enkelt är de bra på  

I begreppet personlighet lägger studenterna olika innebörd. En innebörd 
är social kompetens alltså förmågan att bemöta olika människor i olika 
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situationer. Social kompetens, enligt studenternas bilder, kan även 
innebära att lärare kan skapa relationer. Empatisk förmåga ligger nära 
social kompetens och tillhör också i viss mån personligheten. Att 
”tycka om alla barn” är också ett karaktärsdrag som tillhör den 
personliga förmågan, menar studenterna. Den empatiska förmågan 
visar sig i engagemanget.  

… visst man kanske ska ha en speciell personlighet för att bli lärare, våga träffa folk, 
tycka om och träffa människor och …  prata inför folk … de som är så modernt nu 
kallas social kompetens att kunna umgås med människor oavsett var man kommer 
om man är på middag med kungen eller om man är med bönder ute på fältet och 
lära sig av dem, för nyfikenheten är ju väldigt viktig  

Mänsklig värme och empati och kunna känna för barnen. Jag tror de kan känna… 
kan tycka om alla barn. Även de bråkiga. 

En annan innebörd av personligheten enligt studenterna är auktoritet. 
Auktoritet kan innebära att lärarna har tydliga och konsekventa 
beteenden så att inga tveksamheter uppstår i undervisningssituationen. 
Hos studenterna finns en bild av att en lärare bör vara en god förebild, 
någon som eleverna kan se upp till.  

… en lärare ska vara en auktoritet som man ska se upp till inte i negativ betydelse 
utan i positiv bemärkelse.  

Ytterligare en innebörd av personligheten är enligt studenterna lärares 
humör som avspeglas i undervisningssituationen. En glad och positiv 
lärare påverkar eleverna och undervisningen på ett positivt sätt anser 
studenterna. De olika situationer som uppstår i klassrummen kan ibland 
vara stressande och påverka arbetsklimatet, därför behöver lärarna ha 
tålamod och gott humör. I begreppet stresstålighet kan utläsas att lärare 
har förmåga att handla konstruktivt och förebygga problem. Av den 
anledningen låter de sig inte heller oroas i onödan.  

Det är för mig en lärare som alltid är positiv och glad oavsett vilket humör man 
egentligen är på. På arbetsplatsen och speciellt när man jobbar med människor så 
ska man ge allt för att vara på gott humör helt enkelt. Det smittar ju av sig på 
eleverna är man på gott humör själv så brukar människorna runt omkring också bli 
på gott humör.  



 

 12 

…vara väldigt tålig och inte bli för hysterisk ….alltså stresstålig. Det är ett jobb de 
har så man får väl inte… jag menar stressad kan man vara på många olika sätt men 
man är tvungen att lägga det åt sidan den egenskapen tror jag de har.  

Är det så att ens självbild har stor betydelse för lärarkompetensen? 
Några studenter konstaterar att identiteten kan ha betydelse för lärarens 
beteende och därmed undervisningen. Hur man uppfattar sig själv i sin 
yrkesroll tycks enligt studenterna ha betydelse för hur man agerar som 
lärare, det vill säga vad man kan. 

Det är jätte svårt att sätta ord på det. Det lär ju vara så mycket i det paketet. Det är 
ju … Att vara lärare, att ha den identiteten på något sätt. Ställer jag mig upp nu så 
står jag ju upp och är jag. Det måste jag ju givetvis vara i den situationen också, men 
då måste jag ju ändå vara lärare också. Tänka att jag är lärare. På något sätt tror jag 
att det handlar om att uppfatta sig som lärare också.  

Kanske kan man inte lära sig att bli lärare? En del studenter antyder att 
lärarkompetensen enbart skulle vila på de personliga egenskaperna. 
Vad som utgör grunden för en god lärare är endast medfödda 
egenskaper som inte kan förvärvas tycks vara en uppfattning hos vissa 
studenter.   

Det är nog hennes personlighet. Hon har nog inte lärt sig det på någon speciell 
lärarutbildning. Det är nog bara hon som människa som kan ett samspel och får 
barn att tycka att det är roligt. Sen tror jag delvis att en bra pedagog är ju delvis 
medfött att man är sådan som person, man kan ju kanske inte alltid lära sig att lära 
ut.  

Allmänbildad 
Bilden av läraren som en allmänbildad person förekommer ofta i 
utsagorna. Med allmänbildning avses en slags generell kunskap inom 
alla områden, inte bara de egna ämnesområdena. Bilden av den 
allmänbildade läraren har indirekt med lärarjobbet att göra. Att vara 
nyfiken och vilja inhämta ny kunskap inom skilda områden är en 
egenskap som lärare har och som bidrar till allmänbildning. 
Studenternas uppfattning är att allmänbildning innebär ett personligt 
intresse för vad som är aktuellt och för vad som pågår på såväl lokal 
som global nivå. Lärare är enligt studenterna alltså intresserade och 
pålästa om vad som sker i världen. I vissa uttalanden finns en 
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uppfattning av att lärarna med hjälp av sin allmänbildning kan 
diskutera de flesta ämnen och besvara de flesta frågor som elever 
ställer.    

Jättesvårt att veta… fast det känns ju när man tänker på lärare så känner man ju att 
en lärare har en enorm kunskap. Jag tror att man har lite mer bred allmänbildning, 
vet vad som händer i världen. Om en elev kommer fram och konfronterar en om 
någonting som den hört så kan de ta en diskussion. 

Lärare har med hjälp av sin allmänbildning också förmågan att sätta in 
specifik kunskap i ett större sammanhang.  

…ja .. massor men de har en helhetssyn på allt. Det räcker inte att bara kunna små 
delar utan jag tror de kan det i ett stort sammanhang också.   

När studenterna betonar att lärare är allmänbildade sätts denna kunskap 
och bildning i relation till deras egen allmänbildning eller snarare till 
deras egen brist på allmänbildning. De blir fundersamma över hur de 
ska kunna utöva läraryrket. Vissa studenter bär på en osäkerhet och 
rädsla vad gäller den egna förmågan och funderar över hur eleverna 
skall uppfatta deras kunskaper. De bär på en rädsla att eleverna skall 
skratta åt dem. Några studenter har redan efter ett par dagar på 
utbildningen fått glimtar av vad yrket kommer att innebära och vad som 
förväntas att de skall kunna när de slutar sin utbildning.  

Det är jätte svårt men jag liksom känna att jag tycker inte att jag är speciellt 
allmänbildad. Man tänker sig en lärare att ”shit” vad de kan mycket. De är så himla 
breda på mycket. Fast en stor del kommer man väl att lära sig men det känns ändå 
som att jag har den bilden av en lärare att liksom att de är så himla kunniga och 
duktiga. Att bli utskrattad och att eleverna säger till mig att du kan ju inget. Det är 
nog den skräcken jag har.  

Många upplever sig alltså som okunniga men ställer sitt hopp till att 
lärarutbildningen skall hjälpa dem en bit på vägen till bättre allmän 
bildning.  De tror att de kommer att få generella kunskaper som gör att 
de senare kan utöva yrkesrollen på ett tillfredsställande sätt. Att man 
med tiden skaffar sig erfarenhet och kunskaper som gör en 
allmänbildad, detta tycks studenterna tro.   

Ja det känns ju som om de kan allt. Klarar alla nödsituationer, reder ut allt själva så 
man undrar hur man ska kunna det här egentligen Men ja jag har tänkt så att jag är 
väl inte den enda som har varit så här frågande. Jag är inte så allmänbildad men det 
kommer med åren. De flesta lärare är lite äldre, det är väl oftast de som är mer 
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erfarna, givetvis. Men jag tror att en lärare eller en som är färdigutbildad givetvis 
skall dem kunna mer och när jag är i den åldern kan jag nog lika mycket. Så 
resonerar jag!  

Erfaren 
En allmän uppfattning är att man skaffar sig såväl allmänbildning som 
erfarenhet med tiden. Det är många faktorer som tillsammans utgör den 
erfarne och rutinerade läraren. På frågan vad lärare kan svarar 
studenterna ”de har erfarenhet”. Erfarenhet beskrivs som kunnande som 
bygger på många års vana av vad som försiggår i själva 
undervisningssituationen, både det planerade och det oförutsedda.  

Jag vet ju att de har erfarenhet och det tror jag betyder mycket Ju längre man 
har arbetat som lärare desto mer erfarenhet har man ju. Nu när man är 
lärarstuderande har man ju ingen erfarenhet alls och man vet inte alls hur det 
är att jobba som lärare 

 
Studenterna har bilden av att erfarenheten har stor betydelse för hur 
undervisningen bedrivs och att elever lär sig.   

Jag tror att en lärare kan väldigt mycket mer än vad jag kan faktiskt. De har en helt 
annan erfarenhet. Lärare har sina egna erfarenheter om hur man ska göra med 
undervisningen och sina små knep för att bidra till elevers lärande. Vissa saker går 
på rutin. Har man jobbat ett tag så märker man ju redan direkt hur eleverna lär sig 
och hur man ska lägga upp undervisning.  

I undervisningssituationer uppstår oväntade händelser och tack vare 
erfarenhet är lärarna utrustade med olika tillvägagångssätt när det 
oförutsedda inträffar. Rutin och erfarenhet gör att de kan hantera de 
oplanerade händelser som ideligen uppstår. När de råkar ut för det 
oväntade kan de agera på ett insiktsfullt sätt. Studenterna förstår att 
lärare inte kan ha någon färdig planering för det som spontant sker i ett 
klassrum.  

…jag tror att de har sån erfarenhet och utvecklar en sån här fingertoppskänsla för 
olika händelser och hur de ska agera .. och .. ja för det händer ju saker hela tiden 
saker som inte är planerade …de är ju människor de jobbar med och går det ju inte 
att köra efter nån färdig mall. Jag är jättenyfiken på hur de beter sig ute … i 
verksamheten alltså i verkligheten  
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Några studenter anser att deras äldre kollegors erfarenhet och långa 
arbetsliv gör dem till skickligare lärare. Men det är inte alltid det långa 
arbetslivet och erfarenheten medför bättre lärarkompetens anser några 
andra. Förmodligen kan de verksamma lärarna mer än vad 
lärarstudenterna kan, men studenterna är inte helt förvissade om att den 
kunskapen alltid leder till bättre lärarkompetens.  

Ja, bara att de har erfarenhet gör väl stor skillnad för jag tror inte att när man 
kommer ut från skolan som färdig lärare så är man inte som en färdig lärare, 
erfarenheten är jätte viktig. Att vara lärare innebär väl att man ständigt måste kunna 
utvecklas, så jag tror nog att de kan väldigt mycket som jag inte kan idag. En lärare 
som har jobbat ett antal år har en massa erfarenhet. Den erfarenheten medför även 
ovärderlig kunskap om hur allt fungerar på skolan och som man endast kan få 
genom att arbeta och genom att reflektera över vad som händer. 

…fast sen blir det väl så att de som är lite äldre och som har jobbat lite längre har 
lite mer erfarenhet och är lite säkrare, det behöver ju inte vara så att de är bättre 
men ofta är det ju kanske så att man är lite osäker i början  

Pedagog 
Fortsättningsvis i kapitlet beskrivs de kunskaper som lärare förmodas 
kunna lära sig genom utbildning. Det är nämligen studenternas åsikt att 
man kan lära sig att bli en bra pedagog genom lärarutbildning. Att vara 
professionell innebär bl. a. att man har en genomtänkt pedagogisk 
grundsyn. En uppfattning är att lärarna är väl insatta i ämnet och i de 
praktisk-pedagogiska färdigheterna, alltså de metoder som gagnar 
lärande. Man kan säga att innehållet är svar på frågan vad man lär, 
alltså ämneskunskap. En annan fråga är hur man lär, alltså 
metodkunskap. En annan sida av pedagogens arbete beskrivs som att 
lärare har ett professionellt förhållningssätt. Ytterligare en professionell 
sida av pedagogens arbete är hur man inspirerar till lärande. Läraren 
som pedagog beskrivs alltså i detta avsnitt som ämneskunnig, metodisk 
med ett professionellt förhållningssätt samt inspirerande.  
 
Ämneskunnig 
Utöver lärarnas personlighet där allmänbildning och erfarenhet ingår, är 
ämneskunskap en kompetens som tillskrivs lärarna. Vissa studenter 
beskriver att lärare har goda faktakunskaper eller teoretiska kunskaper. 
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I intervjuerna kan man avläsa att ämneskunskap leder till att lärare vet 
vad de skall undervisa om. 

….en hel del skulle jag kunna tänka mig. En lärare som har jobbat ett tag har även 
starkare ämneskunskaper inom de områden där denne arbetar. Ja en lärare måste ju 
vara väldigt kunnig i det ämne som han undervisar i… det är ju nästan det 
viktigaste… annars får man ju ingen respekt för läraren om han bara står och 
svamlar och inte riktigt vet vad han ska prata om.  

I den mån studenterna preciserar ämneskompetensen sammanfaller den 
med det ämne som ingår i den inriktning som studenten valt, alltså det 
egna ämnet. De studenter som valt inriktningen Samhällsvetenskap 
anser att lärare har goda kunskaper i samhällskunskap. De studenter 
som bestämt sig för inriktningen Historia anser att lärare har en mängd 
kunskaper i historia. Liknande exempel finns från studenter som valt 
andra inriktningar. 

En lärare gentemot mig har ju en mycket större fackkunskap…. Samhällskunskap 
som jag skall undervisa i är ju ett förbaskat stort ämne Klart man har snappat upp 
ett och annat under åren…. Men visst finns det mycket oläst som en examinerad 
samhällslärare kan.  

Ja när det gäller ämnet så tror jag att han kan mer om historien än vad jag kan. Jag 
tror att jag kan mycket om ett begränsat område, men som historielärare bör man 
väl kunna mycket om hela historien.  

När lärares ämneskunskaper sätts i relation till studenternas egna 
ämneskunskaper värderas liksom tidigare den egna kunskapen ganska 
lågt. 

Och så måste man lära sig …..man måste ha kunskaper i sina ämnen för det är ju 
liksom nödvändigt  absolut. De kan nog väldigt mycket som jag inte kan mest är det 
väl deras utbildning då som jag inte kan men som jag förhoppningsvis ska lära mig. 
Och de har ju så mycket ämnesspecialisering.  

 
Ämneskunskaperna beskrivs som en grund för att väcka intresse och 
för att kunna svara på frågor som eleverna ställer. Även om studenterna 
framhåller ämneskunskaper som en viktig del i lärarkompetens så inser 
de att det finns ytterligare en del som är central i undervisningen, 
nämligen den metodiska kompetensen. Ämneskunskaperna skall 
transformeras och omsättas så att eleverna lär och förstår. 



 

 17 

 
 Ja … de har en massa ämneskunskaper som jag inte har de som är bra ska ju ha 
bättre kunskaper inom sina ämnen än sina elever har och därför vet de  hur de ska 
göra för att barn  ska förstå. Annars har man ju ganska stora problem att lära ut 
faktiskt. 

Att veta vad man skall undervisa om är alltså vad lärare kan enligt 
studenterna, men att veta hur man undervisar, att behärska metoder, är 
också något som lärare kan.  
 
Metodisk 
I intervjuerna förekommer oftare uttrycket att lärarna lär ut än att 
eleverna lär in. Lärarnas kunskaper om metoder gör att de vet vilka 
arbetssätt och arbetsformer som är lämpliga i olika situationer och i 
olika åldrar.  

…dom kan kanske mycket mer om kanske en viss kunskap av själva lärandet och 
hur man kan hantera situationer och om hur barn i alla åldrar lär sig…..dom har 
mer i bakfickan än vad jag har.  

Det går alltså att avläsa två olika synsätt vid beskrivningen av 
lärandeprocessen. Det ena synsättet är att lärandeprocessen består i att 
lära ut till någon annan. Det är kunskap och färdigheter som skall 
överföras från läraren till eleven. Detta synsätt är det vanligast 
förekommande i studenternas utsagor.  

Jag saknar ju nu liksom pedagogiken. Det som jag vill kunna överföra till andra 
människor det kanske jag inte precis kan göra nu det är kanske överföringsbiten 
som inte finns där. Jag känner att jag har saker som jag vill ge till andra folk och 
hjälpa andra  

Det man mest tänker på är väl pedagogiken, alltså det här att kunna lära ut. Man vet 
bara att man vill kunna lära ut men man har ingen aning om hur man skall gå 
tillväga. Egentligen så känner jag att jag kan ingenting om det… sk utlärning, hur 
man får barn att ta fasta på…… jag vet inte mer än att de undervisar.  

Det andra synsättet på lärandeprocessen, som utrycks av få studenter, är 
att lärandet har med inlärning att göra. Det är en aktiv handling där 
eleven själv skall inhämta kunskap.  

Och de vet ju inlärningsprocessen och allting hur man ska lära eleverna för det är 
inte bara att rabbla upp en massa och tro att de förstår utan det måste vara på ett 



 

 18 

speciellt sätt. Att de har större inblick i barns sätt att lära och deras 
inlärningsförmåga och så.  

Det förefaller som om många studenter har insett att det finns vissa 
förutsättningar för lärande.  

De är insatta i olika förutsättningar för lärande som barn har och hur man kommer 
runt sådana svårigheter……för att kunna lära ut så måste man ju alltså lära sig att 
lära ut till barn och det är nog inte så himla lätt alltid. Det finns så, man måste ju 
kunna använda jätte många olika metoder och … leka fram det.. ja det beror ju på 
vilka åldrar med som man skall ha.  

Ibland ger studenterna exempel på mera detaljrika metodiska 
tillvägagångssätt. Ett exempel kan vara att föra en diskussion med 
eleverna och besvara deras frågor. Ett annat exempel kan vara att 
läraren knyter an till konkreta och aktuella händelser och utifrån dem 
bedriver sin undervisning. Studenterna tycker att lärare har metoder 
som gör att de kan undervisa en hel klass trots individuella skillnader. 
Balansen mellan att tillgodose individens behov och gruppens 
förutsättningar är en svår uppgift som lärarna klarar enligt studenternas 
utsagor.  

Jo det som de kan som jag känner att jag inte kan är att knyta an ämnena till verkliga 
händelser som händer i världen och i Sverige och överallt alltså knyta in det i 
ämnena. Och just kunna lära ut alltså man kan ju alltid förklara någonting för en 
person men om de är trettio i en klass, då är det inte alla som förstår det. Man måste 
komma på något sätt som passar alla och att bli kunnigare i ämnet så man vet varför 
det är svårt. Som lärare ska man ju nästan ha svar på allting.  

Vanliga uttalanden från studenter är att det finns mer eller mindre bra 
sätt att undervisa på. Det kan till och med vara så att lärarna har de rätta 
metoderna. En och annan påstår att det finns en ”bästa” metod. 
Studenterna anser att pedagogerna ute i verksamheten har de bästa 
metoderna och de förväntar sig att de under sin utbildning skall lära sig 
dessa metoder som ger goda förutsättningar för lärande. 
 

Ja de kan nog en himla massa mer än vad jag kan. De har ju hittat med hjälp av 
erfarenheten, så ha de ju hittat det bästa sättet att lära ett barn något.  Det kan ju 
inte jag idag.  Sen är det ju en teknik att kunna undervisa så att man gör det på rätt 
sätt och att man får ut det man menar och att det fastnar. Så att de verkligen lär sig 
något. De kan lite knep och så när barn skall lära sig men jag kan ingenting. Men det 
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får jag väl lära mig tricket helt enkelt med att lära ut.  Och det är ju en stor konst 
som man måste lära sig mycket om  

Med ett bra  förhållningssätt… 
Det finns även metoder med vars hjälp samspelet och 
kommunikationen människor emellan kan underlättas. För att en 
optimal inlärning skall bli möjlig fordras, enligt studenterna, ett 
pedagogiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt, som ibland också 
benämns bemötande, är alltså ytterligare en viktig del i den 
pedagogiska kunskapsrepertoaren. Studenterna formulerar sig på olika 
sätt när det gäller det professionella bemötandet. Ett sätt att uttrycka sig 
är att lärare kan ”tackla” barn på rätt sätt och ett annat att lärare kan ”ta 
barn”. 

Mycket är nog pedagogiken och förhållningssättet till barn och elever …jag tror de 
kan tackla olika elever. De kan sätta sig in i problem på ett annat sätt för dem kan ju 
känna igen problemet De har haft andra elever som haft samma problem och då 
kan de jämföra. Och sen att behandla alla människor på rätt sätt också. Att alla är 
lika mycket värda, även om.. jag menar innan man blir lärare så är det ju sånt man 
tänker på att alla är lika mycket värda.  

En annan uppfattning är att kommunikationen med eleverna har en 
central plats i den pedagogiska kompetensen. Förhållningssättet 
påverkar kommunikationen och vice versa. Att lärare har förmåga att 
kommunicera med barn i olika åldrar är förekommande uttalanden. 

Det är väl massor, just… Framförallt så … mycket det här förhållningssättet till 
elever och … hur man talar och hur man bör uppträda eller vad man ska säga. Jag 
tror man blir väldigt bra på som lärare att prata med barn,  jag tror att man måste 
bli väldigt bra på det  för att få ett bra klimat att jobba i.  

Studenterna anser att det går att lära sig vilket förhållningssätt man bör 
inta, vilket tyder på att förhållningssättet är av professionell karaktär.  

De har liksom lärt sig hur man skall handskas med bevärliga situationer. Vad gör 
man när eleven bara går ut från lektionen och alla sådana små problemområden 
som man kanske inte tänker förrän man är i dem. Det tror jag de är ganska duktiga 
på. Det pedagogiska tror jag, sättet att tackla eleverna. För det är sånt man måste 
lära sig efter hand.  

Det är en speciell kunskap att kunna förhålla sig till alla elevers olika 
behov. Också bemötandet av barn i svårigheter kan lärare klara av. 
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Dessutom tycker studenterna att lärare har kunskap i hur man 
professionellt bemöter barn på, vad man kallar, rätt sätt.  

Ja de kan ju en hel massa förståss det här med att se ett barns behov har de ju säkert 
lättare för eftersom de har vanan. När man kommer ut i en skola med massa elever 
så måste du verkligen behandla dem på rätt sätt. Ja de borde ju kunna en hel del som 
jag inte kan. Hur man skall bemöta elever och så såna som har det svårt och elever 
som inte verkar intresserade.    

Ibland förekommer bilden av att lärare kan bemöta såväl elever som 
arbetskamrater. Även förhållningssättet till föräldrar klarar lärarna på 
ett professionellt sätt.  Det är tydligt att en del studenter i början av 
utbildningen inte vet hur de själva skall bemöta eleverna och 
föräldrarna. I utsagorna syns att studenterna förväntar sig att de 
kommer att lära sig hur man bäst förhåller sig till olika situationer som 
man förväntar sig att möta i yrkesutövandet.  

Dom har god pedagogisk utbildning bakom sig och kan ta människor och ha hand 
om människor på ett bra sätt …..sen tror jag att de kan ta föräldrar på ett bra sätt. 

…och samtidigt inspirerande 
Pedagogen är förutom att vara ämneskunnig, metodisk och ha ett 
professionellt förhållningssätt, dessutom inspirerande. Inspiratör är den 
som har pedagogisk kompetens som gör att elever blir motiverade och 
intresserade för skolarbetet. Studenterna har stort förtroende för att 
lärarna på olika sätt har skaffat sig den kunskapen.  

…den pedagogiska biten att alltså ha förmågan att lära ut och kunna inspirera andra 
och hjälpa.  

Att väcka intresse för undervisning handlar om att inspirera och skapa 
möjligheter till ett positivt arbetsklimat. Studenterna säger ofta att 
lärarna har lärt sig hur man skapar intresse även om ämnet i sig inte är 
intressant. Lärarna tycks ha skaffat en förmåga att göra det ointressanta 
intressant.  

Just det här att de kan fånga elevernas intresse Den kunskapen har inte vi riktigt än. 
Att alltid fånga elevernas intresse samhällstimme kl 1500 en fredagseftermiddag, då 
ska man ju ändå kunna fånga intresset och den kunskapen har vi inte riktigt fått.  

Och hur man får barn till att bli intresserade av det man säger. Att fast man kanske 
ska prata om något jätte tråkigt så måste man göra det lite intressant. Och vad som 
fångar barns uppmärksamhet har de väl lärt sig.  
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Lärarna kan alltså få eleverna motiverade genom att inspirera, engagera 
och väcka lust. Lärarna har även en god förmåga att ta vara på barns 
olika intressen och därigenom göra dem motiverade för skolarbetet.  

Jag tror att en lärare kan göra så att den andra personen får motivation.. att 
kunna..vilja ta emot sin kunskap.. att vilja lära sig mer alltså att de vet hur man 
inspirerar och stimulerar barnet till att lära sig ..det tror jag är viktigt för en lärare.   

Ett antal studenter oroar sig för hur de ska kunna lyckas med allt detta. 
Andra har förtroende för att utbildningen ska göra dem till 
professionella pedagoger med förmåga att inspirera eleverna till 
nyfikenhet och lust att lära.  

Man har ju förmågan att prata visserligen men göra det på ett pedagogiskt riktigt 
sätt, så att man kan inspirera och väcka ett intresse det tror jag att jag saknar men 
hoppas kunna lära mig.  

Psykolog 
Förutom att lärarna är utmärkta pedagoger har studenterna bilden av att 
lärarna även är goda psykologer. En god psykolog förstår sig på barn 
och ungdomars beteenden. De psykologiska förmågorna kan förvärvas i 
mötet med andra och genom utbildning, tycks vara studenternas 
uppfattning. Studenternas bilder av läraren som psykolog är att 
kunskapen innefattar kunskap om barns och ungdomars utveckling och 
uppväxt, liksom gruppsykologi och konflikthantering. 

   ….ja det kan vara lite jobbigt men de är mer psykolog också…  

 

Utvecklingspsykolog 
Studenterna tycker att lärare känner till hur barn generellt utvecklas och 
vilka faktorer som påverkar utvecklingen. Utifrån den kunskapen kan 
lärarna avgöra om barn är ”sena eller tidiga” i sin utveckling. Genom 
att vara insatta i utvecklingspsykologi vet lärarna vad man kan förvänta 
sig av barn i olika åldrar. 

Jag tycker de är bra på utvecklingspsykologin, vad man kan förvänta sig i vissa 
åldrar och lite lättare att förstå barns utveckling då de är på ett visst sätt, de kan se 
om någon är sen i utvecklingen så utbildning måste man ju ha. Alltså de lärare som 
jobbar idag de vet ju, beroende på vilken åldersgrupp de jobbar med så vet de vad 
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som flyter kring eleverna. Alltså aktuella problem som finns kring dem. Jag vet ju 
bara vad som finns runt mina barn och bekantas barn.  

Att förstå barns utveckling hör ihop med förståelsen av hur barn beter 
sig i olika situationer och sammanhang. Lärarna känner till de olika 
faktorer som påverkar barns beteenden och reaktioner i olika 
sammanhang. De kan också, tack vare sina kunskaper, se när barn mår 
dåligt och veta vad de skall göra.  

….kunskap om människors olika utveckling och varför de beter sig som de gör i 
olika stadier i livet och att man kan ha problem i just en period i livet. De vet hur 
barn reagerar i olika situationer och förstår hur man ska göra.  

Det ingår dessutom i den psykologiska skickligheten att ha kännedom 
om barns uppväxtvillkor. Studenterna menar att lärare har god 
kännedom om olika familjeförhållanden som kan vara avgörande för 
barnets situation i skolan.  

Jag menar alla elever är ju så olika alla kommer från olika uppväxtvillkor eller vad 
man säger… Hur man kan hantera olika situationer i klassrummet. T ex Kalle sitter 
där och vet inte vad han skall göra, eller rättare sagt han vill inte göra nåt… hur ska 
man hantera en sån sak?  Och så har de har lärt sig det här med integration. Barn 
som kommer från ett annat land med en annan religion och har föräldrar som inte 
ser på undervisning på samma sätt som svenska föräldrar.  

Kunskapen om barns utveckling och uppväxt - liksom alla de andra 
kunskaperna - har lärarna skaffat sig genom utbildning och ett långt 
arbetsliv. Studenterna förväntar sig därför att de själva kommer att 
tillägna sig samma gedigna kunskaper under sin lärarutbildning. 

Jag tror att en lärare som är ute och jobbar idag känner barnen på ett sätt som jag 
omöjligt kan göra nu eftersom jag inte är i skolan. De känner barnen och vet hur de 
fungerar i de olika åldrarna. Och sen att de lärt sig mycket från barnen. De har fått 
med sig kunskaper från högskolan och universitetet. Jag tror de kan mycket om 
barnets utveckling. Hur de fungerar, hur de lär sig… det kan jag inte så det hoppas 
jag att jag kan sedan sen i framtiden.  

Gruppsykolog 
Flera studenter beskriver i sina intervjuer att lärare har kunskaper om 
hur barn agerar i grupp, alltså kunskaper i gruppsykologi. Undervisning 
bedrivs nästan alltid i olika gruppsituationer och gruppens 
sammansättning kan ha betydelse för resultatet, tror studenterna. 



 

 23 

Uppfattningen hos studenterna är att lärarna har kunskap om hur man 
får individer att fungera tillsammans i grupp.   

…sådana saker som gruppsykologi och den biten……hur man håller ihop en grupp 
socialt sett, hur man får grupper att fungera.  

När man har kunskap i gruppsykologi kan man skapa god gemenskap 
och en trygg arbetssituation, så att eleverna utvecklas både socialt och 
intellektuellt. Lärare har en förmåga som få andra har. Studenterna 
säger att lärare har ”ögon i nacken” och kan därför se hela klassen 
samtidigt som de ser individerna.  

….det är väl just den här biten med att undervisa i en grupp och hålla samman 
gruppen så det blir gemenskap och ja, lite gruppsykologi de har lätt för att se alla 
barnen i en grupp. De liksom får med dem som är lite tysta och kan dämpa den 
som tar för mycket plats. När man själv varit ute så är det svårt att se alla samtidigt 
liksom. De ser alla väldigt bra…. de har som ögon i nacken.  

Även i detta avseende hoppas studenterna att lärarutbildningen kan 
erbjuda insikt i nya kunskapsområden. 

Det är nog mycket. Framförallt erfarenhet och kunskap om hur man ska hantera en 
barngrupp. För man undrar ju hur man får barn att fungera i gruppen. Ja det ska bli 
intressant man hoppas ju på att man lär sig mycket här.  

Konflikthanterare 
Uppfattningenen hos studenterna är att lärare förstår och klarar av 
konfliktfyllda situationer som uppstår i och utanför klassrummet. På 
flera ställen i intervjuerna kan utläsas att lärare vet hur man uppträder 
när konflikter uppstår. En och annan använder ett så starkt ord som 
krissituation.  

Äh…Jag tror nog att… Eller jag vet att de kan konflikthantering…. Alltså jag kan ju 
ingenting just nu jämfört med vad en lärare ska kunna…. 

Det är mycket. Och det är det jag vill lära mig nu under utbildningen. Det är bl a att 
kunna ta konflikter. Hur gör du när det uppstår konflikter mellan elever? Eller 
mellan lärare och elever? Eller är det kanske konflikter mellan elever och deras 
hemmiljö, föräldrar eller vänner. Mår du inte bra hemma så mår du inte bra i skolan 
heller. Där måste en lärare kunna gå in. Man måste kunna se problemen. Att en elev 
har problem. Ja det är väl mycket med konflikter, konflikthantering som vi ska läsa 
och som jag behöver lära mig mer om. 
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När en del studenter använder begreppet konflikt syftar de ofta på 
mobbing. Studenterna förstår att mobbing kan förekomma i många 
olika relationer och konstellationer.  

…..och sen sådana här hur man utreder konflikter och hur man tar hand om 
mobbing.. ja om det är någon som är mobbad, hur man gör med sånt.  

En bra konflikthanterare kan sätta gränser innan konflikten 
uppkommer. De har strategier som hjälper till att förebygga konflikter.  

Ja vad är det mer? Hantera problem. Den enda erfarenheten som jag har av 
konflikter i en klass är när jag själv suttit i klassen … men att vara där som medlare 
som i alla fall ska försöka reda ut varför. Det har jag aldrig varit, men vill lära mig 
…ja konfliktgrejerna de vet var gränsen går. 

Några studenter hävdar att lärarens roll som gränssättare innebär att 
fostra. Eleverna skall inte bara bli duktiga i sina ämnen utan läraren har 
även till uppgift att fostra till goda samhällsmedborgare och det kan 
lärarna enligt studenterna.  

Ja en lärare måste ju kunna sätta gränser och fostra barn, kunna påverka barnen så 
att de ska bli bra samhällsmedborgare, laglydiga och gå efter det demokratiska 
samhället.  

Organisatör 
För att eleverna skall ges möjlighet att utvecklas intellektuellt och 
socialt krävs förmåga att organisera verksamheten. Organisatören har 
ansvaret för undervisningens organisation och planering.  
Organisatören är tjänstemannen som förstår sitt uppdrag i relation till 
styrdokument och andra regelverk. En organisatör kan planera och 
strukturera sin undervisning. Organisatören kan dessutom leda 
verksamheten i och utanför klassrummet.  
 
Tjänsteman 
Det syns i intervjuerna att studenterna tror att lärare har kunskap om 
skolsystemet, dvs. de är insatta i sitt uppdrag. Ganska ofta framkommer 
att studenterna anser att det finns något slags regelverk som lärare 
följer. Eftersom lärarna har lärt sig hur organisationen fungerar förstår 
de sin roll i systemet. 
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Jag tror att de kan väldigt mycket, för ja de kan ju det nya skolsystemet och hur man 
ska lägga upp allting och så …de vet vilka regler som gäller och vilka de ska prata 
med om det händer något. de känner ju till vardagsjuridik, rent praktiskt. Vilka 
rättigheter och skyldigheter man har som lärare. Ja vilket ansvar helt enkelt som 
man har. De kan ju givetvis mer annars skulle det inte finnas någon lärarutbildning.  

Flera studenters uppfattning är att lärare är väl insatta i styrdokumenten, 
vilket betyder att de kan tolka läroplanen och förstår dess centrala 
budskap. De vet dessutom vilka riktlinjer de har att följa. Eftersom 
lärarna är väl insatta i styrdokumenten vet de mot vilka mål de skall 
sträva. De känner också till de mål som eleverna måste sträva mot och 
uppnå. En och annan student känner till att det finns verksamhetsplaner 
och lokala arbetsplaner.  

Jag vet ju inget om de här vad heter det… lärare  ehh läroplaner. Såna grejer kan jag 
inte jag kan inte följa den.  

Jättemycket. Ja allt det här med skollagen och med lärarplaner och sådant som är 
viktigt så att man vet var åt man skall sträva. De har ju saker de ska kunna ..de 
måste kunna ..det finns ju delmål och mål.  

Planerare 
Studenterna anser att lärarna kan utarbeta planer för undervisningen 
och lägga upp lektioner som växlar mellan teoretiska och praktiska 
inslag. De har intryck av att undervisning sker efter givna ramar som 
ger möjligheter och begränsningar. Undervisning, som är ett arbete mot 
bestämda mål, måste alltså planeras noga och efter vissa 
förutsättningar. Ytterligare en aspekt på god planering som lärarna har 
är förmågan att disponera tiden. Vissa studenter påstår att lärare kan 
planera hela läsår, terminer och lektioner. Att planering verkligen är en 
viktig faktor i pedagogisk kompetens är många studenter överens om.  

Organisera och strukturera och planera för det kan inte jag idag. Jag har mycket 
idéer och så men hur man omsätter dem i teori och praktik det har jag inget hum 
om så det tänker jag väl lära mig här på högskolan. Över huvud taget så vet de lite 
mer om att lägga upp en hösttermin med allt som ingår i olika evenemang eller vad 
man ska säga som ska hända små saker som man gör i barngrupp. Det kan man ju 
känna att man inte kan. ….. men visst de går väl på nitar de också men de har ju 
mer koll. Att kunna strukturera upp sin undervisning. Idag vet man ju inte vad som 
skall ingå, det har man ju inte en susning om.  
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Många studenter säger sig förstå att det ligger mycket arbete och 
planering bakom själva undervisningen. De tycker att det är mycket att 
sätta sig in i, många frågor som man måste reflektera kring samt många 
omständigheter som man måste uppmärksamma helst på samma gång.  

Och det är ju inte bara eleverna utan också allt som är runt omkring och all 
planering så man blir lite strukturerad. Att inse vad som krävs och vad som krävs av 
en själv. För att vara lärare tror jag många tycker att det låter ganska lätt, men det är 
ju faktiskt rätt mycket alltså jobb bakom själva lektionen. Det är ju inte bara att gå in 
och nu tar vi den här sidan. Man måste ha koll på det lite innan. Om man ska gå 
igenom en bok så måste man ju planera upp kapitel för kapitel långt innan. Vad 
eleverna ska komma fram till, så att de lär sig.  

I intervjumaterialet kan man utläsa att det finns en viss oro för hur man 
lär sig att planera undervisning. Vissa studenter tycker att lärare har 
förmåga att disponera såväl innehåll som tid och bekymrar sig över hur 
de själva ska tillägna sig den förmågan. Var börjar man och var slutar 
man och hur mycket hinner man under en lektion är frågor som många 
studenter funderar på.   

Jaha planering måste jag säga. Först och främst planering och organisering. Hur 
man lägger upp… hur man lägger upp ett ämne. Ja då man skall börja helt från 
början. Hur börjar man lära dem ett helt nytt ämne?  Hur lägger man upp grunden? 
Det oroar jag mig för därför att jag har inte ens den blekaste aning om. Hur mycket 
man kan göra på en lektion och hur lång tid man ska hålla på med ett kapitel? Så att 
det är helt klart något som jag hoppas få lära mig här.  

Ledare 
En väl fungerande organisation kräver planering och ett gott ledarskap 
Som organisatör behöver man därför dessutom vara en bra ledare. 
Lärare har även rutiner och väl genomtänkta strategier för att leda 
arbetet som ligger utanför undervisningen. Studenterna betraktar ibland 
läraren som klassens ”ordningsman”. 

… sen att vara ledare så att man  har ordning på allt. Det känns som det är så 
mycket de vet vad de håller på med .. de har en röd tråd igenom det hela och kan 
leda arbetet.  

Studenterna tycker att lärarna kan anpassa ledarskapet efter de 
förhållanden som råder i klassen. Studenterna förstår att det är ett 
ansvarsfullt arbete att vara ledare för en klass med alla de uppgifter 
som man förväntas klara av. 
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För att vara en bra lärare så måste man lära sig på många olika sätt och liksom 
kunna leda,  ja det är ju inte bara  teoretiska saker utan det är ju mycket annat runt 
om som spelar in. Så det är väl det jag känner att jag måste lära mig.  

Att lärare kan leda arbetet i en klass tycker studenterna är imponerande. 
I egenskap av arbetsledare har läraren till uppgift att hålla ordning i 
klassen, upprätthålla disciplin samt ha kontroll på vad som äger rum. 
Läraren har koll, så uttrycker sig ett flertal studerande i intervjuerna.  

Ja det är mycket tror jag … en del kan det ju  i alla fall…..  att få koll. Att de 
verkligen får ungarna att lyssna och säger man att de ska vara tysta så är det det. Det 
har jag inte kommit till än och det tror jag att lärarna de vet hur man ska göra när 
man leder en klass…..  Och att leda trettio elever det är nog tufft och det vill jag 
verkligen lära mig. 

Aktör 
Studenterna beskriver ofta läraren som aktör. Aktören kan jämföras 
med en skådespelare som intar scenen och i lärarnas fall har de en 
pedagogisk uppgift att agera och stå i centrum. Som lärare intar man 
delvis skådespelarens roll i det avseendet att man måste våga vara på 
scenen – stå där framme. Lärarens roll blir att i viss mån vara aktör 
eller estradör. I aktörens uppgift ingår dessutom att kunna tala inför 
andra, enligt studenternas yttranden. Ofta upplevs aktörens roll som 
svår men beundransvärd.  
 
Stå där framme 
I många utsagor kan man avläsa att lärarens plats i klassrummet är där 
framme, dvs. i någon form av katederposition. Studenterna menar att 
lärare kan framträda inför en klass eller grupp och veta hur de agerar 
när de får allas blickar på sig. Uttrycket stå inför förekommer ofta i 
intervjuerna. Kan detta ordval möjligen ge uttryck för studenternas syn 
på lärarrollen? 

…man ska kunna stå där framme inför en klass och få dem att lyssna på en. Ja de 
vet hur man skall uppträda inför en klass exempel att komma med poänger så att 
man får uppmärksamhet.  

Studenterna anser att aktören kan använda kroppsspråket, vilket är en 
tillgång i yrkesutövandet. Med sitt kroppsspråk uppnår läraren 
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uppmärksamhet och åstadkommer därmed en bättre 
undervisningssituation.   

Ja kroppsspråket och sånt där, hur man agerar inför en grupp. Man kan ju ljuga med 
munnen men oftast klarar man inte att ljuga med kroppen….  

Lärare vet hur man på ett optimalt sätt använder scenen. Scenen är i 
detta fall främre delen av klassrummet. En viktig del av rekvisitan eller 
det pedagogiska redskapet är ”svarta tavlan”. Vissa studenter är 
imponerade av att lärare vågar gå fram och agera och dra till sig 
uppmärksamhet. Lärarna har en säkerhet i sitt framträdande som 
studenterna saknar och som de önskar lära sig.  

De vet hur man sitter och hur man skriver på tavlan, tror jag en bra grej att 
kunna… Jag tror de flesta lärare utvecklar känsla för hur de ska agera där framme, 
för det händer ju saker hela tiden….. Det är ju människor de jobbar med så då går 
det ju inte att köra efter någon färdig mall.  Jag är jättenyfiken hur de beter sig ute i 
verksamheten alltså i verkligheten.  

Tala inför andra 
Förmåga att stå där framme ofta kombinerad med att tala inför andra 
framkommer i utsagorna. Många anser att lärare kan tala obesvärat 
inför vilken grupp som helst. De kan dessutom tala fritt utan koncept. 
Denna förmåga att tala obehindrat gör att undervisningen blir 
spännande och intressant anser ett flertal studenter. Det finns en tro att 
lärare bara ställer sig upp och pratar inför vilken grupp som helst. 

Dom kan stå och prata obesvärat för en stor publik och föra fram sitt budskap. 
Dom har nog jäkligt mycket lättare för att prata tror jag och prata med folk i grupp. 
Och att stå och snacka inför 30 personer och få alla intresserade det skulle jag inte 
greja nu. 

Studenterna förstår att det finns olika tekniker som man kan lära sig för 
att bli en bättre talare. Inställningen är också att det är viktigt att tala 
tydligt och att veta vad man talar om. Ordvalet och sättet att uttrycka 
sig har betydelse för hur man når ut med sitt budskap.  

…ja.. de känner ju till mer regler och hur man talar och för sig inför en grupp och 
så där på ett annat sätt än vad en annan kan. Ja de kan olika tekniker som finns och 
konstpauser osv. man måste tala mer tydligt och det kan ju jag inte idag. För det är 
väl det jag känner att jag är svag på och kanske att stå inför en grupp och hålla 
föredrag mer eller mindre.  
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Studenterna menar att lärare har kunskap i hur man samtalar med barn i 
olika åldrar. Några tror att det är lättare att tala inför yngre barn än 
inför äldre. En del oroar sig över hur man gör sig hörd i en stor grupp 
medan andra undrar hur man talar med enskilda elever.  

De är vana att prata inför många, det kan ju vara lite svårt när man kommer direkt 
och har varit elev och så ska man ställa sig och tala till barn i olika åldrar, man talar 
ju inte på samma sätt till barn och vuxna. Kanske med små barn är det inte så farligt 
men med lite äldre barn och ställa sig och prata om någonting inför dem och man 
måste vara lite säker på sin sak. För annars kan det ju bli jobbigt.  

Även om vissa studenter idag känner en viss oro för hur de ska kunna 
klara av situationen att stå inför en grupp och tala obesvärat förlitar de 
sig på att utbildningen kommer att ge dem en större säkerhet. Så på sikt 
kommer de också att våga! 

Ja som det känns idag kan jag ingenting och samtidigt är jag fruktansvärt livrädd för 
att stå upp i en folksamling och prata och alla tittar på mig…. Så därför undrar jag 
ju naturligtvis hur det kommer sig att jag valt lärare för det innebär att man skall stå 
längst fram och prata och det gör mig livrädd. Men jag är ju här för att lära mig ..  
det hoppas jag .. inte för att jag skall kunna det redan.  
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Modell I 
”Vad kan en lärare som du inte kan idag?” Svaret på den frågan har 
sammanställts i en modell som presenteras i detta avsnitt. 
 

Det är en bra fråga, äh, de kan väl något som jag inte kan, som jag är här för att lära 
mig.  

Vid bearbetning och analys av studenternas intervjuer har deras bilder 
av ”vad lärare kan” organiserats i huvudkategorier och underkategorier. 
Huvudkategorierna Person, Pedagog, Psykolog, Organisatör och Aktör 
torde enligt denna inledande analys i början av utbildningen 
tillsammans utgöra det studenterna uppfattar som lärarkompetens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  Nyantagna studenters uppfattning om lärarkompetens 
presenterad i huvudkategorier och underkategorier. 
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Perspektiv på lärarkompetens  
– en litteraturöversikt 

Hur förhåller sig de nyantagna lärarstudenternas bilder av vad lärare 
kan till den etablerade forskningens bilder av samma fenomen? 
I detta kapitel är ambitionen att, med stöd av kategorierna som är 
beskrivna i föregående kapitel Bilder av läraren integrerade med 
forskning, utmejsla en modell för att förstå och analysera ett nytt 
empiriskt material – de frågor som avgående studenter fick besvara. 
Avsikten med den modell som presenteras i slutet av kapitlet är alltså 
att den ska användas för tolkning och analys av nya data, men den kan 
också användas som diskussionsunderlag när det gäller frågor om 
lärarutbildningens innehåll och form.  
Att ge en fullständig bild över forskningsfältet ”lärarkompetens” är inte 
möjligt då det funnits forskning om lärarkompetens ur olika perspektiv 
under mer eller mindre hela 1900-talet och ett mycket stort antal 
rapporter och artiklar är skrivna om lärare och lärares arbete. I 
litteraturöversikten har försök att skilja på forskning som fokuserar på 
läraren som person och på läraren som pedagog gjorts, trots en 
medvetenhet om att det inte alltid – eller knappast aldrig - låter sig 
göras. Det förefaller som om dessa båda grundläggande delar 
tillsammans utgör lärarkompetens. 

Vad är kompetens? 
Begrepp som försöker fånga och inrymma lärares yrkeskunskap 
varierar. I studien används begreppet lärarkompetens som ett 
huvudbegrepp som begreppet kunskap underordnas. Begreppet är 
visserligen inte entydigt men innebörden passar syftet eftersom fokus 
ligger på utbildningens möjligheter. Alexandersson (1994) menar att 
kompetens kan beskrivas som en relation mellan individ och uppgift. 
Kompetensen har alltid en riktning mot en uppgift eller mot en 
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 företeelse i ett sammanhang och en riktning från den enskilda 
individen. Kompetensen avser alltså kvaliteten på relationen mellan 
individ och omgivning och därför kan man inte utgå ifrån att en person 
upplevs kompetent i alla sammanhang. Kompetensutredningen (SOU 
1991:56) anser att innebörden i begreppet har förändrats över tid. 
Innebörden av kompetens är numera en förmåga att klara de olika krav 
som ställs i en viss situation, t.ex. inom en yrkesverksamhet. 
Kompetensbegreppet innefattar alltså förmågan men också viljan och är 
enligt kompetensutredningen ett relativt begrepp. Det är alltid i relation 
till en viss situation som någon har, eller saknar, kompetens.  
Vad som ansetts som lärarkompetens, eller som en god lärarkompetens, 
har varierat över tid. Lärarens uppdrag har alltid varit beroende av sin 
tids idéer, värderingar och samhällsförhållanden eftersom det anses ha 
betydelse för ett lands framtid (Arfwedson, 1994). Lärares arbete är 
ständigt utsatt för ideologisk bevakning och vad som för tillfället 
efterfrågas styr valet av forsningsperspektiv. I likhet med Rannström 
(1995) har det i denna studie varit svårt att skilja ut någon ”ren” 
forskning om begreppet lärarkompetens eftersom pedagogiska och 
didaktiska undersökningar ofta rör både lärare, elever, metoder och 
innehåll. När man väljer utgångspunkt gör man naturligtvis också 
automatiskt begränsningar som påverkar resultatet.  
Trots att det är svårt att skilja läraren som person från lärarens arbete 
har vi valt att tematisera framställningen utifrån två huvudrubriker 
”Personlig kunskap” och ”Undervisningsfärdighet”.  
Kategorierna Person och Pedagog framstod tydliga i den inledande 
studien. En närmare analys av litteraturen visar att två av de andra 
kategorierna som beskrevs i kapitel Bilder av läraren, nämligen 
Psykolog och Organisatör, kan inordnas under den nya rubriken 
Undervisningsfärdighet medan Aktör kan inordnas både under rubriken 
Personlig kunskap och under rubriken Undervisningsfärdighet.  
Kapitlet inleds med en översikt av forskningens bilder av läraren. Dessa 
bilder innefattar både läraren som person och läraren som undervisare. 
Efter den inledande forskningsöversikten följer forskningens 
beskrivningar av den personliga kunskapen och därefter av 
undervisningsfärdighet.  
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Forskningens bilder av läraren – en skisserande översikt 
 
Läraren som producent av resultat 
Lärarforskningen under 1950- och 1960-talet var influerad av 
psykologin och inriktad mot att experimentera och differentiera. 
Utbildningsväsendet expanderade och tron på att kunna identifiera och 
forma den gode läraren var stark. Forskningen var därför fokuserad mot 
att ta fram instrument som skulle kunna mäta lärarlämplighet.  Det 
behavioristiska perspektivet var mest representerat och lärares 
yrkeskunskap betraktades som en uppsättning av olika färdigheter som 
man skulle behärska. Forskningsansatsen var ofta positivistisk. Olika 
studier som gjordes under denna tid hade som syfte att studera hur 
undervisningen kunde effektiviseras. Forskningsinriktningen har därför 
fått begreppet Teacher Effectiveness eller TE-forskning (Arfwedson, 
1994). Resultaten var ofta normativa och visade hur lärare skulle 
bedriva sin undervisning för att eleverna skulle prestera bättre. 
Naeslunds (1997) resultat visar t.ex. att effektiviteten av elevernas 
prestationer är beroende av lärarens beteende i klassrummet. 
Forskningen rörde sig om hur lärare organiserar sin 
undervisningssituation, t.ex. hur undervisningen påverkas om eleverna 
får beröm eller inte.  
Målet för denna forskning var att hitta de lärarbeteenden som gav bäst 
effekt på elevernas lärande. Carlgren (1996) menar att forskningen vid 
denna tid rubricerades som ”jakten på Metoden”. Forskningens uppgift 
var att systematiskt pröva och jämföra olika sätt att utforma skolarbetet. 
Det var undervisningsprocessen som studerades och produkten i form 
av elevprestationer som mättes. Undervisningens förutsättningar 
bortsåg man ifrån och forskningsupplägget var i enlighet med 
behavioristisk forskningstradition. Forskarna tvingades så småningom 
konstatera att relationen mellan undervisning och resultat var mer 
komplicerad än vad de tänkt sig. Resultaten visade på att samma lärare 
lyckades olika bra med olika elever, vilket medförde att 
lärareffektiviteten hos den enskilde varierade. Arfwedson påpekar att 
varje lärare som har undervisat vet att effektiviteten varierar. Lärare vet 
också, vad andra studier har visat, nämligen att lärare inte beter sig på 
samma sätt i alla situationer eller i alla klasser. Lärarna anpassar sig till 
klassen och elevernas behov. Resultatet av TE-forskningen kom att 
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leda till en förståelse av att lärararbetet bestod av ett stort antal 
grundläggande kompetenser. Man fick också förståelse för att lärare 
valde och iscensatte olika delar av sin kompetens vid olika tillfällen. 
Man kan i princip idag säga att TE-forskningen upptäckte att 
undervisning är kontextbunden. Begreppet lärareffektivitet kom att 
förändras i och med att den kognitiva forskningen mer kom att överta 
den behavioristiska TE-forskningen (Arfwedson, 1994). 
  
Läraren som reproducent av sociala system 
I början av 70-talet uppmärksammades de sociala, ekonomiska och 
kulturella strukturer vilka bestämde lärarnas handlingsmöjligheter i 
undervisningssituationerna. Lärarna som studieobjekt föreföll mest 
intressanta som verktyg i reproduktionen av den ojämlika 
samhällsstrukturen. Synen på lärarnas arbetsförhållanden som 
avgörande för resultaten dominerade och generell kunskap mättes 
utifrån variabler som påfrestningar och trivsel. Närstudier av lärares 
arbete försvagades och forskningen knöts till den centrala 
beslutsapparaten. Den pedagogiska forskningen utgick ofta från 
läroplansteoretiska ansatser (Lundgren, 1979; Carlgren, 1996).  
Teacher-thinking är ett samlingsnamn på den forskning om lärare som 
tog form i mitten av 1970-talet, där lärares tänkande kom att bli ett 
viktigt forskningsfält. Under denna inledande tid fokuserade emellertid 
den pedagogiska forskningen på att försöka kartlägga de fel och 
misstag som fanns i lärares sätt att tänka. Man var ganska överens om 
att forskningens rekommendationer var korrekta och borde efterföljas. 
Men efter hand som resultaten från teacher-thinking-forskningen (TT-
forskning) ökade såg forskarna återigen den komplexitet och 
variabilitet och brist på förutsägbarhet som kännetecknar all 
undervisning. Efter hand övergick TT-forskning till att mer och mer 
finna och kartlägga de olika beståndsdelarna i lärares sätt att tänka om 
undervisning. Tvivlet som tidigare funnits på lärarnas kompetens kom 
att sakta övergå till en ökad respekt och förståelse för det komplexa i 
lärares arbete. Resultatet av TT-forskningen blev att forskarna ganska 
tydligt kunde beskriva de svårigheter som ständigt förekommer i 
undervisningssituationer (Arfwedson, 1994).  
TT-forskningens tillkomst betyder att kunskaper om lärares sätt att 
tänka lades till tidigare kunskaper om lärares synliga sätt att bete sig i 
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undervisningssituationer och bidrog till ökad förståelse för yrkets 
komplexitet. Det finns emellertid brister i denna relativt unga 
forskningsgren, anser Arfwedson (1994). En brist kan vara att 
forskningen handlar om individundersökningar vilket medför att man 
hittills bara kunnat utforska ett fåtal lärares sätt att tänka. Varje ny 
undersökning medför ofta helt nya problemformuleringar. Av den 
anledningen menar Arfwedson att vägen till generaliserbar kunskap blir 
ganska lång. 
Att lärararbetet har en komplexitet som inte kan reduceras till en 
intellektuell problemlösningsförmåga har också Naeslund (1997) 
konstaterat. Dessa och andra resultat medförde att TT-forskningen efter 
hand blev mer interaktionistiskt än kognitivistiskt inriktad. Eftersom 
kontextbundenheten i lärares arbete framkommer mycket tydligt kan 
blivande lärare ta lärdom av TT-forskningens nyanserade beskrivning 
av läraryrkets komplexitet. 
 
Läraren som lagspelare 
Carlgren (1996) menar att den kritik som fördes mot ett positivistiskt 
synsätt ledde till en alltmer kvalitativt orienterad forskning som tog 
form under 1980-talet. Arfwedson (1994) beskriver den 
tyngdpunktsförskjutning av forskningsområdet som då skedde. 
Benämningen kom nu att bli ”teacher-thinking and action”. En 
motreaktion mot rådande synsätt växte fram, vilket innebar att lärarna 
nu inte längre skulle vara objekt utan ta aktiv del i forskningen. Inom 
forskningen kom individers samspel i olika sammanhang att bli 
intressant. Perspektivet vidgades och läraren ses inte längre bara som 
rationell utan som en som prövar och förändrar sina ställningstaganden 
genom sin praktik. Eleverna ses heller inte som objekt utan som subjekt 
som påverkar händelserna i undervisningssituationen. Tekniska 
metoder att kartlägga lärares tänkande ifrågasätts eftersom risken finns 
att forskarens förenklade bild tvingas på lärarna. För att beskriva lärares 
arbetssituation används ofta fallstudier, med porträtt av enskilda lärare 
och konkreta händelser, som metod. Empirin ger exempel på hur 
läraren styr sina arbetsuppgifter och hur arbetsuppgifterna styr läraren. 
Arbetsförhållanden är något mer specifikt som skapas i mötet mellan 
den enskilde aktören och de konkreta arbetsuppgifterna. Det 
interaktionistiska perspektivet på lärarkompetens har alltså kommit i 
fokus (Naeslund, 1991). 
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Praktiken är, sammanfattningsvis, alltid mer komplex och 
motsägelsefull än forskningsresultaten. Lärarna vet redan mycket av 
vad forskarna sakta men säkert börjar upptäcka. Vad nyare 
lärarforskning mer borde peka mot är en ”lärarnas forskning”, menar 
Arfwedson (1994), Carlgren (1996) och Rönnerman (2004).  
 
Forskningens bilder av läraren    
Naeslunds (1997) lägger fram ett förslag till klassifikation av de 
teoretiska perspektiv som finns inom lärarforskning. Syftet med 
klassifikationen är att den belyser forskningens mångfald och pekar på 
förhållandet mellan vad man frågar efter och vad man får svar på. 
Naeslunds fyra perspektiv som också speglar utvecklingen inom 
lärarforskningen, är det utilistiska, det strukturalistiska, det 
hedonistiska och det interaktionistiska. Utilism har med nytta att göra 
och passar på forskning om lärares lämplighet, effektivitet och 
professionalism, vilket i viss mån stämmer med avsnittet ”Läraren som 
producent av resultat”, alltså effektiviteten. Problemet var om det går 
att fastställa vilka personliga kunskaper, som kombinerade med 
undervisningsfärdighet, utgör en god och effektiv lärare. I den 
inledande studie har studenterna ofta framhållit varierande personliga 
kunskapsområden som grund för hur skicklig läraren är i sitt 
yrkesutövande. Där framställs ofta den personliga kunskapen som 
medfödd, något som man antingen har eller saknar och inte som en 
effekt av utbildning. Detta perspektiv vill man som lärarutbildare 
naturligtvis ifrågasätta. 
Det strukturalistiska perspektivet innefattar organisationsteorier med 
olika traditioner samt ramfaktorteorin. Forskare undersökte vilken makt 
som ramfaktorerna och organisatoriska villkor hade på pedagogiken. 
Ramfaktorteorin kunde innebära en känsla av frihet för många lärare 
som fått skulden när skolreformerna blev ett misslyckande eller inte 
kunde genomföras. Även Berg (1999) har studerat lärarnas möjlighet 
att vara professionella utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv.  
Hedonism kommer från grekiska ordet njutningskonst och begreppet 
kom att stå för en rimlig och hållbar balans mellan olika behov och 
syftar på lärares välbefinnande, alltså mer ett arbetstagarperspektiv. 
Mycket av denna forskning har varit beteendevetenskaplig med ett 
individuellt psykologiskt perspektiv medan interaktionistisk forskning 
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anknyter till etnometodologi och symbolisk interaktionism, där 
arbetsförhållanden är något mer specifikt som skapas i mötet mellan 
den enskilde aktören och de konkreta arbetsuppgifterna, ”Läraren som 
lagspelare”. Gemensamma drag är att denna typ av forskning 
intresserar sig för miljöer och fenomen på mikronivå. Dessutom 
intresserar sig forskningen för tillfället för den sociala interaktionen 
mellan personer. Enligt Mead (1934) skapas vår självbild i interaktion 
och kan följaktligen utvecklas genom t.ex. utbildning. Det framkommer 
i forskningens bilder av lärarkompetens en förskjutning av fokus från 
ett behavioristiskt och individuellt perspektiv mot ett interaktionistiskt 
perspektiv.   
 

Personlig kunskap 
När Appelö (2002) granskar lärarmanualer för att urskilja bilden av den 
gode läraren under 1900-talet framkommer två grundläggande delar, 
nämligen personlighet och yrkesroll. Över tid har förändringar skett 
men lärarens personlighet har under hela tiden betonats som viktig ur 
flera olika synvinklar. Naeslund (1991) och Stensmo (2000) har 
genomfört studier där syftet var att finna nyanserade bilder av vad 
lärares arbete innebär. Dessa studier ledde bl.a. till iakttagelsen att 
lärare praktiserade olika lärarstilar där läraren som person var i fokus. 
En student i den inledande studien skriver: 

Man kanske ska ha en speciell personlighet för att bli lärare, våga träffa folk tycka 
om att träffa människor och … prata inför folk. 

I den första studiens resultat skiljs personlig och pedagogisk kunskap 
åt, trots att de är tätt sammanflätade och att båda delarna kan utvecklas 
genom utbildning. Rolf (1991) använder begreppen praktisk kunskap, 
personlig kunskap och professionell kunskap för att beskriva innehållet 
i lärarkompetens. Rolf utgår från den ungerske samhällsteoretikern 
Polanyi som menar att personlig kunskap är den typ av kunskap som 
integrerar upplevelser, känslor och intressen. Utifrån den personliga 
kunskapen kan man göra vissa antaganden och generaliseringar, man 
skaffar sig ett förhållningssätt (jfr Shulman, 1987 ”strategic 
knowledge”). Det är när det personliga förhållningssättet relateras till 
en pedagogisk praktik som det inryms under begreppet 
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undervisningsfärdighet. Även värderingar räknas som personlig 
kunskap i Polanyis terminologi. Den personliga kunskapen uppträder, 
enligt denna teori, som tyst kunskap. Begreppet tyst kunskap innebär i 
denna mening att den är ordlös, att den saknar ett verbalt språk. 
Gustavsson (2002) anser att det finns många olika språk inte bara det 
verbala, och i den meningen är inte heller den ”tysta kunskapen” tyst. 
Den uttrycks bara på andra sätt. Att kunskapen är personlig betyder att 
den finns i våra kroppar och att kunskapen är en aktivitet tyder på att 
den blir använd.  Tyst kunskap har blivit ett sätt att tala om den typ av 
kunskap som annars skulle förbli outtalad men betydelsefull. Rolf 
(1991) anser att lärare även som yrkesgrupp innehar en slags 
gemensam personlig kunskap, en kollektiv tyst kunskap. Denna tysta 
kunskap möter studenterna i praktiken och benämner den som 
erfarenhet. 

Och så har de ju en viss erfarenhet som man kanske inte lär sig heller nu när man 
går på lärarutbildningen, utan det lär man sig väl eftersom ..så när man är ute och 
funderar på hur man gör. 

Sundgren (1990) beskriver den tysta kunskapen som en kunskap som 
lärare skapar utifrån sina personliga förutsättningar. Man kan tänka sig 
att den tysta kunskapen är en slags social kompetens, en förmåga att 
förstå situationer och bemöta andra människor, det som vi i 
lärarutbildningen kallar förhållningssätt (Utbildningsplan 2004). Även 
van Manen (1995) anser att lärarkunskapen är beroende av personlig 
kunskap och av den omgivning i vilken man har sin verksamhet. För att 
få syn på den personliga kunskapen har forskaren använt sig av 
narratives, alltså egna berättelser som lärarna skriver och som tolkas av 
forskaren. På liknande sätt har studenters berättelser i denna studie 
använts för att finna uttryck för personlig kunskap. Tolkningen av 
begreppet personlig kunskap innebär alltså inte bara ”tyst” kunskap – i 
bemärkelsen att den inte går att tala om – den är snarare kopplad till det 
som studenterna beskriver som ”personlighet” eller kunnighet hos vissa 
personer. Att man vill tala inför publik, stå ”där framme” tycks vara en 
sådan egenskap.  
 

….just den här pedagogiken att kunna stå där framme inför en grupp och se till så 
att alla fattar vad jag säger…. 
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Säll (1995) använder sig av metaforer för att beskriva lärarens olika 
uppgifter. Dessa metaforer hämtar hon från teaterns värld. En sådan 
metafor är estradören, den som står i centrum och ensam innehar 
scenen. Säll menar att den egna personen är ett betydelsefullt redskap i 
undervisningssammanhang. Estradören har en karismatisk utstrålning 
och undervisar på ett intressant sätt. Men såväl estradören som aktören 
har en pedagogisk uppgift eftersom uppgiften är att skapa intresse för 
undervisningens innehåll. Alltså blir den kategori som benämnts Aktör 
länken mellan personlig kunskap och undervisningsfärdighet. 
 

Praktisk personlig kunskap 
Arfwedson (1994) ställer sig frågan vad lärares praktiska kunskap 
innehåller och hur den formas.  Han menar att det är svårt att svara på 
frågan eftersom det är svårt att urskilja vad som ingår i praktisk 
kunskap. Att praktisk kunskap kan vara svår att identifiera, menar 
också Rolf (1991). Kunskapen är tidsbunden, situationsspecifik, 
handlingsorienterad och personlig. Praktisk kunskap betraktas som en 
förmåga att utföra vissa handlingsmönster utifrån vissa formulerade 
kriterier. Praktisk verksamhet styrs av regler som är beroende av 
kontexten eller situationen. Den praktiska kunskapen benämns som 
”know-how”. Lärares praktiska personliga kunskap består alltså av 
”know-how” som kan vara förmågan att handla i enlighet med sociala 
regler. Reglerna kan vara mer eller mindre situationsberoende. När 
studenterna i den inledande studien berättar om att lärarna, på ett 
närmast mystiskt sätt, bara ”vet hur man gör” kan det vara samma 
företeelse som Rolf benämner ”know-how”. Know-how eller praktisk 
kunskap är en relationsterm i den meningen att den inte enbart är en 
personlig egenskap utan också en relation mellan individuella aktörer 
och sociala regelsystem. På liknande sätt har Säll (2000) beskrivit 
interaktionsprocessen, det är inte personer som är kompetenta utan 
snarare system av roller som är besatta av personer. Praktisk personlig 
kunskap utgör följaktligen en grund för rollen som lärare, men synes 
svår att studera utanför sitt sammanhang. I mitt material kan den 
möjligen avläsas som känslor av ”säkerhet”, förmåga att ”hantera” 
situationer eller att ”ta” barn. 

Att ta barn och ungdomar på ett bra sätt. 
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…det är sättet att hantera elever, för det märkte jag att jag hade väldigt stor brist i. 

Lärarens praktiska kunskap synes alltså vara personlig och kan 
utvecklas såväl genom omedvetna processer som genom medvetna 
strategier t.ex. genom utbildning. Praktisk kunskap förbättras genom 
någon form av ”trial and error”-processer, man lär sig i handling och 
genom erfarenhet, t.ex. genom erfarenheter under verksamhetsförlagd 
utbildning, men också genom att man på ett systematiskt sätt reflekterar 
över det som har hänt. Hartman m.fl. (2003) menar att Deweys kritik av 
pedagogiska traditioner med avseende på lärande och kunskap 
fortfarande kan ses som aktuell. Dewey argumenterade mot en 
filosofisk dualism som skiljer mellan teori och praktik. Praktik och 
teori var för Dewey inget som man kunde skilja åt eftersom de var 
förenade i en oupplöslig förbindelse med varandra. Det är när man 
börjar reflektera över handlingar som inte riktigt fungerar som man 
utvecklar tänkandet och den uttalade kompetensen (Dewey, 1997). 
 

Personlig kunskap i form av bildning 
Det känns ju när man tänker på lärare som kan klara alla händelser ..så känner man 
ju att en lärare har en enorm kunskap …som allmän kunskap och de känns väldigt 
allmänbildade tycker jag. 

I bilagan till Läroplanskommitténs förslag Skola för Bildning (SOU 
1992:94) fastlägger Donald Broady att bildning innebär att man klarar 
av att förstå, hantera och ta ställning till nya oförutsedda förhållanden, 
en slags strategisk kunskap. Dessa förmågor kan således också 
benämnas som allmän bildning eller allmänbildning. Under mycket 
lång tid har bildning varit ett centralt begrepp när man diskuterat vad 
utbildning skall vara bra för. Det är inte bara faktakunskap som är 
nödvändig utan hela bildningsbegreppet. Av den anledningen menar 
Broady att lärarna bör ta ställning till vad bildning i vår tid innebär. 
Bengtsson och Kroksmark (1994) menar att bildning och utbildning är 
två begrepp som ofta sätts i samband med varandra och med skola och 
kunskap.  
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”Utbildning är målbestämd och syftar till en viss yrkeskunskap. Bildning däremot 
syftar till en omdaning av hela människan som går ut på att hon skall kunna 
orientera sig i tillvaron genom att se och förstå hur saker och ting hänger samman.” 
(a.a. s.89) 

Gustavsson (2002) anser att bildning innefattar såväl resultat som 
process, där bildningen gör att man på ett klokt sätt kan balansera 
mellan resultat och process. Bildning är sådant som vi personligt 
införlivat i våra liv och som vi kan använda oss av som ledstjärnor i 
olika situationer. Ellen Key lär ha sagt beträffande bildning att det är 
”vad som finns kvar när vi glömt vad vi lärt” (a.a., s 40). Key menade 
att det finns en stor skillnad mellan lärdom och bildning, då lärdom är 
något vi lärt genom bokliga studier. Appelö (2002) har i statliga 
utredningstexter funnit att vissa tider gestaltades den gode läraren som 
den allmänbildade auktoriteten. Det var en lärare med goda personliga 
relationer med samhället och en god förebild, tack vare sitt moraliska 
beteende. Appelö fann i sin studie att alla lärare behöver goda 
ämneskunskaper som ständigt måste förnyas och ökas. De 
allmänbildande kunskaperna ansågs vara minst lika viktiga hos läraren 
eftersom de oftast ger en bättre och mer stimulerande undervisning.  
Hartman (1996) redogör för forskares syn på bildning som ger läraren 
kunskap och förmåga, särskilt klassisk bildning har poängterats. 
Studenterna i denna studie anser att lärare har god allmänbildning, 
vilket kanske är detsamma som bildning enligt ovanstående referenser. 
Men det handlar inte bara om att kunna svara rätt på frågesporter utan 
också om att kunna bedöma vilka handlingar som framstår som rätt i 
olika situationer. I denna undersökning har studenterna använt sig av 
allmänbildning när de avser att lärare kan förstå, hantera och ta 
ställning till nya oförutsedda situationer. Samma förmåga beskrivs som 
en delmängd av ”expertis” av Dreyfus och Dreyfus (1986). Då utgör 
förmågan i viss mening ett slutstadium i en professionell 
utvecklingsmodell som inleds med en regelstyrd novis och avlutas med 
en intuitiv expert. 
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Undervisningsfärdighet  
Med undervisningsfärdighet avses här både kunskaper om ämne och 
metoder, vad som traditionellt definierats som undervisning. Kategorin 
Pedagog från kapitlet Bilder av läraren kan inrymmas i förmågan att 
bedriva undervisning – d.v.s. undervisningsfärdighet. För att 
undervisning skall fungera krävs nämligen, förutom ämneskunskaper 
och metoder även kunskap om barns utveckling och uppväxtvillkor. 
Även kunskaper om professionellt förhållningssätt samt kunskaper om 
organisation, kan på detta sätt säja tillhöra undervisningsfärdighet. 
Dessa kunskapsområden gavs rubriken Psykolog respektive 
Organisatör i kapitlet Bilder av läraren. Att bedriva undervisning 
handlar alltså om att hantera balansgången mellan ämne, metod, elev 
och miljö. Det innebär att ha kunskaper om ämnet, metoder, barn och 
organisation, didaktisk färdighet. 

Vad är egentligen undervisning?   
Undervisning som fenomen är lika gammal som mänskligheten menar 
Kansanen (2000). Han åberopar Sokrates som i sina dialoger medvetet 
riktade diskussionerna mot ett mer eller mindre bestämt mål och en 
avsikt att någon skulle lära sig något. Ett annat exempel är den 
undervisning som Jesus bedrev med liknelsen som metod. Båda 
exemplen visar på en metodisk medvetenhet och reflektion rörande 
undervisning. Det har alltså ganska tidigt funnits insikter om hur 
undervisning bäst kan gå till (Alerby, m.fl. 2000).  
I Egidius termlexikon (1995) beskrivs undervisning som organiserad 
verksamhet i olika former vid en skola eller undervisningsinstitution, 
alternativt kunskapsförmedling. Den definitionen är för vid menar 
Bengtsson (2001) och föreslår att alternativt sätt att definiera begreppet 
undervisning, vilket utgör stommen i det fortsatta resonemanget. 
Bengtsson refererar till Smith (1987) som anser att undervisning är en 
planerad aktivitet mellan någon som undervisar någon om något.  
Smith har ställt samman fem definitioner på undervisning som han 
sedan diskuterar. Den första definitionen kallar han deskriptiv och avser 
en lexikalisk definition. Eftersom Smith har utgått från begreppet 
”teaching” som betyder ”att visa något med tecken och att meddela 
kunskap eller färdighet” tycker Bengtsson att den lexikaliska 
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definitionen är både för snäv och för vid för att ge uttryck för det lärare 
sysslar med i skolan, att visa någon vägen till sjukhuset skulle i så fall 
kallas undervisning. 
Den andra definitionen enligt Smith är undervisning som framgång, där 
resultat i form av inlärning också inbegrips. Undervisning medför här 
inlärning och om så inte sker har ingen undervisning skett. Bengtsson 
anser att även denna definition är något felaktig eftersom det inte finns 
någon nödvändig relation mellan undervisning och inlärning. 
Undervisning kan bedrivas utan att inlärning sker, samtidigt kan 
människor lära sig saker utan att någon undervisat dem.  
Smiths tredje definition syftar på undervisning som medveten aktivitet, 
alltså att försöka undervisa. Läraren kan genom medveten undervisning 
försöka ta ett ansvar för elevernas studier, att de sysslar med de 
föreskrivna uppgifterna, men inte ta ansvar för att de lär sig något, det 
räcker alltså inte med att medvetet försöka undervisa.  
Den fjärde definitionen är att undervisning ses som normativt beteende. 
För att kallas undervisning måste inlärningsinnehållet vara av en viss 
beskaffenhet och metoderna vara av ett bestämt slag – om man inte gör 
på detta sätt undervisar man alltså inte. Smiths femte definition är den 
vetenskapliga definitionen som är en teknisk definition och som 
fokuserar effekterna av lärarbeteende i klassrummet, utan effekt har 
undervisning alltså inte skett.  
Bengtssons (2001) eget resonemang om vad undervisning är, kan kort 
beskrivas att undervisning alltid är om något till någon. Undervisning är 
en aktivitet med många olika uttrycksformer som sker i en konkret 
kontext med givna aktörer. Det går alltså inte att undervisa utan 
innehåll och man måste alltid undervisa någon. Ämneskunskaper är 
således centrala, liksom metoder för hur dessa bäst organiseras och 
omsätts. Intersubjektivitet, dvs. relationer, är också en nödvändig 
egenskap för undervisning, eftersom undervisning inte kan utföras av 
en ensam lärare utan elever. Att en lärare och ett antal elever befinner 
sig i samma rum räcker alltså inte, en relation mellan dem är också 
nödvändig. Läraren kan alltså inte sägas undervisa om hon inte 
samtidigt har en relation till sina elever. Undervisningstriangeln består 
därför av relationen mellan lärare, elev och kunskap. Smylie och 
Miretzky (2004) anser, precis som Bengtsson, att undervisning är ett 
arbete som är beroende av relationer. Arfwedson (1998) utrycker att 
undervisning måste ses som en process och ett samspel mellan mål, 
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process och innehåll, där lärare och elever förutsätts samarbeta och 
planera tillsammans. Undervisning kan ses som en process som således 
kräver engagemang av både läraren och eleven för att ge resultat. 
I tidigare avsnitt refererades till Alexandersson (1994) som menade att 
också kompetens är en relation mellan individ och uppgift, den 
uppträder också i en specifik situation, man kan säga att den är 
”situerad”. På samma sätt är undervisning alltid insatt i ett 
sammanhang, i en organisation. Lärarens sätt att förhålla sig till, 
omskapa, eller helt enkelt skapa organisationen kring lärandet är alltså 
också centralt för undervisningen. Läraren som Organisatör är 
följaktligen en aspekt av undervisningsfärdigheten. Organisatören 
benämns av Säll (2000) med metaforen regissören, den som leder 
undervisningen och regisserar spelet i klassrummet. Läraren, även 
kallad organisatör och regissör, har det yttersta ansvaret för att 
undervisningen fungerar genom att planera, övervaka ordning och i 
klassrummet skapa en lärandemiljö. 
Gudmundsdottir (1989) beskriver tre förmågor som ingår i 
undervisningsfärdigheterna. Dessa förmågor benämner hon planering 
eller förberedelser och avser då bland annat inläsning av ett visst 
ämnesområde, transformation vilket innebär att man väljer det stoff 
som passar för undervisningen och anpassning som här betyder att 
läraren anpassar stoffet till den grupp elever som skall undervisas. 
Också Schulman (1987) har försökt att identifiera och beskriva 
kunskapsbasen för undervisning. Han anser att ämneskunskaper 
tillsammans med de förmågor som beskrivs ovan är kärnan i lärares 
kunskap. En student i den inledande studien uttrycker: 

Det handlar väl mycket om att kunna, jag menar ämneskunskapen kan man ju ha 
men det ju inte en självklarhet att man förmedla på ett bra sätt så att alla förstår. 
Det är väl det jag känner att en lärare som jobbar ute i skolan idag är bättre än vad 
jag är på att just förmedla sin kunskap. Jag tror att man måste komma in i de där 
tankebanorna att man måste organisera sin undervisning.  
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Länkar mellan personlig kunskap och 
undervisningsfärdighet 
Rannström (1995) anser att lärarkompetens måste förstås som en helhet 
av olika kunskapsområden tillsammans med förmågan att reflektera. 
Förmågan att reflektera blir således central som länk mellan personlig 
kunskap och undervisningsfärdighet. På samma sätt kan man säga att 
ledarskapet måste relateras till aspekter av såväl den personliga 
kunskapen som till undervisningsfärdigheten, varför ledarskap också är 
ett av de begrepp som länkar personlig kunskap och undervisnings-
färdighet. 

Reflektion   
På senare tid har intresset för reflektion ökat och det har införts som ett 
nyckelbegrepp i läraryrket och i lärarutbildningen. Trots att reflektion 
är ett vanligt förekommande begrepp har det skapat den 
motsägelsefulla situationen att begreppet används på ett oreflekterat 
sätt anser Bengtsson (1996). Reflektion kan vara något som sker i 
handlingen, eller som är skilt från handlingen. Det är dessutom en 
kognitiv aktivitet till skillnad från den praktiska kunskap som beskrivits 
tidigare. Ordet reflektion kommer från latinets ”reflectere” som betyder 
att vända bakåt. Reflektion kan enligt Schön (1996) användas som 
tänkande över en företeelse eller handling för att få djupare förståelse 
av den. Våra handlingar kan inte förstås isolerat från varandra eller från 
de sociala kontexter i vilka de utförs. Läraren kan genom reflektion 
före, under och efter undervisningen få kunskap om och ta ställning till 
sin egen yrkespraktik, genom att pröva och ompröva vad han varit med 
om (Zeichner, 1996). En student skriver: 

En lärare som har jobbat ett antal år har en massa erfarenhet. Den erfarenheten 
medför även ovärderlig kunskap som man endast kan få genom att arbeta och 
genom att reflektera över vad som händer. 

Maltén (1995) menar att lärarkompetens uppstår i samspelet mellan 
praktik och teori och i samspelet mellan läraren som person och läraren 
som pedagog. Samspelet måste aktivt vidmakthållas och 
vidareutvecklas för målet är att bli en reflekterande praktiker. Även 
Alexandersson (1994), som refererar till Kemmis beskrivning av 
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begreppet reflektion, menar att det är en aktiv social process som 
skapas i ett sammanhang. Det är alltså inte bara en individuell process. 
Studenters utbildning blir i detta perspektiv inte ett bara ett system för 
reproduktion utan också en slags process där de själva, individuellt men 
också kollektivt, är aktiva i processen, växandet till lärare.  

Ledarskap 
Inom forskning om utbildning har man alltmer uppmärksammat läraren 
som ledare för en verksamhet. För att kunna bedriva god undervisning 
krävs också ett gott ledarskap. Maltén (2000) menar att ledarskap är en 
påverkansprocess med syfte att få andra människor att agera i riktning 
mot bestämda mål. Ledarskapet förutsätter såväl gruppsykologiska som 
problemlösande färdigheter. Ett begrepp som mer och mer 
förekommer, enligt Stensmo (2000), är ”leda lärande” som lärarens 
uppgift. Den klassiska lärarrollen är läraren som leder en skolklass eller 
en undervisningsgrupp. Det finns inte något sätt att undervisa och leda 
som passar alla. Stensmo anser att en lärare behöver ämneskunskap, 
didaktisk kunskap och ledarskap. Ledarskapet innefattar i sin tur olika 
arbetsuppgifter som planering, kontroll, motivation, gruppering och 
individualisering. Även lärarens personliga agerande har betydelse för 
ledarskapet. I den inledande studien finner vi kategorin Aktör, vilket 
där avsåg den som står där framme och talar inför andra. Också 
aktörens agerande tillhör ledarskapet. Man bör, enligt Stensmo, finna 
en egen ledarstil och reflektera över generella faktorer när man 
utformar sin egen stil. I denna studie säger en student ”att vara ledare så 
att man har ordning på allt” behövs för att kunna vara lärare och 
bedriva undervisning.  
 
Hos Ziehe (1989) handlar undervisning inte om undermediciner eller 
recept på hur undervisning skall bedrivas. Lärarens uppgift som ledare 
är att problematisera undervisningen genom att pröva nya sätt att förstå 
de villkor som det moderna samhället har för lärandet. Den gode 
ledaren förmår alltså ständigt reflektera över sin verksamhet. Enligt 
Ziehe innefattar lärarkompetens bland annat tankeskärpa, slagfärdighet, 
skämtlynne och älskvärdhet. Läraren innehar också handlingskraft och 
är pålitlig. Läraren kan likaså hålla distans och ha en klar gräns mellan 
yrkesmänniskan och privatpersonen. Studenterna i denna studie 
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uppfattar läraren som en människa med enormt många 
kunskapsområden som tillsammans gör personen nästan till 
övermänniska. Fördjupningen i litteraturen har lett fram till insikten att 
det ”övermänskliga” istället kan handla om att utveckla förmågan att 
balansera personlig kunskap och undervisningsfärdighet genom att 
reflektera och utöva ett gott ledarskap. Balansgången handlar om att 
”vicka på brädan så den kommer i balans”.  

De är kunniga inom sitt område och vet vad de håller på med. Man ska inte vara 
den stora kungen som är högt uppe över alla andra utan sänka sig till deras nivå. 
Vicka på brädan lite så den kommer i någorlunda balans 

 

Modell II 
Utifrån den kunskap, vi nu har skaffat oss om nyantagna studenters 
uppfattningar av lärarkompetens och utifrån den litteraturöversyn som 
gjorts, har en modell utvecklats som används i det fortsatta arbetet med 
att analysera vad avgående studenter har för uppfattning av 
lärarkompetens. Cohen och Manion (1994) beskriver modeller som 
möjligen utbytbara mot teorier eller i alla fall som en tydligare bild av 
ett fenomen.   

“Sometimes the word `model` is used instead of, or inter changeably with `theory`. 
Both may be seen as explanatory devices or schemas having a broadly conceptual 
framework, though models are often characterised by the use of analogies to give a 
more graphic or visual representation of a particular phenomenon” (a.a., s 16). 

Bengtsson och Kroksmark (1994) menar att det är svårt att formulera 
lärarkompetens och därmed sätta fingret på lärarutbildningens mest 
centrala delar. För att förstå de olika delarna i relation till helheten av 
lärarutbildningen är det nödvändigt att göra en indelning eller modell 
som med nödvändighet reducerar och förenklar. Det är helheten som 
utgör lärarkompetensen och i den visar sig komplexiteten. I en modell 
förutsätts en integrering eller balans och i studien visar det sig vara just 
balansen mellan personlig kunskap och undervisningsfärdighet som 
utgör kärnan i lärarkompetens. 
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Figur 2. Modell för tolkning och analys av det empiriska 
datamaterialet. 
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VAD har vi lärt oss på lärarutbildningen?  

Vad kan du idag som de nyss antagna studenterna inte kan? Den öppna 
frågan ställdes till studenter som gick sin sista dag på lärarprogrammet. 
Svaren sorterades efterhand in i modellen i avsikt att studera om något, 
eller några, av de områden som modellen beskriver som delmängder av 
lärarkompetens kan återfinnas i studenternas egen tolkning av vad som 
utvecklats under utbildningen.  
De två huvudkategorierna i modellen är personlig kunskap och 
undervisningsfärdighet.  Underkategorierna till personlig kunskap är 
praktisk personlig kunskap och bildning. Till undervisningsfärdighet 
relateras underkategorierna kunskap om ämnet, kunskap om metod, 
kunskap om barn och kunskap om organisation. Till dessa 
underkategorier relateras sedan, utifrån det nya materialet, dvs. de 
avgående studenternas svar, nya aspekter, dvs. ytterligare teman som 
hittats i materialet.  På detta sätt utvecklas modellen ytterligare och blir 
slutligen till det underlag för diskussion om hela lärarutbildningens 
innehåll som rapporten har för avsikt att illustrera. 
Två underkategorier, ledarskap och reflektion kunde inte på ett tydligt 
sätt inordnas till vare sig personlig kunskap eller 
undervisningsfärdighet, de hamnar i båda. De finns mitt emellan som 
en bro, eller en länk, mellan de övriga. Inte heller erfarenhet kan 
sorteras till någondera kategorin. Erfarenhet är inte en länk mellan 
dessa båda kunskapsområden utan snarare ett paraply eller en ram runt 
lärarkompetens och som växer med tiden i yrket. Erfarenhet bildar 
alltså en bakgrund, en resonansbotten, till hela modellen. 
Efter litteraturgenomgången och analysen blev det tydligt att 
kategoriseringen skulle få ett annat utfall än den som presenterats i 
kapitlet Bilder av läraren, därför tillkommer nu ett begrepp i modellen, 
nämligen aspekter. Aspekter bildar underrubriker till modellens 
begrepp och utgörs av nytillkomna kunskaper som studenterna berättat 
om. De nya aspekterna redovisas i avsnittens figur som streckade rutor. 
Antal studenter som i sina utsagor beskrivit uppfattningar som kan 
inordnas i modellens olika rutor är sammanställda i tabeller efter varje 
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avsnitt, så att man kan göra sig en bild av hur många av studenterna 
som nämnt respektive område, ett kvantitativt utfall.  
Modell II kommer alltså i detta kapitel att först brytas ned och 
presenteras i kategorier, där utfallet av de nyexaminerades 
uppfattningar redovisas såväl kvalitativt som kvantitativt. Efter hand 
växer en helhet fram - en ny helhet - en ny modell, modell III som 
slutresultat.  
Modell III testas och presenteras genom en strukturerad enkät, där 
frågorna är slutna och har sin utgångspunkt i modellens kategorier.  

Personlig kunskap  

 
Det är mer än hälften av studenterna som i sina utsagor spontant 
redogjort för uppfattningen att praktisk personlig kunskap är vad de 
tillägnat sig när de nu ser tillbaka på utbildningen. Det är främst 
yrkesidentitet och självkännedom som lyfts fram och som utgör 
aspekter av denna kategori. 
 

 

yrkes- 
identitet 

själv-
känne- 
dom 

praktisk 
personlig 
kunskap 

praktisk 
personlig 
kunskap 

kunskap 
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bildning 

Personlig kunskap 
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Yrkesidentitet      
I aspekten yrkesidentitet innefattas förståelse för lärarrollens innebörd. 
Det är först nu mot slutet av utbildningen som studenterna fullt ut inser 
lärarrollens betydelse och har skaffat sig en läraridentitet vilket är något 
helt annat än det elevperspektiv på lärarkompetens som blev tydligt i 
den första studien. Några studenter beskriver att de nu har en tydlig 
lärarroll, vilket har att göra med kunskapen om den egna personen.  

Nu känner jag mig som ett med mitt yrke för jag har en tydligare lärarroll och 
känner mig nu säkrare och kan bättre identifiera mig som lärare. 

Yrkesidentitet medför även en känsla av säkerhet inför det kommande 
uppdraget. Många beskriver att de nu har en helhetssyn på yrket och 
kan placera sig själva i ett större sammanhang. De uppfattar att de har 
fått nya perspektiv på läraryrket och inser den komplexitet som 
läraruppgiften medför. Komplexiteten kan de bland annat hantera med 
hjälp av den identitet, som bygger på personlighetsutveckling. 

Innan jag började min utbildning förstod jag inte läraryrkets komplexitet, nu känner 
jag mig själv och min identitet som lärare med flera tankar om vad läraruppdraget 
innebär och tror mig klara av det.  

Ytterligare exempel på att studenterna anser att de uppnått en identitet 
är beskrivningen av den egna förändringen och de nya insikter som de 
skaffat sig under utbildningens gång. Uppfattningen om förändringen 
av lärarrollen från början av utbildningen fram till avslutningen 
beskrivs som en resa genom personlig utveckling som så småningom 
leder till en tydlig läraridentitet och förståelse för uppdraget som lärare. 

Man har fått ett annat tänk för man ser elever och undervisning på ett annat sätt än 
tidigare, man har utvecklats personligt och förstår syftet med jobbet 

När studenterna redogör för verksamma lärares yrkesidentitet är det 
framför allt denna känsla av säkerhet och trygghet som lyfts fram.  

De har skaffat sig en egen lärarroll. Jag måste jobba ett tag för att hitta min. 

Studenterna har intryck av att lärare, tack vare denna identitet med 
yrket, kan och törs utmana den utveckling som ständigt pågår i skolan. 
Studenterna uttrycker förståelse för att verksamheten hela tiden kräver 
utveckling och att yrkesidentiteten är grundläggande för uppdraget att 
driva skolutveckling.  
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Dock tror jag att deras erfarenhet och den etablerade yrkesidentitet som en erfaren 
och aktiv lärare har, ger tryggheten att våga möta en ständig utveckling. 

Självkännedom 
Aspekten självkännedom utgör en del i personlig kunskap, då det ju 
handlar om den egna personens utveckling, vilken för en del beskrivs 
som självförtroende. Studenterna uppger att de under utbildningen har 
skaffat sig kunskap om sig själva som gör att de utvecklats personligen 
vilket får betydelse, tror många, i yrkesrollen. 

Jag har lärt känna mig själv och fått gott självförtroende och det har skett en 
personlig utveckling under dessa fyra och ett halvt år, vilket har betydelse för min 
kommande yrkesroll. 

Studenternas uttalanden handlar om att de vågar stå för sina åsikter 
därför att de har tilltro till sig själva. Ett flertal studenter anser att de 
fått nya värderingar och ett annat synsätt. Livserfarenheten och 
självkännedomen uppfattas ha ökat för många studenter vissa beskriver 
att det skett en mognadsprocess som gör att de idag inte är så 
kategoriska i sina omdömen.   

Min självinsikt är betydligt bättre nu och jag kan föra diskussioner om skolan med 
andra lärare…. dessutom kan jag nog se lite mer ”gråzoner” nu. Allt är inte svart 
eller vitt. Jag har blivit mer ödmjuk. 

Tabell 2. Antal studenter som nämnt underkategorin praktisk personlig 
kunskap med aspekterna.  (N= 161)  
 

Praktisk personlig 
kunskap 

UTBILDNINGENS RESULTAT 
Vad kan du idag som de nyss antagna 
studenterna inte kan? 

 Antal studenter som spontant 
nämner området 

Yrkesidentitet 63 
Självkännedom 24 
Övrigt 2 
Totalt 89 
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Det är endast 12 studenter som beskriver att de du uppfattar sig ha 
erövrat kunskap som kan sorteras i underkategorin kunskap som 
bildning. De beskriver inte i detalj vad de allmänna kunskaperna 
innehåller men det handlar om generella kunskaper som kan ha 
betydelse för undervisningen.      

Man är nog trots allt lite allmänbildad och det kan man ha nytta av i många 
sammanhang. 

När studenterna ser framåt mot det kommande yrket och den kunskap 
som finns på fältet är det få som i detta skede uttrycker den i termer av 
allmänbildning. De redogör mer för allmänna kunskaper som 
kompetenser som gör att lärare kan möta det som jag tidigare beskrivit 
som bildning, nämligen förståelsen och hanteringen av oförutsedda 
händelser.  

De har betydligt mer allmänna kunskaper idag som gör att de är beredda på att 
tackla det oväntade.  

Tabell 3. Antal studenter vars uppfattningar speglar underkategorin 
kunskap som bildning. (N=161) 
 

Kunskap som 
bildning 

UTBILDNINGENS RESULTAT 
Vad kan du idag som de nyss antagna 
studenterna inte kan? 

 Antal studenter som spontant 
väljer området 

Totalt 12 
 

kunskap 
som 
bildning 

Personlig kunskap 
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Undervisningsfärdighet 
Undervisningsfärdighet är vad som beskrivits i tidigare kapitel både 
kunskap om ämnen och metoder vad som traditionellt brukar definieras 
som undervisning. God undervisning kräver dessutom kunskap om 
barns utveckling och uppväxtvillkor. För att undervisning skall fungera 
behövs dessutom kunskap om verksamhetens organisation och dess 
förutsättningar. 
 
 
 
 
 
 

Kunskap om ämnet 
Drygt 60 % av alla studenter anger spontant att de tillägnat sig 
ämneskunskaper i olika former som faktakunskap, förståelsekunskap 
och förtrogenhetskunskap. Många anger att de har kunskap både i 
ämnet och/eller om ämnet. Att ha ämneskunskaper innebär att ha 
pedagogiska kunskaper, dels kvantitativa och dels kvalitativa. 
Kvantiteten består av den mängd ämneskunskaper som studenterna 
uppfattar att de innehar och som de anser sig ha förvärvat under sin 
utbildning. Kvaliteten berör i högre grad hur man som lärare hanterar 
ämnesstoffet i förhållande till undervisningssituationen. Kunskap om 
ämnet belyses dessutom utifrån två nytillkomna aspekter goda 
ämneskunskaper och förhållningssätt till ämnet. Aspekten goda 
ämneskunskaper har tillkommit därför att studenterna poängterade att 
kunskaperna verkligen var goda.  Övrigt i tabellen avser att studenterna 
omnämner ämneskunskaper rent allmänt.  
 

Undervisningsfärdighet 

kunskap 
om 
ämnet 

kunskap 
om  
metoder 

kunskap 
om 
barn 

kunskap 
om  
organisa- 
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Ungefär hälften (48 %) av studenterna poängterar alltså att de har goda 
ämneskunskaper i jämförelse med nyantagna studenter. De litar på att 
deras ämneskunskaper kommer att bidra till att de blir skickliga i att 
undervisa. När studenterna beskriver de goda ämneskunskaperna 
uttrycks de i termer av goda, bra, stora, gedigna, djupa, nödvändiga 
eller relevanta ämneskunskaper.  

Jag tror mig ha goda teoretiska kunskaper inom de olika ämnena och har givetvis 
fått djupa kunskaper i mina ämnen som gör att jag känner mig säker inför läraryrket.  

Ofta beskrivs kunskaperna i form av en kvantitet som är större hos de 
avgående studenterna än hos de nyantagna studenterna. Formuleringen 
mer ämneskunskap visar på jämförelsen och fördjupningen av 
ämnesinnehållet, vilket tillskrivs utbildningen. Studenterna gör alltså en 
jämförelse med vad nyantagna studenter kan och bedömer sina egna 
kunskaper som större, djupare eller mer gedigna. ”Mer” är en 
kvantitativ men i viss mån även kvalitativ jämförelse mellan nya och 
gamla studenter.  

Jag tror mig besitta större och djupare kunskap inom de olika ämnena. 

Då studenterna blickar framåt, alltså mot verksamma lärares 
kunskapsområden framhålls ganska sällan lärarnas ämneskunskaper.  

Ja de kan ju sina ämnen och ju mer de undervisar ju säkrare borde de bli på 
ämneskunskaperna.  

De ämneskunskaper som studenterna skaffat genom utbildning gör att 
de upplever sig trygga men långt ifrån alla uttrycker att de har kunskap 
om hur de skall förhålla sig till ämnet. Det är i 12 utsagor som detta 

god 
ämnes- 
kunskap 

förhåll- 
ningssätt 
till 
ämnet 

kunskap 
om 
ämnet 
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framkommer specifikt. Kunskapen gör, tror studenterna, att de kan 
väcka intresse för ämnet. Studenterna kan utifrån sin ämneskunskap 
förklara olika händelseförlopp och sätta in ämnet i ett större 
sammanhang. De kan använda sina ämneskunskaper på ett sätt som är 
givande och stimulerande för eleverna. 

Jag kan mitt ämne och vet hur jag skall förhålla mig och förstår vad det handlar om, 
och kan förklara så att eleverna förstår vilket borde göra dem intresserade.  

Vid redogörelser för vad lärare på fältet kan, alltså när studenterna 
blickar framåt, anser några att lärarna kan förhålla sig till ämnet. 
Studenterna åsyftar att lärarna kan förhålla sig till ämnet genom att 
sovra i ett stort stoff och göra rätt val av innehåll. Verksamma lärare 
har ytterligare en viktig förmåga, nämligen att se sammanhang och att 
välja ämnesinnehåll anpassat efter elevernas förutsättningar och 
förhållanden.  

...hitta ämnesinnehållet som passar deras elever och sen sovra i stoffet lättare och 
snabbare än vad jag kan. 

Tabell 4. Antal studenter vars uppfattningar speglar underkategorin 
kunskap om ämnet med aspekterna. (N=161) 
 

Kunskap om ämnet UTBILDNINGENS RESULTAT 
Vad kan du idag som de nyss antagna 
studenterna inte kan? 

 Antal studenter som spontant 
nämner området 

Goda ämneskunskaper 78 
Förhållningssätt till 
ämnet 

12 

Övrigt 7 
Totalt 97 
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Kunskap om metoder 
En stor andel av studenterna (60%) uppfattar att de nu förvärvat 
metodiska kunskaper. I begreppet metod lägger studenterna in allt från 
det vetenskapliga ämnet pedagogik till metodik och enklare tips. Även 
inom denna kategori kan det förekomma att studenterna påpekar att de 
har goda ämneskunskaper men då menar de kunskap inom ämnena 
pedagogik, didaktik och metodik. Underkategorin kunskap om metoder 
belyses genom tre nya aspekter lärande, arbetssätt och omarbetning av 
ämneskunskaper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trots att lärande ofta relateras till barns lärande och utveckling inom 
den etablerade forskningen har i det här fallet lärande blivit en aspekt 
av kategorin kunskap om metoder. Detta för att lärandet upplevs stå i 
nära relation till de metoder som används så att barn kan inhämta ny 
kunskap, alltså lära sig. Metoderna beskrivs oftast som elevinriktade 
det vill säga, det är eleverna som är aktiva i själva lärandesituationen 
och i sin egen kunskapsprocess. Studenterna har också kännedom om 
att det finns många metoder som leder till lärande. En viktig 
komponent, enligt utsagorna, är att läraren tar reda på elevernas 
förförståelse. Att olika metoder passar för olika barn och att lärandet 
kan vara beroende av vilken metod som används tycks studenterna ha 
kunskap om. De tror inte att nyantagna studenter har dessa kunskaper.  

Jag är betydligt mer uppmärksam på olika metoder för att barn lär på olika sätt. 
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Studenterna tycker att de i relation till nyantagna studenter har en annan 
syn på lärande eftersom de har förstått att man måste tillvarata barns 
eget lärande och bygga undervisningen utifrån det perspektivet. 
Synsättet att barn tillägnar sig kunskap genom en aktiv 
inlärningsprocess förekommer nu nästan alltid till skillnad från den 
inledande studien.  

Synen på elevers lärande och deras olika väg till detta och att de själva måste tillägna 
sig kunskap. Det förstår nog inte de nyss antagna studenterna. 

Ytterligare en förmåga som studenterna uppfattar att de tillägnat sig är 
att de förstår betydelsen av metodval, vilket kan få eleverna att bättre 
begripa undervisningen i ett sammanhang. Valet av metod får 
konsekvenser för undervisningens resultat. I det empiriska materialet 
finns i detta skede ingen som längre uttrycker sig i termer av 
”överföring” av kunskap, alltså att de nu bättre skulle kunna lära ut. 
Studenterna beskriver heller inte metoder i termer av rätt eller fel, utan 
det gäller att utgå från eleverna vid val av metod. De tycker sig vara väl 
medvetna om att olika metoder berikar undervisningen och därmed 
lärandet och att metoden måste anpassas efter förhållanden som råder i 
klassrummet.  

Jag vet att det finns olika inlärningsstrategier, som används vid olika tillfällen och 
som måste anpassas efter situationen.   

Till aspekten arbetssätt, som i detta fall speglar något mer konkret än 
huvudbegreppet ”metod”, har inräknats studenternas uppfattningar av 
olika sätt och former att bedriva undervisning. Vissa arbetssätt är 
lämpliga att använda vid vissa tillfällen och andra sätt att arbeta vid 
andra tillfällen. Studenterna bedömer att de kan välja arbetssätt 
beroende på elevernas förutsättningar och situationen i klassrummet.  

Jag har fått insikt i olika arbetssätt som kan anpassas utifrån elevers ålder och 
mognad och som aktiverar eleverna på timmarna och fördelar respektive nackdelar 
med dessa. Jag vet inte bara hur utan också varför. 

Studenterna anser sig ha ett stort register av pedagogiska färdigheter 
som inkluderar olika metoder och arbetssätt. De har goda kunskaper i 
hur undervisningen skall läggas upp för att resultatet skall bli bra. De 
har också lärt sig vilka fördelar respektive nackdelar som olika 
arbetssätt och arbetsformer medför. Studenterna menar att det inte finns 
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ett ”rätt” arbetssätt utan det finns arbetssätt som är mer eller mindre 
bra. 

Jag är nu medveten om att korvstoppning och katederundervisning inte är den bästa 
form av undervisning men ingen metod är bäst, utan alla är bra om de används i rätt 
situation. 

Studenterna redogör för att de under sina praktikperioder lärt sig olika 
arbetssätt som bygger på teoretiska kunskaper allt från pedagogik, 
didaktik till metodik. Utbildningen på praktikskolorna har gett tips och 
idéer om hur man levandegör undervisningen. Praktiken har också gett 
möjligheter till varierande arbetssätt och möjlighet att använda olika 
framställningstekniker.      

Nu kan jag mer omsätta alla didaktiska och metodiska kunskaper till konkret 
handling. De tips, trix och idéer som man lärt sig speciellt under praktikperioder har 
inte nya studenter. 

När studenterna ser framåt mot verksamma lärares arbete upplever de 
att dessa lärare bättre kan improvisera och vara flexibla med hjälp av 
alla de arbetssätt som de känner till. Denna kunskap gör det ännu lättare 
att variera arbetssättet och därmed påverka resultatet av 
undervisningen.  

Men jag tror också att de kan vara betydligt mer flexibla i sina arbetssätt än en 
nyutexaminerad och de har ju troligen bättre kännedom om vad eleverna redan kan. 

En lärare ute på fältet har med största säkerhet också fler ess i rockärmen vad gäller 
undervisningsmetoder vilket också är resultatet av en viss rutin i arbetet. 

Dessutom har de ju en uppsjö av olika arbetssätt som jag inte har. Alla väntar sig att 
jag som ung ny lärare ska ha massor av nya, fräscha idéer. Några har jag ju, men de 
har jag inte fått från utbildningen…. Man kan ju som tur är tänka själv.  

Att kunna omarbeta eller omsätta goda och relevanta kunskaper i 
ämnen så att elever lär och utvecklas är en kunskap som också lyfts 
fram av studenterna. Den förmågan uppfattar studenterna att de har i 
högre grad än nyantagna studenter. De har lärt sig att översätta eller 
omarbeta ämneskunskaper så att de blir begripliga för de elever som 
skall undervisas. Den ämnesteori som de tillägnat sig kan de omforma 
till undervisning. Detta gör att eleverna kan tillägna sig 
ämneskunskapen och finna undervisningen meningsfull. Att omsätta 
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teori till praktik och praktik till teori tycker studenterna också att de 
kan. Detta kan nog inte nya studenter, tror ”gamla” studenter.   

Jag upplever att jag tillämpat mig teoretiska kunskaper som jag kan omsätta i 
praktiken. Det kan nog inte nya studenter. 

Till aspekten omsätta relateras också ”hur-begreppet”. Hur man gör är 
ofta förkommande i utsagorna och sätts i nära samband med att omsätta 
relevanta ämneskunskaper. Studenterna beskriver att de lärt sig hur 
man skall göra för att stimulera eleverna och hur man får dem att vilja 
lära mer. När studenten själv har god ämneskunskap är det lättare att få 
eleverna att tycka om ämnet, vilket betyder, menar studenterna, att de 
kan omsätta sina egna kunskaper så att eleverna blir nyfikna.  

Jag har lärt mig mycket om hur no-undervisningen ska göras roligare och hur ämnet 
skall locka fler elever.  

 
Tabell 5.  Antal studenter vars uppfattningar speglar underkategorin 
kunskap om metoder med aspekterna. (N=161) 
 

Kunskap om metoder UTBILDNINGENS RESULTAT  
Vad kan du idag som de nyss antagna 
studenterna inte kan? 

 Antal studenter som spontant 
nämner området 

Lärande 14 
Arbetssätt 45 
Omarbetning 36 
Totalt  95 

 

Kunskap om barn  
Hälften av studenterna tycker att de under utbildningen erövrat 
kunskaper om barn, som de antar att de nyantagna inte har. När 
studenterna däremot gör en framåtblick och ser vad lärare på fältet kan 
är det en mycket stor andel (150 studenter) som anser att verksamma 
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lärare har betydligt mer kunskaper om barn än vad de själva har. 
Kunskaperna handlar om hur man beter sig gentemot barn men också 
hur barn beter sig. Ytterligare aspekter på kunskap om barn är 
förståelsen för barns uppväxtvillkor och gruppens påverkan på 
undervisningens utformande. De utsagor som sorterats till denna aspekt 
beskriver också förmågan att hantera konflikter. Vid analysen av vad 
studenternas säjer då de blickar framåt mot yrket och jämför sig med 
färdiga lärare menar de sig emellertid sakna kunskaper om 
utvecklingssamtal. Den aspekten har i stort sett inte nämnts när 
studenterna betraktar sin egen kunskap. Till kategorin kunskap om barn 
relateras två nya aspekter som tillkommit vid bearbetningen av 
datamaterialet uppväxtvillkor och utvecklingssamtal. Begreppen 
förhållningssätt, utvecklingspsykologi och gruppsykologi har funnits 
med sedan den första kategoriseringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förhållningssätt är en aspekt som skulle kunna relateras till såväl 
personlig kunskap som undervisningsfärdighet. Man har ett personligt 
förhållningssätt som när det samverkar med den pedagogiska praktiken 
inryms under undervisningsfärdighet. Här presenteras aspekten under 
undervisningsfärdighet, eftersom förhållningssättet kopplas till 
pedagogisk grundsyn tillsammans med kunskaper om barn. 
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Förhållningssättet utgår från lärarens perspektiv men är beroende av 
barnets perspektiv, alltså kunskap om barn. Både själva handlingen och 
sättet på vilket handlingen utförs inryms i aspekten. Studenterna anser 
att de lärt sig vilket förhållningssätt som är lämpligt gentemot barn och 
att nya studenter ännu inte kan hantera detta, eftersom de saknar 
nödvändiga kunskaper. Förhållningssättet kan läras genom de 
kunskaper man skaffar sig när det gäller barns beteende, något som 
man studerar på utbildningen.  

Jag har lärt mig om barn och att se mig själv och mitt förhållningssätt till eleverna i 
klassrummet. 

Studenterna beskriver att de har kunskap om hur man bemöter barn och 
ungdomar, vilket är ett annat sätt att uttrycka förhållningssättet. 
Bemötandet är en professionell kunskap som studenterna i slutet av 
utbildningen ofta anser viktigare än ämneskunskaper. Studenternas 
uppfattning är att de givits möjligheter att tillägna sig kunskap i form 
av social kompetens, som medför att de vet hur de bemöter barn och 
ungdomar.  

Nu har jag mer social kompetens och har lärt mig bemöta elever och lärare på 
skolor på ett professionellt sätt. Jag vet nu hur viktigt det är hur man behandlar 
eleverna, mer viktigt än ämneskunskap. 

Studenterna betonar att lärare i verksamheten har lärt känna sina elever 
både som skolelever och som personer, vilket påverkar sättet att bemöta 
dem. Varje elev är unik, var och en har sina speciella behov, vilket 
studenterna anser att lärarna på fältet har kunskap om.  

De har en positiv elevsyn och kan se barn med olika behov. Blev exempelvis djupt 
imponerad av lärarnas bemötande och elevkännedom under sista praktiken. 
Inspirerande och ingav hopp!  

Ett professionellt förhållningssätt kräver också kunskap om barns 
utveckling, utvecklingspsykologi, vilket 15 % av studenterna skriver att 
de har tillägnat sig. Studenterna redogör för sin kunskap om barns 
utveckling utifrån såväl ett emotionellt som ett kognitivt perspektiv. 
Med hjälp av de kunskaper i utvecklingspsykologi som studenterna 
förvärvat kan de tolka barns beteenden och förstå hur och varför barn 
agerar som de gör.   

Jag vet hur ett barn fungerar under uppväxten alltså de olika stadierna i 
utvecklingen. 
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Som ovanstående citat visar har studenterna lärt sig att barn genomgår 
olika stadier under sin uppväxt. De beskriver att de har förståelse för att 
barn utvecklas i olika takt, vilket ger upphov till olika behov vid olika 
tillfällen. Genom denna kunskap upplever studenterna att de får en mer 
empatisk förmåga.  

Om jag jämför mig med mig själv som nybliven student och snart klar lärare så 
måste jag säga att mitt perspektiv på barns utveckling har ökat, och det måste jag ta 
hänsyn till när jag undervisar. Jag tror att jag som utbildad kan se på eleverna med 
andra ögon och förstår deras utveckling bättre än någon som saknar utbildning. 

Studenterna har genom teoretiska studier och möten med barn fått 
förståelse för hur barn kan tänka. Utifrån det perspektivet kan 
studenterna förstå varför barn säger eller handlar som de gör. 
Studenterna anser sig numera ha förmågan att sätta sig in i barns 
skolsituation. Den kunskapen menar studenterna att de nyantagna 
saknar, vilket tyder på att det är en kompetens som lärs genom 
utbildning. 

Jag kan sätta mig in i barns tänkande på ett annat sätt och förstå lättare hur de 
tänker. Jag har läst om barn och varit på praktik så jag har nu kunskaper om hur 
och varför ungdomar tänker och agerar som de gör. 

Vissa studenter betonar att de nu har insikt om vad barn i behov av 
särskilt stöd kan behöva för särskilda åtgärder.  

Jag har insikter om hur individuella barn fungerar, både barn som mår bra och barn 
i kris. 

Ungefär var tionde student redogör för att lärare på fältet har kunskap 
om barns utveckling, vilket leder till att de förstår barns beteenden. De 
uppfattar att lärare på fältet kan ”läsa av” barn och förstå var i 
utvecklingen som barnet befinner sig. Lärarna kan se klassens individer 
med alla de likheter och olikheter som förekommer i utvecklingen hos 
barn. De förstår att varje barn är unikt och vet vad som krävs för varje 
enskild elev.     

De har större erfarenhet än mig med barn och kanske lättare kan läsa av dem 
eftersom de hunnit se så många barn i olika situationer och så vet de vad som krävs 
och när. De vet så mycket om barn utveckling så de vet hur man hanterar elever i 
svårigheter …de har i alla fall mer erfarenhet av det.  
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En annan aspekt på kunskap om barn är att känna till betydelsen av 
uppväxtvillkoren som i många avseenden styr barns beteenden. 
Studenterna menar att de nu vet att uppväxtvillkoren påverkar barns 
agerande både i och utanför klassrummet. Studenterna upplever att de i 
jämförelse med nyantagna studenter har större insyn i 
uppväxtvillkorens inverkan på barnets hela skolsituation.  

Jag har kännedom om barns olika uppväxtmiljöer och har skaffat mig betydligt 
djupare kunskaper om olika barns behov och sociala förutsättningar. 

Nu vid slutat av utbildningen har studenterna insikt om att 
undervisningen också måste anpassas efter barns sociala villkor. 
Begreppet ödmjuk i samband med barns olika uppväxt och sociala 
miljö förekommer i utsagorna vilket kan tyda på att studenterna har 
skaffat sig förståelse för de sociala och ibland kulturella olikheter som 
råder i en klass.  

Jag tror att jag har en mer ödmjuk syn på elever med sociala problem. 
Lärarutbildningen har givit mig mycket vad gäller bemötandet av dessa elever men 
även med andra normalt fungerande elever. 

Att det är mycket som spelar roll, t ex hur barnet har det hemma…. för hur det går 
för ett barn i skolan. Att vara ödmjuk inför elev och föräldrar och inse att 
verkligheten är komplex, det vet jag nu 

Nu vet jag efter praktiken att det finns mycket mer problem än jag trodde. Det går 
inte att förbereda sig på allt elände som finns. Men genom diskussion och 
föreläsningar har jag ändå fått insikt i hur en del barn kan ha det. Den insikten har 
redan lärarna på fältet.  

Ett litet antal studenter (9) har beskrivit att de har kunskap om barns 
beteenden därför att de har lärt sig gruppsykologi. 
 

Nu kan jag om grupprocessernas betydelse på ett annat sätt än vad jag tror att nya 
studenter kan och jag har lärt mig om gruppers funktion och socialt samspel. 

Som nämnts tidigare finns bara begreppet utvecklingssamtal i de 
utsagor som beskriver vad lärare på fältet kan. Det är 58 studenterna 
som beskriver denna förmåga som kunskap hos redan verksamma 
lärare.  
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De kan jobbet utöver det egentliga lärarjobbet…..allt sånt som att ha föräldramöten, 
utvecklingssamtal och fylla i åtgärdsprogram i och med att jag inte behövt göra det 
än så kan inte jag. 

 
Tabell 6.  Antal studenter vars uppfattningar speglar underkategorin 
kunskap om barn med aspekter. (N=161) 
 

Kunskap om barn UTBILDNINGENS RESULTAT  
Vad kan du idag som de nyss antagna 
studenterna inte kan? 

 Antal studenter som spontant 
nämner området 

Förhållningssätt 26 
Utvecklingspsykologi 24 
Uppväxtvillkor 18 
Gruppsykologi 9 
Utvecklingssamtal 0 
Totalt 77 

 

Kunskap om organisation 
I tidigare kapitel har beskrivits att undervisning alltid är insatt i ett 
sammanhang och i en organisation. Organisatören är den som 
organiserar arbetet och regisserar spelet i klassrummet. Genom att 
förstå regelverket, planera, övervaka ordning och skapa miljö för 
lärande i klassrummet är organisatören den som ansvarar för att 
undervisningen fungerar. Kunskap om organisation sorteras därför till 
kategorin undervisningsfärdighet.  
 
Mer än varannan student skriver i sina utsagor att de nu har kunskaper 
om den organisation som råder ute i verksamheten. När studenterna 
jämför sig med nyantagna studenter relaterar de mest till kunskaper om 
gällande regelverk, alltså det uppdrag man har som tjänsteman. När de 
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jämför sin kunskap med verksamma lärares kunskap är det mest 
planering som framhålls som kunskap på fältet.  Begreppen tjänsteman 
och planering finns med i den första kategoriseringen i kapitlet Bilder 
av läraren.   Klassrumsorganisation är en ny aspekt. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänsteman 
En av de aspekter som relateras till organisationen är tjänstemannen 
som kan regelverket, vilket har betydelse för hur skolan och dess 
verksamhet organiseras. Studenterna menar att de förstår sitt uppdrag 
och vet hur skolan fungerar rent organisatoriskt, vilket de inte tror att 
de nyantagna studenterna gör.  

Jag är mer klar över mitt uppdrag och har en bredare bild av hur arbetet i skolan 
och dess organisation fungerar. 

I uppdraget ingår att ha god kännedom om de lagar och förordningar 
som styr verksamheten och det anser sig studenterna ha. Den gällande 
läroplanen och kursplanen är studenterna mycket väl förtrogna med. De 
uppfattar det även finns andra styrdokument utöver läroplanen, t.ex 
sekretess. 

Jag kan skollagen, skolplanen och värdegrunden bättre än dem. Det som jag också 
kan mer är kanske lärarens alla uppgifter och hur läroplanen och kursplanen är 
uppbyggd. Jag kan också redogöra för hur man anmäler till socialen och för vilka 
regler som gäller angående sekretess.  

När studenterna jämför sig med verksamma lärare beskriver de mer i 
detalj vad dessa lärare kan om skolans regelverk. Studenterna menar att 
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lärarna likaså är väl insatta i de oskrivna regler som råder i 
verksamheten. Verksamma lärare förstår enligt studenterna också 
skolledningens uppgift och den administration som ligger bakom en väl 
fungerande skola. Att dokumentera verksamheten, föra protokoll och 
fylla i blanketter är också ett tjänstemannauppdrag som lärare på fältet 
har kunskaper i.   

Det administrativa, praktiska och formella som de kan och som styrs av skolans 
rektor. Naturligtvis mer om hur det fungerar på den aktuella skolan, och de 
oskrivna reglerna. De har rutin som jag saknar och en säkerhet vad gäller sådant 
som ingen tänker på som ”läraruppgiften” t ex möten, protokoll, blanketter 
osv…..alla papper som skall fyllas i är svårt utan erfarenhet. 

Lärarna på fältet är enligt studenterna mer insatta i de fackliga avtal 
som måste följas. De är väl förtrogna med fackliga frågor som har 
betydelse för organisationen och arbetsförhållandena vilket gör att de 
bland annat kan löneförhandla.  
 
Planering  
Aspekten planering tillhör kunskaper om organisationen. För att kunna 
planera sin verksamhet och sätta upp mål måste man känna till de 
styrdokument som gäller. Studenterna tycker att de nu kan planera 
undervisningen efter aktuella mål i det korta perspektivet. 

Jag kan sätta upp tydliga mål och planera för undervisningen och det kan nog inte 
de som just börjar på utbildningen. Jag kan också planera och utvärdera min 
undervisning, sätta upp kortsiktiga mål, kunskapsmässiga och sociala.  

Många studenter menar att en del av planeringen är att också kunna 
utvärdera undervisningen. Att planera för undervisning har studenterna 
tillägnat sig genom teoretiska studier men kanske mest genom den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Eftersom planering av 
undervisning har ingått i deras utbildning känner de sig relativt trygga 
inför kommande lektionsplaneringar. Några studenter skriver att de kan 
planera på ett sätt som gör dem mer flexibla med möjlighet till 
improvisation utifrån vad situationen kräver.  

Jag kan bättre arbeta målrelaterat och hur jag organiserar, planerar och genomför 
undervisning det har jag mest lärt mig i praktiken. Planera för en lektion och hitta 
på reservuppgifter i en hast om innehållet var för knappt eller eleverna är uttråkade 
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och trötta… det har man ju lärt sig. Jag kan dessutom utvärdera alltså veta hur det 
gått. 

Lärarna på fältet är framförallt bättre på att planera långsiktigt, vilket 
studenterna inte själva anser sig kunna. Studenterna tycker att 
verksamma lärare kan se undervisningen i ett större perspektiv. 
Dessutom kan verksamma lärare bättre planera för effektivitet, 
variation och improvisation. 

Terminsplanera – jag kan planera lektioner men vet inte mycket om vad man bör 
lära sig i de olika åren. Lättare att genomföra sin undervisning utan att planera allt, 
för de kan improvisera och så kan de göra så att lektionerna blir mer effektiva.  

Disposition av tiden är en viktig faktor i samband med planering och 
som ofta omnämns som kunskap hos lärare på fältet. Många studenter 
har framhållit att lärarna kan planera tiden på ett helt annat sätt än vad 
de själva kan. Den tid som åtgår till olika moment tycks vara en 
kunskap som lärare ute på fältet har lärt sig att behärska.     

De har förmågan att avgöra hur lång tid saker och ting tar (även om detta alltid är 
svårt beroende på vad som händer i klassrummet, respons, konflikter etc.) 

 
Klassrumsorganisation  
Att klassrumsorganisationen är en viktig del i undervisningen har 
beskrivits i tidigare kapitel. Klassrumsmiljön är ett nätverk av 
interagerande processer som ständigt pågår. Detta tycker sig 
studenterna också förstå nu när de är på väg ut i yrkeslivet. Att skapa 
organisation i klassrummet hör samman med planering. Organisationen 
i klassrummet är en process där läraren försäkrar sig om att elevernas 
klassrumsbeteende överensstämmer med de mål och förväntningar som 
finns för verksamheten i klassrummet. Arbetet i klassrummet består i 
hög grad av att få eleverna att uppfatta målen för undervisningen. 
Utifrån den kunskapen kan de skapa en miljö som är motiverande och 
främjar lärandet. Detta är förmågor som åtta studenter betonar att de 
har till skillnad från nyantagna studenter.  

Jag kan skapa ett bra klassrumsklimat och motivera eleverna till att vilja lära sig, det 
kan nog inte de som precis har börjat utbildningen  
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När studenterna blickar framåt och tittar på lärarkompetensen anser de 
att lärare i verksamheten har bättre överblick i klassrummet. 
Studenterna uppfattar också att det finns andra saker än undervisning 
som gör att arbetet i klassrummet fungerar.  

Möjligen är de bättre på att läsa av vissa klassrumssituationer och organisera 
undervisningen efter det … då kanske de också får bättre stämning i klassrummet. 
Hon vet hur olika praktiska saker med en klass skall skötas och organiseras. 

 
Tabell 7.  Antal studenter vars uppfattningar speglar underkategorin 
kunskap om organisation med aspekter. (N=161) 
 

Kunskap om 
organisation 

UTBILDNINGENS RESULTAT 
Vad kan du idag som de nyss 
antagna studenterna inte kan? 

 Antal studenter som spontant 
nämner området 

Tjänsteman 49 
Planering 36 
Klassrumsorganisation 8 
Totalt 93 

 

Länkarna mellan personlig kunskap och 
undervisningsfärdighet 
I tidigare kapitel har skrivits om läraren som ledare för verksamheten. 
Lärarens uppgift är att ”leda lärande”, ett begrepp som mer och mer 
förekommer. Det har framkommit i litteraturen att lärare måste finna en 
egen lärarstil, som passar med personligheten. Att vara ledare är även 
en pedagogisk uppgift, därför kan aspekten ledare bli länken mellan 
personlig kunskap och undervisningsfärdighet. I kapitlet Bilder av 
läraren återfinns kategorin Aktör och eftersom ledaren uppträder som 
en aktör kommer också aktören att vara länken mellan de båda 
kunskapsområdena. Lärarkompetens måste förstås som en helhet av 
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läraren som person och läraren som undervisare därför blir också 
reflektion en bro eller länk mellan personlig kunskap och 
undervisningsfärdighet. Ledarskap har förekommit som begrepp i 
tidigare kapitel medan reflektion är en ny aspekt.  
 
 
 
 
 

 

Ledarskap    
När studenterna ser tillbaka på nyantagna studenters förmågor är 
ledarskap något som ännu saknas hos de nya studenterna. Lärarens 
uppgift enligt studenterna är att ha det yttersta ansvaret för 
organisationen och planeringen av arbetet i klassrummet. Som lärare är 
man alltså ledaren som leder undervisningen. Ledarskapet innefattar 
såväl pedagogiska arbetsuppgifter som den personliga stilen. Den egna 
personliga stilen är ett viktigt redskap i undervisningen och påverkar 
agerandet, alltså hur man är som aktör i klassrummet.  

Man förstår idag vad det innebär att vara ledare, att man inte ”bara” håller sina 
lektioner utan allt annat arbete som tillkommer. Jag kan även lita på mig själv som 
god ledare för eleverna och jag vet att jag som person är viktig. 

Reflektion 

Reflektion betyder, som tidigare beskrivits, att vända bakåt, alltså att 
tänka över en företeelse eller handling för att på ett djupare plan få 
förståelse för den. Studenterna anser att de lärt sig att reflektera vilket 
lett till både personlig och pedagogisk utveckling. Att ha förmågan och 
ta sig tid att reflektera över sin arbetssituation påverkar hela 
yrkesutövandet.  

Jag har verkligen lärt mig att reflektera vilket har varit mycket utvecklande.  

Personlig kunskap Undervisningsfärdighet 

ledarskap reflektion 
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Några studenter skriver att de nu har förmåga till eftertanke, alltså 
förmåga att se tillbaka på situationen och identifiera betydelsefulla 
företeelser, vilket har tolkats som reflektion. Till reflektion hör också 
förmågan att analysera, vilket i viss mån är att reflektera, menar 
studenterna. Enligt tidigare beskrivning är reflektion en social process 
som skapas i ett sammanhang. Den sociala processen är studenternas 
utbildning som fått dem att förstå värdet av att reflektera.  

Idag kan jag reflektera över mitt eget lärande och hur jag agerar i olika situationer 
men också analysera min undervisning 

Studenterna kan lättare delta i diskussioner om skolans pågående arbete 
och utveckling eftersom förmågan att reflektera är större nu jämfört 
med hur den var när de började lärarutbildningen. Som beskrivits i ett 
tidigare kapitel blir reflektionen en slags utveckling där studenterna 
själva är aktiva i processen - i växandet till lärare. Således blir 
förmågan att reflektera länken mellan personlig kunskap och 
undervisningsfärdighet.  

Under min praktik har jag verkligen lärt mig att reflektera tillsammans med andra. 
Det har varit otroligt utvecklande och givit mig mycket självförtroende i min 
lärarroll. Nu kan jag delta i diskussioner om skolan.  

 
Tabell 8.  Antal studenter vars uppfattningar speglar länken mellan 
personlig kunskap och undervisningsfärdighet. ( N=161) 
 

Länken mellan 
personlig kunskap 
och undervisnings- 
färdighet 

UTBILDNINGENS RESULTAT 
Vad kan du idag som de nyss antagna 
studenterna inte kan? 

 Antal studenter som spontant 
nämner området 

Ledarskap 13 
Reflektion 28 
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Ramen runt lärarkompetens  
I kapitlet Bilder av läraren sorterades erfarenhet till kategorin Person. 
Nu efter genomgång av litteratur och tidigare forskning samt analys av 
utsagorna finner jag att erfarenhet tillhör mer än bara den personliga 
kunskapen. Steg för steg ökar både personlig kunskap och 
undervisningsfärdigheter och därmed också erfarenheten. Av den 
anledningen vill jag se erfarenhet som en växande ram som omger 
lärarkompetens. Erfarenhet kan därför inte betraktas som en länk 
mellan personlig kunskap och undervisningsfärdighet utan snarare som 
den ram som växer med tiden i yrket.  
 

En lärare ute på fältet har säkert mer erfarenhet när det gäller allt kring läraryrket 
som inte har att göra med ämneskunskaper och själva lärandet. Att vara lärare med 
erfarenhet innebär väl att man ständigt måste ha utvecklats som person, så jag tror 
nog att de kan väldigt mycket som jag inte kan idag. Framförallt har lärarna mer 
erfarenhet och rutin i yrket 

 
Tabell 9.  Antal studenter vars uppfattningar speglar erfarenhet, ramen 
runt lärarkompetens. (N=161) 

 
Erfarenhet UTBILDNINGENS RESULTAT 

 
Vad kan du idag som de nyss antagna 

studenterna inte kan? 
 Antal studenter som spontant 

nämner området 
 8 
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Modell steg III 
Sammanfattning av frågan ”Vad kan du som de nyss antagna studenterna inte kan?” 
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Sammanfattning av frågan ”Vad kan en lärare som arbetar ute på fältet som du inte 
kan?” 
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Modellens användbarhet 

För att pröva modellen har vi låtit studenterna som slutar lärar-
utbildningen 2005 besvara frågor som konstruerats med utgångspunkt i 
den. Frågorna har nu slutna svarsalternativ och gäller i vilken 
utsträckning studenterna tycker sig ha utvecklat lärarkompetens i form 
av personlig kunskap, kunskap om ämnen, om metoder, om barn och 
om organisation, under lärarutbildningen. Frågorna besvarades av 
studenterna i samband med programutvärderingen via en webenkät. 
Nedan finns diagram som visar hur studenternas uppfattningar 
fördelade sig kvantitativt i respektive fråga samt några av deras 
kommentarer med citat.  

Praktisk personlig kunskap 
183 studenter anser att de under sin utbildning tillägnat sig praktisk 
personlig kunskap i hög grad eller mycket hög grad. Dessa 183 
studenter utgör 91% av samtliga studenter. Diagrammet förtydligas 
genom de kommentarer som är gjorda av 85 studenter.    
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Figur 4.   Studenternas uppfattning om i vilken utsträckning som de har 
tillägnat sig praktisk personlig kunskap. (N = 202) Första stapeln visar 
antal studenter, andra stapeln visar procent. 
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Studenterna anser att de under utbildningen har skaffat sig praktisk 
personlig kunskap som utvecklat dem mycket. Ett flertal studenter 
framhåller att de under utbildningen vuxit in i sin yrkesidentitet. 
Yrkesidentitet har studenterna oftast skaffat sig i samband med den 
verksamhetsförlagda utbildningen, där de också fått insikt i och 
förståelse för den professionella lärarrollen.  

Utbildningen har kastat ut mig i verksamheten och det var en chock först men allt 
eftersom har jag fått bygga upp en yrkesidentitet.  

Flera studenter skriver att de har utvecklats både yrkesmässigt och 
privat. Självkännedomen har ökat.  

Jag har lärt mig mycket om andra, läraryrket, men framförallt om mig själv.  

En utbildning som format mig som person och gjort mig till en bättre människa. 

Kunskap i ämnen 
Det är en övervägande majoritet, 157 studenter eller 78%, som anser att 
de tillägnat sig kunskap i ämnena.  
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Figur 5.   Studenternas uppfattning om i vilken utsträckning som de har 
tillägnat sig kunskaper i ämnen. (N=202) Första stapeln visar antal 
studenter, andra stapeln visar procent. 
Majoriteten av studenterna skriver också att de har tillägnat sig goda 
ämneskunskaper i de ämnen som de läst under utbildningen. 
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Uppfattningarna kan dock variera lite mellan de ämnen som 
studenterna studerat. Några utrycker att de saknar ämneskunskaper 
inom sådana ämnen som de inte läst under utbildningen. Det 
framkommer att de kan se ämnet i ett sammanhang och också göra 
kopplingar mellan olika ämnen, alltså har de lärt sig att förhålla sig till 
ämnet.                      

Jag har erhållit mycket stora kunskaper i för mig delvis nya ämnen. Man har fått en 
grund att stå på, man kan se ämnet i ett större sammanhang och så kan man 
fördjupa sig än mer när man behöver det. 

Kunskap om metoder 
Ungefär hälften av studenterna (106) anser att de tillägnat sig 
kunskaper om olika metoder. Den andra hälften av studenterna är mer 
tveksamt inställda till att utbildningen har givit dem denna kunskap.  
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Figur 6.  Studenternas uppfattning om i vilken utsträckning som de har 
tillägnat sig kunskap om metoder. (N=202) Första stapeln visar antal 
studenter, andra stapeln visar procent. 

I kommentarerna kan utläsas att studenterna tycker att de lärt sig hur 
barn lär, alltså att de skaffat sig teorier om hur lärandet går till. I 
teorikurser har de studerande tillägnat sig kunskap om hur elever lär 
och sedan fått den kunskapen bekräftad i den verksamhetsförlagda 
utbildningen.   
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Rent allmänt hur elever tänker och utvecklas och lär har vi läst ganska mycket om 
och sen har vi sett detta hos eleverna i VFUn. 

Det syns även i kommentarerna att vissa kurser har givit kunskaper om 
arbetssätt och arbetsformer medan andra helt saknat dessa moment. 
Det framkommer att studenterna efterlyser kunskaper om hur man 
omsätter ämneskunskaper så att eleverna lär och utvecklas. Av 
kommentarerna och citaten nedan framgår att vissa kurser har innehållit 
såväl didaktik som metodik medan andra kurser helt saknar dessa 
moment. Det är alltså motstridiga kommentarer, vilket tyder på att 
kunskaper om metoder varierar från kurs till kurs. 

Metoder och didaktik har förekommit i alla moment av utbildningen. 

Metodik har det varit alldeles för lite av. Jag har nästan inga metoder alls att ta med 
mig från högskolan. 

Kunskap om barn  
I diagrammet kan man utläsa att en större del av studenterna uppfattar 
att de under utbildningen har tillägnat sig kunskaper om barn. 84 
studenter har kommenterat frågan.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 7.  Studenternas uppfattning om i vilken utsträckning som de har 
tillägnat sig kunskap om barn. (N=202) ) Första stapeln visar antal 
studenter, andra stapeln visar procent. 
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Kommentarerna visar att studenterna i allmänhet har skaffat sig 
kunskaper om barn och barns förhållanden. Det framkommer emellertid 
att många skulle vilja fördjupa sig i ämnet för att ytterligare kunskaper 
om barn. Diskussioner om kunskapssyn och människosyn har bidragit 
till att förhållningssättet och bemötandet gentemot barn har tillägnats 
under utbildningen.  

Har blivit betydligt mer insatt i barn som individer och hur de reagerar och agerar i 
olika situationer men skulle dock vilja läsa mer 

… i min inriktning har kunskaper om förhållningssätt diskuterats och gett mig 
förståelse för hur jag vill arbeta på ett professionellt sätt. Vem jag är och vad jag har 
med mig avspeglas i mötet med eleven. 

 

Kunskap om organisation  
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Figur 8.  Studenternas uppfattning om i vilken utsträckning som de har 
tillägnat sig kunskap om organisation. (N=202) Första stapeln visar 
antal studenter, andra stapeln visar procent. 
 
I de 72 kommentarer som är avlämnade kan utläsas att de allra flesta av 
studenterna upplever att de är väl insatta i regelverk om skolans 
organisation och de styrdokument som man har att följa som 
tjänsteman. Organisationen i verksamheterna och insikten i vad god 
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planering innebär samt träning i planering har studenterna tagit del av i 
den verksamhetsförlagda utbildningen.   

Styrdokumenten sitter i ryggmärgen vid det här laget. Vidden av en god planering 
och ett gott ledarskap har jag både kunnat läsa mig till och praktiskt erfara i 
verkligheten. 

 

Länkarna mellan personlig kunskap och 
undervisningsfärdighet.  
Den professionella utvecklingen har bland annat skett genom reflektion, 
vilket ett stort antal studenter bekräftar i sina kommentarer. Reflektion 
har genomsyrat hela utbildningen och för många studenter har denna 
förmåga förändrat och förbättrats under utbildningens gång. Flera 
studenter inser vikten av att kunna reflektera över det egna agerandet. 
För att förstå vad som egentligen händer och kommer att hända i 
gruppen och i undervisningssituationen krävs förmågan att reflektera, 
vilket studenterna tillägnat sig. 

Jag har lärt mig att på ett bättre och teoretiskt sätt reflektera över vad jag gör och 
vad andra gör samt koppla detta till teorin.  

Att ledaren och aktören kan ha viss samhörighet bekräftas av 
studenternas uttryck om ledarskapet. I flera kommentarer kan utläsas 
att studenterna efterlyser tillfällen till träning i att vara ledare och aktör 
i klassrummet. 

Varför jag svarar i någon mån beror på att jag anser vad gäller ledarskap behöver 
man öva på det mer än under VFU:n. Vi behöver öva oss mer, få tips och 
utvärderingar hur vi är framför en klass. T ex hur vi pratar, vårt kroppsspråk, vilka 
ordval som kan vara bra osv.  
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Ramen runt lärarkompetens 
Studenterna uttrycker att de under åren på utbildningen skaffat sig en 
livserfarenhet som gör det lättare att förstå vad som är viktigt och vad 
som krävs av en lärare. Erfarenheten får man hela tiden men den 
utvecklas med åren i yrket tycks en del mena. Det är också viktigt att 
kunna se och förstå när tillfällen bjuds till att skaffa sig ökad erfarenhet. 
Det framkommer i kommentarerna.   

Erfarenheter får man hela tiden. Det gäller att kunna ta till sig dem. 

 

 

Tabell 10.  Sammanräkning av antalet studenter som har tillägnat sig 
kunskaper i ganska hög grad och i mycket hög grad i respektive 
kategori (N= 202)  

 
Kategori Antal studenter  Antal studenter i % 
Praktisk personlig 
kunskap 

183 91 

Kunskap om ämnet 157 78 
Kunskap om metoder 106 52 
Kunskap om barn 147 73 
Kunskap om 
organisation 

142 70 

 
Sammanfattning: Studenterna anser att den praktiskt personliga 
kunskapen är väl eller mycket väl tillägnad. Kunskap om ämnet, om 
barn och om organisation har studenterna i ungefär lika hög grad 
tillägnat sig. Det är endast hälften av studenterna som anser att de 
tillägnat sig kunskaper om metoder. Den andra hälften ger uttryck för 
att vilja ha mer kunskaper om metoder. 
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Vad kan vi lära av detta? 

Studenter är inga oskrivna blad när de kommer in i utbildningen utan 
har med sig en mängd olika uppfattningar av yrket. Lärarstudenter 
förmodas ha mer insikt i sitt kommande yrke än andra studentgrupper 
eftersom de under minst tolv år befunnit sig i skolans värld och 
därigenom skaffat sig en förförståelse av vad läraryrket innebär. 
Inledningsvis i denna studie har nyantagna studenter beskrivit sina 
olika bilder av lärarkompetens. Dessa bilder får troligtvis betydelse för 
hur studenterna upplever sin studietid. Kroksmark m.fl. (2004) gör 
gällande att studenternas sociala bakgrund, yrkeserfarenhet och ålder är 
av betydelse för hur de förhåller sig till utbildningen. De som söker till 
lärarutbildningen har enligt studien haft positiva erfarenheter av skola 
och undervisning. Detta kan möjligen vara förklaringen till att den 
samlade bilden av lärares kompetens är så positiv. 
Är lärarjobbet ett yrke, vilket som helst? Eller krävs det oöverstigliga 
kunskaper för att klara yrket? När nyantagna lärarstudenter ger sin syn 
på vad lärare kan påvisas enorma kunskaper och stundtals upplevs 
dessa som övermänskliga. Att nya studenters bilder av lärare är så 
positiva och att de uppfattar lärares kunskap som så enormt stor 
överraskade. Bilderna är härledda från hela studentgruppen som 
påbörjade lärarutbildningen höstterminen 2002. Dessa studenter 
tillskriver lärare en enorm kompetens och de vittnar om en ödmjukhet 
som stundtals nästan övergår i en beundran. Skulle en annan 
studentgrupp, som inte skall bli lärare, ha uppvisat lika positiva bilder 
av lärares yrkeskompetens? Eller handlar det om att försvara sitt eget 
yrkesval? 
Sälls (1995) metaforer för studenters föreställningar om lärarkompetens 
är regissör, illuminatör och estradör. Lärarutbildningen främjar enligt 
den undersökningen regissörens och illuminatörens roll.  Däremot är 
estradörens roll mindre framträdande i utbildningen.  Estradören skulle 
kunna vara ledaren, som är en kombination av ”personen” och 
”aktören”. De studenter som påbörjade sin utbildning visade mycket 
stor oro över hur de skall klara av att ”stå där framme och tala inför 
andra”. Vilken slutsats är möjlig att dra av detta? Är det så att 
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studenterna behöver öva sig i att inta ”scenen”? Endast ett fåtal av de 
avgående studenterna poängterade att de nu har förmågan att vara 
ledare. Det visar sig att de avgående studenterna, när frågan ställdes om 
vad de kan efter utbildningen, inte kom att tänka på just denna förmåga, 
trots att den verkar mycket central. Utifrån studiens resultat skulle man 
kunna hävda att studenterna bättre borde tränas till att bli aktörer. I den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenterna övning i att 
vara ledare. Man kan ställa sig frågan om det räcker. För att bli en 
skicklig aktör kan utbildningen möjligen ge mer utbildning under den 
högskoleförlagda delen. Detta för att stimulera den personliga 
utvecklingen, kanske genom drama, retorik, röst- och talvård och andra 
övningar i att ”stå på scenen”.  
När olika aspekter på lärarkompetens diskuteras måste 
lärarstudenternas erfarenheter beaktas. Det är intressant att fråga sig om 
det görs idag i utbildningen? Vi kräver av studenterna att de skall 
kunna möta varje elev där den är. Hur gör lärarutbildare för att möta 
studenternas uppfattning av lärarkompetens? Kanske kan denna studie 
bidra till att synliggöra de uppfattningar som förekommer bland 
nyantagna studenter och vara till hjälp för lärarutbildare att möta 
studenterna där de är.    
En viss oro bland de nya studenterna kunde avläsas i utsagorna. Deras 
ängslan kunde gälla om de egna ämneskunskaperna räcker. Oron kunde 
också handla om förmågan att undervisa och att inspirera eleverna. 
Oron finns men också tilliten till att lärarutbildningen som de just 
påbörjat kommer att hjälpa dem till ny kunskap överskuggar för det 
mesta oron. Det finns hos studenterna en enorm tro på att 
lärarutbildningen har något att ge dem. Den nyfikenhet och vilja till att 
lära måste utbildningen ta vara på. Hur gör man? Är man medveten om 
att detta sug efter kunskap finns? Kan kunskapstörsten tillvaratas så att 
studenterna kan utbildas till vad Laursen (2004) menar är den 
autentiske läraren som kännetecknas av äkthet, engagemang, entusiasm 
och närvaro?  Det lär vara så att det personliga syftet kommer inifrån 
men inspireras av yttre faktorer. Hur får vi lärarna ”att brinna för det de 
gör”? Laursen menar nämligen att man kan utbildas till en bra och 
effektiv undervisare om man vill. Och studenterna vill! 
Det visar sig att studenterna i denna undersökning kan jämställas med 
Fransson och Mobergs (2001) studenter i deras funderingar om det 
framtida yrket. Studenterna bekräftar att deras bild av läraryrket har 
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förändrats under utbildningens gång. När de började lärarutbildningen 
var bilden av läraryrket ganska idyllisk. Efter en tid i utbildningen hade 
studenterna insett att lärarrollen var mycket mer komplex. Studenter i 
denna studie, de som avslutar sin utbildning, uppvisar samma insikt om 
läraryrkets mångfald och komplexitet, vilket borde betyda att de under 
utbildningens gång kommit till denna insikt.  
Ett viktigt resultat i studien är att de avgående studenterna anser sig ha 
tillägnat en yrkesidentitet, som bidragit till personlig utveckling och en 
förändrad syn på yrkesutövandet. Den personliga utvecklingen 
avspeglas också i den vidgade bilden av att veta sina styrkor och 
svagheter dvs. självkännedom. Resultatet visar att de avgående 
studenterna har en mer verklighetsanpassad bild av sin egen kompetens 
och dess betydelse för undervisningens utfall. Det kan man tolka som 
att studenterna har påverkats av utbildningen, att den bidragit till deras 
personliga utveckling och stärkt deras identitet. Man kan här ställa sig 
frågan om andra händelser i studentens vardag också bidragit till stärkt 
identitet. Studenternas personliga kunskaper har av allt att döma 
utvecklats genom både medvetna och omedvetna processer. 
Vissa studenter i studien påpekade ibland att lärarkompetens skulle 
vara något medfött, något som är svårt att lära sig om man inte har det 
med sig från början. Andra studenter, främst de avgående, påpekade att 
de nu kan mycket som egentligen hör till den personliga repertoaren. 
Man kan därför hävda att denna personliga kunskap inte enbart är 
medfödd, utan att det är något som man kan lära sig men - man har 
olika förutsättningar. Ett grundantagande i studien är att personliga 
kompetenser kan utvecklas genom utbildning och erfarenhet. 
Litteraturgenomgången gav stöd för att man kan lära sig att bli lärare. 
Det intressanta är hur vägen till denna kunskap ser ut. Är det den 
högskoleförlagda utbildningen eller den verksamhetsförlagda 
utbildningen som är vägen till utvecklandet av den personliga 
kunskapen?  Om det förhåller sig så som studenterna framhållit, 
nämligen att de utvecklat personlig kunskap, att de skaffat sig 
självkännedom som är av betydelse i yrket och att de uppnått en 
yrkesidentitet så kan grundantagandet verifieras genom studenternas 
utlåtanden. Då avses utlåtanden dels från studenter som besvarat öppna 
frågor och dels från studenterna som besvarat den strukturerade 
enkäten. De sistnämnda svarade till 91 % att de tillägnat sig personlig 
kunskap i form av självkännedom och yrkesidentitet. Tydligen har 
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utbildningen hjälpt studenterna till personlig mognad och inte bara satt 
fokus på utvecklingen av den pedagogiska förmågan. I detta 
sammanhang kan det vara berättigat att ställa frågan om inte den 
personliga utvecklingen också kan ha skett utan utbildningens förtjänst. 
Studenterna har utvecklats under tiden de gått på lärarutbildningen men 
många faktorer ”utanför” utbildningen kan också ha påverkat den 
personliga mognaden.   
Studien visar på samma mönster som Enkvists (1993) där hon menar att 
läraryrket är djupt personligt och att lärare hela tiden arbetar med sin 
person som redskap i undervisningen. Andra undersökningar visar att 
oavsett om undervisningen är traditionell eller modern så spelar basala 
kvaliteter, som har att göra med lärarens personliga kvalitet och 
engagemang, den största rollen (Laursen 2004; Nikolajsen 2005).  
Om det som karakteriserar en bra lärare har att göra enbart med hennes 
personliga kunskaper hur kan man då tala om professionell kompetens? 
Den frågan ställer Carlgren och Marton (2000). Det som vanligast 
kännetecknar lärarkompetens är kunskapen om metoder för att få barn 
att lära. Resultatet i studien visar tydligt att studenterna har insett att 
lärande har med elevernas inlärning att göra. Ingen student skriver att 
de kan lära ut när de beskriver sina metodiska kunskaper. Studenterna 
säger dessutom att de nu har ämneskunskaper som kan omsättas så att 
elever lär, men innebär det att de kan förena vad- och hur-frågor? 
Carlgren och Marton anser att den mest väsentliga utgångspunkten för 
lärande är att lära sig se, att erfara världen på olika sätt. Det betyder 
som vi ser det att lärare måste kunna hantera en situation som de aldrig 
mött tidigare. För att kunna göra det måste man ha erfarit ett visst 
mönster av variation, alltså möta variation i stället för ensidighet. 
Erbjuds studenterna variation och nyansering i tillräcklig utsträckning? 
Genom att bli medveten om att företeelser kan förstås på olika sätt och 
att vissa sätt är mer effektiva i vissa situationer kan det bli lättare att 
anamma nya synsätt.  
Med termer lånade från Bengtsson och Kroksmark (1994) kan denna 
medvetenhet betraktas som didaktisk reflektion. Även om studenterna i 
studien vet och kan göra de val som måste göras för att bedriva 
undervisning så efterlyser de mer didaktik och metodik i sin utbildning. 
Problemet är kanske att man inte ens inom lärarutbildningen har enats 
om en definition på begreppet didaktik. Didaktik är ett sätt att tänka 
kring undervisningens moment, att tänka om och att pröva på nytt det 
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vi gör för att sedan välja nya vägar. Englund (1992) gör gällande att 
den didaktiskt kompetente läraren är problematiserande och ständigt 
prövande, öppen för olika vägar och medveten om och kunnig vad 
gäller konsekvenserna av de olika handlingsvägarna. Har studenterna 
inte i tillräckligt hög grad erbjudits möjlighet till metakognition och 
reflektion och därför inte lärt sig förstå sin egen kompetens? Har inte 
lärarutbildarna i tillräckligt hög grad problematiserat lärande och 
innehåll? Är det egentligen variationen som efterfrågas av studenterna 
när de efterlyser mer metodik, idéer och tips. Lärarstudenter söker 
gärna efter ”recept” på hur de löser uppgifterna. Hur kan ett didaktiskt 
förhållningssätt och kunskapen om metoder och utvecklas i 
utbildningen? Blir inte vår uppgift som lärarutbildare att hjälpa 
studenterna till handlingsberedskap för arbetet i skolan. Är det möjligen 
denna handlingsberedskap som studenterna efterlyser då de önskar mer 
metodik och praktiska tips.  
Egentligen är det kanske inte praktiska tips som de vill ha. Önskan 
kanske mer speglar deras oro och känsla av otillräcklighet inför sitt 
kommande uppdrag. Studenterna har en vilja att bli duktiga och 
kompetenta lärare. De vill veta hur man gör nu med en gång. Det är 
svårt för dem att förstå att yrkeskunskap handlar om mognad i en 
långsam process. De beskriver i sina utsagor att lärare på fältet har 
erfarenhet som de själva saknar, men de ser inte att den egna 
lärarkompetensen behöver utvecklas under lång tid i yrket för att uppnå 
en god handlingsberedskap. En sådan beredskap utvecklas under tiden 
man undervisar när man egentligen växlar mellan sina teoretisk och 
praktiska kunskaper. Man använder sin personliga och pedagogiska 
kompetens för att få handlingsberedskapen – erfarenheten - ramen som 
växer. 
Förändringen kan liknas vid Rannströms (1995) beskrivning av 
studenter som i början av sin utbildning har en normativ föreställning 
om vad lärande är. Det kan då bli en enorm motsättning i 
lärarutbildningen om studenter tror att undervisning skall bedrivas som 
den undervisning som de själva fått en gång. Eftersom blivande lärare 
har en tydlig uppfattning av undervisning är det viktigt att denna bild 
utmanas i utbildningen. Det visar sig i studien att studenterna som 
avslutar sin utbildning har en mer nyanserad bild av 
undervisningsfärdighet. Om det nu förhåller sig så borde det betyda att 
lärarutbildningen gett studenterna möjlighet att utmana - åtminstone 
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vissa av - de egna uppfattningarna och låta dem brytas mot  
traditionella och radikala uppfattningar. Kanske har studenterna gjorts 
medvetna om sina egna bilder eftersom den mer traditionella 
kunskapssynen har förändrats och nyanserats.  
Rannström (1995) befarar att studenters föreställningar kan fungera 
som ett ”filter” under deras utbildning och därmed hindra en vidgad syn 
på lärarkompetens. Det är uppenbarligen så att lärarutbildarna har 
lyckats tränga igenom detta ”filter” eftersom studenterna i denna studie 
uppvisar en vidgad syn på lärarkompetens. Man kan hoppas att 
studenterna också har skaffat sig ”lusten att vara lärare” som den 
beskrivs i en rapport från Skolverket (2006). Resultatet i studien och 
våra erfarenheter som lärarutbildare är att studenterna tillägnar sig ett 
förändrat synsätt under utbildningen – att de rör sig i en bana från 
elevperspektiv mot läraridentitet.  
Den här studien har ambitionen att synliggöra vilka bilder av 
lärarkompetens som lärarstudenter bär med sig in lärarutbildningen. 
Den försöker också belysa vad studenter som avslutar sin utbildning 
tycker att de har lärt under utbildningens gång. Genom detta kan man 
diskutera vad som bör utvecklas, förnyas och fördjupas i 
lärarutbildningen. Kanske skulle man lära sig ännu mer om den genom 
att frågan till de avgående studenterna istället formulerades så här: Vad 
kan du idag som lärare ute på fältet inte kan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 89 

REFERENSLISTA  
 
Alerby, E., Kansanen, P. & Kroksmark, T. (Red.) (2000). Lära om 

lärande Lund: Studentlitteratur.  
Alexandersson, M. (1994). Profession och reflektion. I 

Lärarprofessionalism – om professionella lärare. Stockholm: 
Lärarförbundet.   

Appelö, S. (2002). Förebilder för lärare. Magisteruppsats. Norrköping: 
Linköpings Universitet.  

Arfwedsson, G. (1994). Nyare forskning om lärare. Presentation och 
kritisk analys av huvudlinjer i de senaste decenniernas 
engelskspråkiga lärarforskning.  Stockholm: HLS förlag. 

Arfwedson, G. (1998). Undervisningens teorier och praktiker. 
Stockholm: HLS Förlag.  

Bengtsson, J. (2001). Towards an ontological understanding of 
teaching. Artikel i Nordisk Pedagogik. Vol 21, 134-148.  

Bengtsson, J. (1996). Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke och 
lärarutbildning. I Brusling,C. & Strömqvist,G.  (Red.) Reflektion och 
praktik i läraryrket Lund: Studentlitteratur.  

Bengtsson, J. & Kroksmark, T. (1994). Allmänmetodik Allmändidaktik.  
Ett bidrag till ämnesbestämning.  Rapport från Institutionen för 
metodik i lärarutbildningen. Göteborgs Universitet Nr 2. Mölndal. 

Berg,G. (1999). Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling Stockholm: 
Gothia.  

Carlgren, I. (1996). Skolans utveckling och forskning.  Bilaga 2b. I 
Utbildningsdepartementet Lärarutbildning i förändring.  Ds 
1996:16. Stockholm: Norstedts tryckeri AB.  

Carlgren, I. & Marton, F. (2000). Lärare av imorgon.  Stockholm: 
Lärarförbundets Förlag.  

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research Methods in Education. 
London: Routledge.   

Dewey, J. (1997). How we think.  New York: Mineola, Dover 
Publications.  

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1986). Mind over machine. New York: The 
Free Press.    



 

 90 

Egidius, H. (1995). Termlexikon i psykologi, pedagogik och 
psykoterapi. Femte upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Enkvist, I. (1993). Lärarskicklighet. Borås: Natur och kultur.  
Englund, T. (1992). Önskas professionella lärare? Nja, helst didaktiskt 

kompetenta. Artikel i Didaktisk Tidskrift Nr 2-3.  
Fransson, G. & Morberg, Å. (2001). De första ljuva åren - lärares 

första tid i yrket. Lund: Studentlitteratur. 
Gudmundsdottir, S. (1989). Values in pedagogical Content Knowledge. 

I Journal of Teacher Education. Vol. 41:3. 
Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och 

teoretisk kunskap. Forskning i fokus, nr 5. Kalmar: Lenanders 
grafiska AB.  

Hartman, S., Roth, K. & Rönnström, N. (2003). John Dewey- om 
reflektivt lärande i skola och samhälle.  Stockholm: HLS Förlag.  

Hartman, S. (1996). Lärares kunskap – Traditioner och idéer i svensk 
undervisningshistoria.  Linköpings universitet, Skapande vetande.  
Linköping: Tryckeri LJ Foto & Montage.   

Jordell, K. (1986). Socialisering till laereryrket. I Handal,G., Jordell,K 
& Vaage,S.(Red.) Skolas till lärare: elva nordiska bidrag till 
forskning om lärares inskolning i yrkesrollen. Lund: 
Studentlitteratur.   

Kansanen,P. (2000) I Alerby, E., Kansanen, P. & Kroksmark, T. (Red.) 
(2000). Lära om lärande Lund: Studentlitteratur.  

Kroksmark, T. (1989) Didactica Magna.  Stora undervisningsläran  
Göteborg:Daidalos.  

Kroksamark, T. (2000) Didaktik och lärares yrkeskunskap. I  Alerby, 
E., Kansanen, P. & Kroksmark, T. (Red.) (2000). Lära om lärande 
Lund: Studentlitteratur.  

Kroksmark, T., Lindqvist, P. & Nordänger, U-K.  (2004). 
Lärarstudenter Rapport från Lärarutbildningen och Institutionen för 
Hälso-och beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar. 

Laursen, P. (2004). Den autentiske läraren. Bli en bra och effektiv 
undervisare – om du vill Stockholm: Liber.  

Lortie, D. (1975). Schoolteacher. A sociological study. Chicago:The 
University of Chicago Press.  



 

 91 

Lundgren, U. P. (1979).  Att organisera omvärlden – En introduktion 
till läroplansteori. Borås: Liber.   

Maltén, A. (1995).  Lärarkompetens – i ett mångdimensionellt 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  

Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet.  Lund: 
Studentlitteratur.  

van Manen, M.  (1995). On the Epistemology of Reflective Practice. 
Teachers and Teaching: theory and practice. Vol 1. No1.  

Mead, G.H.  (1934/1976). Medvetandet, jaget och samhället. 
Lund:Argos,  

Naeslund, L. (1991). Lärarintentioner och skolverklighet - Explorativa 
studier av uppgiftsutformning och arbetsförhållanden hos lärare på 
grundskolans högstadium. Stockholm: HLS Förlag.   

Naeslund, L.(1997). Forskaröga på lärargärning – Ett strövtåg i 
skolverklighet och teorivärld. Linköpings Universitet, Linköping: LJ 
Foto & Montage AB. 

Nikolajsen, E. (2005). Vad är bra undervisning?  I Erixon, P-O. (Red.) 
Forskning pågår -  Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete 
Umeå: Print & Media, Umeå Universitet.  

Nordstedts Svenska ordbok (1992) Stockholm: Nordstedts förlag. 
Patel, R. & Davidsson, B. (1994).  Forskningsmetodikens grunder.  

Lund: Studentlitteratur.  
Persson, L. (2004).  Utvärdering – Studenters uppfattningar om 

utbildningen genomförd i Allmänt utbildningsområde 2.  Kalmar: 
Lärarutbildningscentrum, Högskolan i Kalmar.  

Persson,L. (2006) Från elevperspektiv till läraridentitet.     
Lärarstudenters bilder av lärarkompetens i början och slutet av 
utbildningen Institutionen för Hälso- och beteendevetenskap Högskolan 
i Kalmar.  
Pervin, L. & John,O. (1996). Personality – Theory and Research 

Library of Congress cataloguing – in – Publication Data, USA. 
Rannström, A. (1995). Lärarstuderandes föreställningar om sin 

kommande yrkeskunskap. Linköping: Linköpings Universitet.  



 

 92 

Rolf, B. (1991). Profession, tradition och tyst kunskap.  En studie i 
Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens tysta 
dimension. Övre Dalkarlshyttan: Nya Doxa.  

Rönnerman, K. (2004). Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och 
reflektioner. Lund: Studentlitteratur. 

Schulman, L.S. (1987). From Veteran to Novice Teacher. A Case Study 
of a Student Teacher. Teacher & Teacher Education, 3, 1, 3-27.  

Schön, D. (1996) Den reflekterande praktikern I Brusling,C. & 
Strömqvist,G  (Red.) Reflektion och praktik i läraryrket  Lund: 
Studentlitteratur.  

Skolverket (2006).  Rapport 282.  Lusten och möjligheten - om lärarens 
betydelse, arbetssituation och förutsättningar. Stockholm: Edita.  

Smith, B.O. (1987). Definitions of teaching.  I Bengtsson, J. ( 2001) 
Towards an ontological understanding of teaching. Artikel i 
Nordisk Pedagogik. Vol 21, 134-148.  

Smylie, M. & Debra Miretzky, D. (2004) Developing the Teacher 
Workforce- 103rd Yearbook of the National Society for the Study of 
Education. The University of Chicago Press, Chicago Illinois.  

SOU 1991: 56.  Kompetensutveckling – en utmaning. Delbetänkande av 
kompetensutredningen. Stockholm Arbetsmarknadsdepartementet. 

SOU 1992: 94. Skola för bildning. Betänkande av läroplanskommittén. 
Stockholm: Nordstedts Tryckeri AB.  

SOU 1999: 63 Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och 
utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Stensmo.C. (2000). Ledarstilar i klassrummet Lund: Studentlitteratur. 
Sundgren, G. (1990). Om pedagogers tysta kunskap. Nordisk  
Säll, E. (1995).  Läraren som estradör, regissör, illuminatör. En studie 

av lärarstudenters föreställningar.  Licentiatavhandling. Högskolan 
i Karlstad.  

Säll, E. (2000).  Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör och 
illuminatör. En longitudinell studie av blivande lärares 
föreställningar. Doktorsavhandling. Uppsala: University, Uppsala.  

Utbildningsdepartementet (1999/ 2000). Prop. 1999/2000:135. En 
förnyad lärarutbildning. Stockholm: Fritzes.  



 

 93 

Utbildningsplan (2004). Utbildningsplan för Lärarprogrammet. 
Antagen av Nämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap, 
Högskolan i Kalmar.  

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
vetenskaplig forskning http://www.vr.se 20061010 
Zeichner, K. (1996). Forskning om lärares tänkande och skilda 

uppfattningar av reflekterad praktik i undervisning och 
lärarutbildning. I Brusling,C. & Strömqvist,G  (Red.) Reflektion och 
praktik i läraryrket Lund: Studentlitteratur.  

Ziehe, T. (1989). Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet. 
Stockholm: Stehag, Symposium. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


