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Inledning 
Den här gången hade jag tur! är ett uttalande av en rektor som anställt en nyutexaminerade 
grundskolelärare i årskurs 4–6 som genomgått en specifik lärarutbildning vid Linnéuniversitetet. 
Utbildningen skiljer sig framförallt på grund av dess verksamhetsintegrerade profil (VI-profil), som 
förenklat innebär dubbelt så mycket verksamhetsförlagd tid under utbildningen. Utbildningens 
organisation kännetecknas av en nära verksamhetsanknytning, med en tät samverkan mellan lärosätet, 
rektorer och lärare på övningsskolorna angående studenternas utbildning. Fält och universitet tar på 
olika sätt ett delat ansvar för lärarstudenternas utbildning. I denna rapport har utfallet av denna 
utbildning fokuserats genom intervjuer med de rektorer som anställt elva VI-alumner. En fråga som 
genomgående är aktuell i rapporten är om rektorn i citatet ovan enbart haft tur eller om det finns andra 
faktorer som bidragit till en lyckad rekrytering. 

Bakgrund och syfte 
Våren 2017 tog 13 studenter sin grundlärarexamen med inriktning åk 4–6, verksamhetsintegrerad profil, 
vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Dessa är de första studenterna som genomfört sin utbildning vid Linné 
inom ramen för En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor 
(Utbildningsdepartementet, 2013). De har genomgått en fyraårig utbildning till lärare som skiljer sig 
från övriga utbildningar i landet genom att studenterna under hela sin utbildning befunnit sig på en 
grundskola två dagar varannan vecka under sina teorikurser. Utöver dessa dagar har studenterna 
genomfört fyra perioder à fem veckor verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Det innebär att VI-
studenterna varit ungefär dubbelt så mycket tid ute i grundskoleverksamhet i jämförelse med andra 
lärarstudenter i landet. Under sin sista VFU har de dessutom genomfört en så kallad skolövertagning, 
dvs VI-studenten har under två veckor själv ansvarat för arbetet i en klass och handledaren har då lämnat 
skolan. Ytterligare en aspekt som bidragit till den specifika utformningen av lärarutbildningen med VI-
profil är att samtliga studenter läser kursen Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i 
årskurs 4–6 som ”valbar kurs”. Något som också torde påverka rektorernas uppfattning om VI-
alumnernas ämneskompetens.  

Lärarutbildning med VI-profil är en försöksverksamhet som är unik i landet vilket gör det angeläget att 
vinna kunskap om dess innehåll och utfall. Avsikten med den följeforskning som genomförs inom 
projektet är att systematiskt söka ny kunskap om försöksverksamheten och sprida denna kunskap. I 
denna studie har de rektorer som anställt VI-alumni intervjuats för att få kunskap om VI-utbildningens 
utfall och dess betydelse för VI-studenternas anställningsbarhet.  

Syftet med studien är att studera utfallet av den utbildning studenterna genomgått genom att fråga 
rektorerna om deras intryck av studenterna vid anställningsintervju och nyanställning. Studien utgår från 
forskningsfrågan: Vilka kunskaper och förmågor i relation till läraryrket beskriver rektorerna att VI-
alumn har? 

Genomförande 
Av 13 studenter är det tolv stycken som har en anställning som lärare. En alumn är därmed inte aktuell 
för denna studie och ytterligare en rektor hade inte möjlighet att delta. Två av de nyutexaminerade 
lärarna följs därmed inte upp i studien. Sammanlagt har elva rektorsintervjuer genomförts. De före detta 
studenterna har tagit anställning på elva olika skolor i sex olika kommuner. De nyanställda VI-
alumnerna har alla en lärartjänst på mellanstadiet utom en som anställts i en årskurs två med avsikten 
att hon ska följa klassen till årskurs sex. Flera av dem har eget klassansvar, några delar klass med annan 
erfaren lärare och ytterligare någon har ämnesansvar eller specifikt elevansvar för en mindre grupp 
elever. Samtliga intervjuer har skett då VI-alumn arbetat som lärare under en termin. 
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Urvalsgruppen består av rektorer som varit med vid anställningsintervju och som har personalansvar. 
Av elva intervjuer har åtta genomförts med rektor och tre med biträdande rektor. Samtliga respondenter 
tituleras rektor i rapporten och under citaten anges om rektorn har erfarenhet av att arbeta på en 
övningsskola. Initialt angavs varje rektor med en bokstav från A-K. På grund av att det endast är elva 
rektorer som intervjuats ökar risken att enskilda deltagare kan kännas igen i materialet, därför har 
bokstavsbeteckningen som märkte ut den enskilda rektorn tagits bort i resultatredovisningen. Av de 
intervjuade rektorerna har sex stycken erfarenhet av att vara en övningsskola inom ramen för VI-
projektet och fem arbetar på annan skola (Tabell 1).  

 

Tabell 1: Visar antal rektorer som verkar på en övningsskola, liksom det antal som verkar på annan skola. 

 

Det är dock endast två av rektorerna som haft den nyanställda läraren som VI-student. I denna rapport 
har respondenterna delats in i två kategorier. Kategori 1 utgörs av de två rektorer som har anställt en 
VI-student som var känd för dem från studentens utbildningstid och kategori 2 är de övriga nio rektorer 
som anställt en före detta VI-student som de inte känt från utbildningstiden (Tabell 2).  

 

Kategori 1 
Anställt känd VI-student  

Kategori 2 
Anställt okänd VI-student 

2 rektorer 9 rektorer 
Tabell 2: Visar antal rektorer som hör till kategori 1 respektive kategori 2. 

 

De intervjuade rektorerna har arbetat som rektor mellan två till 18 år. Nio av dem har påbörjat eller 
genomfört en rektorsutbildning. Alla utom en har lärar- eller förskolelärarexamen och lång erfarenhet 
av skolverksamhet. Sammanlagt har de elva rektorerna anställt över 150 lärare genom åren och av dessa 
har flera varit nyutbildade. Respondentgruppens sammantagna beprövade erfarenhet av att anställa 
lärare och bedöma deras kompetens kan därmed uppfattas som gedigen. De intervjuade är i åldern 39–
65 år och tio är kvinnor och en är man. En är rektor på en friskola, övriga är verksamma på kommunala 
skolor.  

Frågorna som ställdes i intervjuerna rörde rektorernas uppfattning av de före detta VI-studenternas 
professionella förmåga vid anställningsintervju och under deras första tid som yrkesverksamma lärare. 
Intervjuerna var semistrukturerade och utgick ifrån en guide med frågor som var avsedda att utgöra ett 
stöd för intervjusamtalet. Intervjuerna syftade till att ringa in vilka professionella kunskaper och 
förmågor som rektorerna uppfattat att VI-alumnerna besitter och om de uppfattat att de före detta 
studenterna under sin utbildning fått rätt och tillräcklig kompetens för att uppfattas som anställningsbara 
som lärare. För att anonymisera materialet har namn på VI-alumn ersatts med NN och könsbetecknande 
pronomen har slumpvis bytts ut. 

Resultat och analys  
Intervjuerna har granskats utifrån Biestas (2012) tre domäner för utbildning, vilka är kvalifikation, 
socialisation och subjektifiering. God utbildning är, enligt Biesta, inriktad på samtliga av dessa tre 
områden. Hur de tillåts samspela är av avgörande betydelse för utbildningens utfall. Lärarutbildningens 
mål är att få den studerande att bli ’educationally wise’, menar Biesta, och utgångspunkten för att nå det 
målet är bildandet och omdanandet av personen.  

Antal rektorer vid övningsskola Antal rektorer vid annan skola 
6 rektorer 5 rektorer 
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Resultatet presenteras utifrån de beskrivningar som rektorerna gett som på olikas sätt uppfattats beröra 
Biestas (2012) tre domäner; kvalifikation, socialisation och subjektifiering. En tolkning och analys av 
rektorernas beskrivningar av nyanställd VI-alumn har gjorts utifrån rektorernas beskrivning av 
önskvärda kvalifikationer hos nyanställda lärare och i vilken mån dessa återfinns hos anställd VI-alumn. 
Likaså har materialet analyserats utifrån vad som skulle kunna tolkas som det Biesta benämner som 
yrkeskunnande i form av socialisation. Avslutningsvis har en tolkning och analys gjorts av det som 
framträder i rektorsintervjuerna som VI-alumns eventuella subjektifiering i relation till lärararbetet, det 
vill säga i vilken grad de ger uttryck för sin person i sitt lärararbete.  

Resultatet inleds med en beskrivning av vilka kvalifikationer och förmågor rektorerna generellt söker 
efter och värdesätter hos lärare vid nyanställning. Därefter presenteras rektorernas beskrivningar av 
anställningsintervju med VI-alumn och dennes kvalificering, socialisering och subjektifiering som 
rektor uppfattat skett under lärarutbildning och under deras första termin som lärare. Svaren angående 
anställd VI-alumn är grupperade utifrån de två ovan angivna kategorierna 1 och 2. Syftet med denna 
kategorisering är att fokuserar om och i så fall på vilket sätt VI-utbildningen utgör en resurs vid 
rekrytering av lärare liksom dess eventuella möjlighet att synliggöra VI-alumns professionella 
utveckling.  

Efterfrågade kvalifikationer hos nya lärare 
Rektorerna berättar i början av intervjun vad det är för kvalifikationer som de söker efter när de 
genomför en anställningsintervju och om det är några specifika kompetenser som de värdesätter hos en 
lärare. Gemensamt för flertalet intervjuade rektorer är att de vid anställning alltid först och främst utgår 
från att den sökande har rätt ämneskompetens och behörighet för den aktuella tjänsten. En sådan gallring 
görs redan innan kallelse till anställningsintervju sker. Rektor menar att behörighet är det första hon 
frågar efter vid anställningsintervju och anställning. 

 

För det första handlar det ju om rätt behörighet. Den har ju blivit ganska så stor, den 
frågan, och ibland lite mer komplex. För på den här skolan har det varit många 
lågstadielärare och mellanstadielärare som har börjat pensioneras ut. Då blir det svårare 
på en liten enhet att få ihop det där, när inte alla har så bred kompetens längre. Och då 
räcker det inte när de inte har allt, för man kan inte vara i hur många klasser som helst, 
när man är en liten organisation. Är man större kan man ha fler huvuden. Så 
behörigheten är jätteviktig.      

(Rektor, annan skola) 

En intressant reflektion när det gäller VI-alumnerna ämnesbehörighet är att flera rektorer uppfattar deras 
utbildning som bred och att den matchar deras behov väl. De vill ha lärare med bred ämnesbehörighet i 
flera ämnen och framförallt i matematik och naturorienterande ämnen. Samtliga VI-alumner har som 
sagt denna inriktning eftersom de inte kunnat välja några andra ämnen. Rektorer på små skolor finner 
detta särskilt attraktivt. 

 

Hon har en bred behörighet i sin grundlärarutbildning för årskurs 4–6, och jag saknade 
helt No-behörighet. 

(Rektor, annan skola) 

Efter behörighet så är de kvalifikationer som värdesätts mest; ett tydligt ledarskap, trygg i sin person, 
förmåga att skapa goda relationer och engagemang.  

Ja men alltså som lärare så tänker jag att ledarskapet är jätteviktigt det är liksom A och 
O.     
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(Rektor, övningsskola) 

Rektor söker vid anställningsintervjun mycket konkret efter en tydlighet hos den sökande bland annat 
genom dennes handslag. Han anser att ett fast handslag är en första indikator på en tydlig person.  

 

Jag tänker jättemycket på handslag, sådär. Det ska vara en kraftfull person, tydlig. Jag 
tycker ledarskapet, det ser man ju ofta i en intervju, det här. Jag blir jätteorolig när jag 
ser en osäkerhet hos en person […] Då menar jag inte att man inte kan svara på 
frågorna, det är en helt annan sak. Jag menar mer det här vuxna, liksom. Att berätta och 
prata obehindrat. För jag tänker att har man svårt med det så blir det knöligt. För vi har 
så himla mycket drivna föräldrar, vi har tuffa barn och man måste vara trygg i sig själv. 
Sen behöver man inte kunna svara på allt. Och absolut inte om man är ny, liksom; Hur 
löser du en sådan här uppgift? Det har jag absolut inga problem med att man inte kan 
svara på. Men att man är trygg i sig själv, det tror jag är jätteviktigt. 

     (Rektor, övningsskola) 

Flera av rektorerna talar om trygghet och att detta är förknippat men hur vederbörande framträder som 
person.  

Trygghet, skulle jag vilja säga. Att det är en trygg person. 

     (Rektor, annan skola) 

Just tydlighet och trygg som person återkommer i flera av svaren från rektorerna. Vad rektorerna menar 
med tydlighet tycks främst vara förknippat med ledarskap och förmågan att skapa struktur och nära 
relationer i mötet med eleverna. Deras exempel rör både i och utanför klassrummet.  

Ytterligare en kompetens som rektorerna värdesätter och söker efter vid anställningsintervju är den 
sökandes förmåga att hantera elever med särskilda behov. För att skapa sig en bild av den sökandes 
förmåga frågar de efter erfarenheter av att ha mött en mångfald av elever liksom att ha prövat olika 
tillvägagångssätt och metoder. Att kunna anpassa undervisning till en heterogen elevgrupp lyfter 
rektorerna fram som en allt mer framträdande uppgift i lärararbetet. 

Men då fanns ju inte kravet på att ge det särskilda stödet eller att anpassa eller den stora 
kontakt med vårdnadshavare och annat som man behöver ha idag. Och det tycker jag att 
man har med sig när man kommer från lärarutbildning på ett helt annat sätt idag. Så det 
är det jag tittar på eller när jag intervjuar eller läser CV som de skickar. 

(Rektor, övningsskola) 

I den bild av svensk grundskola som samtliga rektorer ger uttryck för framträder utmaningar och 
svårigheter som lärarkåren i svensk grundskola står inför idag. Framförallt gäller det att möta en 
heterogen elevgrupp och många elever med särskilda behov, detta är något som samtliga rektorer 
nämner.  

Flera av rektorerna betonar också vikten av att den nyanställde blir en del i ett fungerande arbetslag. Det 
innebär att vara förmögen att balansera mellan att anpassa sig och att bidra med nya idéer och nu 
drivkraft. Det handlar också om att försöka få en så komplementär lärargrupp som möjligt. Nyanställd 
lärare ska både fungera i arbetslag och tillsammans med den tänkta elevgruppen. 
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Man ska vara med i ett arbetslag. Då behöver man ju fundera lite grann. Nu 
 har vi liksom fyra lokomotiv i det här arbetslaget: Vad behöver vi? Behöver vi en 
följare? Vad behöver de här barnen? 

     (Rektor, övningsskola) 

Det är inte bara en överrensstämmelse bland rektorerna om vilka kvalifikationer de söker efter och 
värdesätter utan också i vilken ordning de rangordnar dem. Det vill säga rätt behörighet, tydligt 
ledarskap och elevsyn rankas högt. Samarbete med kollegor är något som samtliga rektorer nämner. En 
rektor skiljer dock ut sig genom att framhålla att detta är den främsta kompetens hon frågar efter, det 
vill säga den sökandes förmåga att fungera i det tänkta arbetslaget.  

Jag försöker känna in hur det stämmer i arbetslaget. Att personen kan fungera i 
arbetslaget och på vår skola. […] Jag har blivit mer fokuserad på det under det sista 
året. Om läraren fungerar i arbetslaget så löser sig det mesta andra, det kan vara elever 
med svårigheter och behov som man behöver hjälp med. Fungerar samspelet i 
arbetslaget så kan man få stöd och hjälp där. Det är nog det viktigaste. 

(Rektor, övningsskola) 

Att kunna samverka med kollegor är en förmåga som i intervjuerna framträder som allt mer angelägen 
i dagens skola, tillsammans med förmågan att hantera elever med NPF-diagnoser. 

Rektorerna nämner även att det under en anställningsintervju är av betydelse att upptäcka lärare som de 
inte vill anställa. Denna något omvända logik är av största vikt, det vill säga att lägga märke till om 
vederbörande inte är lämplig för uppdraget eller har en felaktig attityd till elever och lärararbete. Det 
handlar helt enkelt om att undvika att anställa lärare som inte är lämpliga, vilket innebär att aktiv 
uppmärksamma brister och kvaliteter som inte är önskvärda. 

Ofta är det lättare att säga vad som inte är bra. Det är viktigare att hitta de som man inte 
ska anställa. Hos övriga finns det oftast utvecklingspotential. 

(Rektor B, övningsskola) 

Flera av rektorerna påpekar vikten av att inte göra en felrekrytering. Att upptäcka attityder, osäkerhet i 
mötet med elever eller samarbetssvårigheter är viktigt, men framförallt handlar det om att se om det 
brister i potential och vilja att utvecklas. En rektor påpekar att det är viktig att anställa lärare som har 
rätt attityd till arbetet. Att hela arbetslaget kan samarbeta för att hitta lösningar på eventuella problem 
som uppstår och inte fastna i de hinder och svårigheter som arbetet är förknippat med.  

 

Jag vill se att de [lärarna] är problemlösande och inte problemskapande. Jag vill se att 
de sätter sig ihop som ett kollegium och diskuterar: De här svårigheterna har vi. Hur 
har du löst det här? Hur kan vi lösa detta tillsammans? Jag vill inte ha ett 
lärarkollegium som bara ser problem! Det dränerar energin i arbetslaget något enormt. 

(Rektor, övningsskola) 

Att upptäcka de som är olämpliga att anställa handlar inte om ifall de svara rätt eller fel på frågorna vid 
intervjun utan snarare att de visar att de är engagerad och utvecklingsbenägna. Att det visar på 
nyfikenhet och lust att utvecklas i arbetet som lärare eller brist på detta, är avgörande för att skilja ut de 
som är lämpliga från de som är olämpliga, enligt rektorerna.  
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Det första intrycket jag får av personligheten är nog lite det jag går på: Vad får jag för 
känsla av den här personen?  Känslan jag fick av NN var: Det här kommer att bli bra, 
han har utvecklingspotential. Man kan inte vara färdig. I detta yrket måste du utvecklas 
hela tiden. Det är när du slutar utvecklas som det inte blir bra. Då blir det jobbigt! 

(Rektor, övningsskola) 

Sammanfattningsvis är de kvalifikationer och kompetenser som rektorerna värdesätter hos sina lärare 
att de har en bred ämnesbehörighet, är trygga och tydliga i sitt ledarskap, är engagerade och kan skapa 
goda relationer till alla elever, att de är utvecklingsbenägna samt att de har förmåga att samarbeta i ett 
arbetslag. Detta är förmågor som de söker efter vid anställningsintervju. I rektorsintervjuerna 
framkommer även att de vid anställningsintervju är uppmärksamma på kvaliteter hos den sökande som 
de inte vill ha. Att undvika att göra en felrekrytering beskriver de som helt avgörande. Här är det främst 
en ovilja eller ett ointresse att utvecklas i sitt läraryrke som rektorerna menar är problematiskt. De ovan 
nämnda kvalifikationer och kunskaper som rektorerna efterfrågar återkommer i flera av deras 
beskrivningar av de VI-alumner som de anställt, vilket beskrivs utförligare i den fortsatta 
resultatredovisningen.  

Anställningsintervju med VI-alumn 
Hur beskriver rektorerna anställningsintervjun med nyutexaminerad VI-alumn? De tydligaste 
skillnaderna i genomförandet och upplevelsen av anställningsintervjun framträder mellan rektorer i 
kategori 1 och 2. Ur ett arbetsgivarperspektiv tycks VI-utbildningen innebära vissa fördelar vid 
rekrytering. En av rektorerna menar till och med att anställningsintervju och kontakt med referenser var 
helt överflödigt. 

Rektorerna i kategori 1 beskriver att det vid genomförande av anställningsintervju var av avgörande 
betydelse att det var en före detta VI-student som de skulle anställa. En rektor betonar att 
anställningsintervjun var annorlunda på grund av att den sökande redan var känd. Som VI-student hade 
den sökande varit på skolan två VI-dagar varannan vecka under ett utbildningsår. 

 

Det underlättar ju också, för vi har ju träffat NN här på skolan innan som VI-student. Så 
det är ju ingen ny person. Missförstå mig rätt, men det har ju hänt att man har blivit 
lurad ibland. Man har fått in en person som man känner: Gud, vilken pondus! Vad bra 
det här kommer att bli! Och sen är det liksom ett litet luftslott man har byggt upp. […] 
Och sen är det inte mycket verkstad liksom. Och det är ju skönt för det händer inte i de 
här intervjuerna [syftar på intervjuer med kända VI-studenter]. Hon vet ju att jag vet 
liksom. Det är ju, tycker jag, det bästa, att du aldrig behöver fundera liksom … Vi vet ju 
vad vi får. 

     (Rektor, övningsskola) 

 

Rektor talar även om hur risken att missbedöma den sökande helt elimineras. Som rektor vet du vad du 
får, det är känt och transparant redan innan anställning på grund av att du sett den sökande en längre 
period redan under utbildningen. Här talar båda rektorerna i kategori 1 om en naturlig fördel med att ha 
haft VI-alumnen under så lång tid på skolan och att det är lätt att ta kontakt med rektor på tidigare VI-
skolor för att höra sig för om den sökande. Rektor talar även om skillnader i relation till utbildning utan 
VI-profil, när det gäller möjligheten att själv beskriva den nyutexaminerade lärarens professionella 
kunskaper och engagemang i läraryrket. Hon menar att hon på riktigt kan säga något om VI-alumn och 
ge konkreta exempel på vad vederbörande har fått för erfarenheter liksom hur hon eller hon fungerat på 
skolan under sin utbildning. 
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Hon är ju ingen ny, det är skillnad! Och även om hon fått en tjänst på en annan skola så 
hade jag ju prata med den rektorn. Så man kan liksom inte få ”grisen i säcken”. […] För 
det har hänt att vi har fått personer som är jätteduktiga på att göra intervjuer, men där 
det sen skär sig i arbetslaget eller där man inte har det här ledarskapet som man trodde 
från början. Den [risken] elimineras i princip. […] Om någon ringt mig och frågat om 
NN, så hade jag ingen anledning att inte säga om det var bra eller dåligt. Och man kan 
ju på riktigt säga det: Hon har varit här en VI-dag eller hon har varit här alla VI-
dagarna. Hon varit på våra studiedagar och hon har frågat extra om hon kunde få vara 
med på ett av våra föräldramöten för hon ville se hur det går till. Och hon har ringt till 
föräldrar, för det vet jag ju […] I fallet med NN var det ju enkelt, hon är duktig. Men 
jag tänker om man hade haft en student som inte var, färdig blir man ju aldrig, men som 
var mer osäker så tänker jag att vi ändå hade sett om det finns potential, för annars hade 
vi inte godkänt studenten. Och det har jag sagt till mina lärare att det måste vi vara 
jättetydliga med, för att ha ute folk som inte fungerar det går ju inte. Så jag tänker även 
om jag hade anställt [en mer osäker VI-alumn] så hade jag gjort det med öppna ögon 
och tänkt; Den här läraren kommer att bli jätteduktig, men det är viktigt med mentor 
och med uppföljning, sen kommer den här personen att bli jätteduktig, det vet man när 
man anställer då.  

(Rektor, övningsskola) 

I beskrivningen ovan framträder ett arbetsgivarperspektiv på VI-profilen som visar på hur VI-skolornas 
engagemang och delaktighet i utbildandet av lärarstudenter har en kvalitetssäkrande funktion för 
rektorerna. Möjlighet finns att följa en student och efter examen anställa vederbörande som redan är 
känd för rektor och kollegium och likaså finns möjlighet att kontakta en rektorskollega som haft VI-
alumnen på sin skola och därför bättre kan bedöma vederbörandes lärarkompetens. Som framgår av 
citatet ovan medför VI-dagar, eventuell VFU-period och framförallt skolövertagning flera möjligheter 
för skolledning och kollegium att få syn på studenten lärarkompetens. Det är även av betydelse att rektor 
och kollegium samverkar med lärosätet för att synliggöra studentens utveckling och lärande och att de 
är delaktiga i bedömningen av VI-studentens VFU. På så vis är de med och utgör en garant för en 
tillfredställande lägsta utbildningsnivå. Även den andra rektorn i kategori 1, ger uttryck för det positiva 
med att ha haft VI-alumnen under ett helt utbildningsår på skolan innan anställning. 

 

Man vill inte chansa vid nyanställning! Det måste bli rätt! Och därför var det naturligt 
att ta NN, eftersom jag visste vem han var och att han hade erfarenhet från skolan och 
att det fungerat mycket bra. 

(Rektor, övningsskola) 

Rektor i kategori 1 berättar att det kändes överflödigt att överhuvudtaget genomföra en 
anställningsintervju. En avgörande faktor är att studenten genomfört verksamhetsförlagd utbildning, 
gjort två verksamhetsintegrerade utbildningsdagar varannan vecka under ett läsår år och också 
genomfört två veckors skolövertagning på skolan. Den nyutexaminerade läraren är redan känd av 
kollegiet och uppfattas fungera mycket väl. De lärare som träffat studenten under VI-dagar och VFU 
uppmanar rektor att kontakta studenten för att erbjuda vederbörande en tjänst. Rektor menar att den före 
detta VI-studenten redan känner skolkulturen.  

Jag behövde inte göra någon intervju med NN. Jag visste vem han var och vad han 
kunde. […] Jag kontaktade inga andra VI-skolor eller referenser för det behövdes inte. 
Mina lärare ville ha NN och andra lärare från VI-skolor som jag känner tyckte att jag 
skulle ringa upp NN och fråga om han vill arbeta hos oss. 
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     (Rektor, övningsskola) 

VI-alumn är enligt rektor så välkänd på VI-skolan att varken genomförande av anställningsintervju eller 
kontakt med referenser är nödvändigt. Det kollegiala omdömet om VI-alumn är samstämmigt och de är 
angelägna om att rekrytera honom. Rektor beskriver också att hon väljer bort en annan sökande med 
mer erfarenhet på grund av dennes Ior-mentalitet och att vederbörande visade en osäkerhet inför att 
möta en heterogen elevgrupp. Den VI-alumn som hon haft på skolan under ett läsår kände hon som 
engagerad och som en problemlösare. Även några av de VI-alumner som anställts av rektor i kategori 
2 har konkurrerat ut andra sökande. 

I kategori 2 är den sökande VI-alumnen inte känd för rektor. Vid anställningsintervjun får rektor i citatet 
nedan ett positivt intryck av VI-alumn, hon skiljer ut sig. Det får till följd att vederbörande konkurrerar 
ut två sökande som varit yrkesverksamma lärare under en tid. VI-alumnen upplevs som öppen, hon är 
engagerad och angelägen om att få arbeta som lärare. Detta har betydelse för rektors val att anställa en 
nyutbildad VI-alumn.  

Och det här var lite roligt för jag intervjuade två till, som var legitimerade lärare och 
som gärna ville komma till vår skola och jobba, som var lite äldre. Och då tänker man, 
men de har gedigen erfarenhet och så. Men det som liksom skilde ut sig när NN kom, 
så kommer hon liksom; ny, lite hungrig, lite sugen. Alltså hon har gett väldigt, väldigt 
positivt intryck. Hon är ju en sådan person, en väldigt positiv människa så, lätt och 
öppen. Så i jämförelse med de här andra två, som hade ganska mycket erfarenhet då, så 
kände jag liksom; Här kommer nå’t! Här kommer någon! Liksom ny och sugen och 
hungrig. Hon ville verkligen ut och jobba också, hon ville börja direkt. Så det var en 
positiv intervju. 

    (Rektor, övningsskola) 

En rektor som har lång erfarenhet har anställt ett 50-tal lärare under sin tid som skolledare. Efter att ha 
genomfört anställningsintervjuer med flera sökande föll valet på den före detta VI-studenten. Framförallt 
berodde det på den erfarenhet från olika skolor och klasser som hon fått under sina VI-dagar, vilka ingav 
trygghet hos rektor. De erfarenheter som den sökande berättade om i intervjun uppfattade rektor som 
betydelsefulla för den tjänst som skulle tillsättas. Den före detta VI-studentens erfarenhet framstod som 
attraktiv och ledde till ett snabbt beslut om att erbjuda vederbörande tjänsten. 

Jag upplevde att jag hade en trygg tjej framför mig. Hon var inte stensäker på att hon 
ville tacka ja till detta, när vi hade gått igenom … det var ju så att vi intervjuade några 
stycken och vi kom ganska snabbt fram till att vi ville ha just henne. Så det blev ett 
ganska snabbt beslut att jag ringde henne och sa att jag erbjöd henne tjänsten. Och då 
vill hon fundera lite, givetvis. Det jag känner som mycket positivt som chef var att hon 
hade gjort de här praktikperioderna som hon hade gjort på olika skolor. Det fastnade jag 
mycket för. Det ingav mig en trygghet att hon hade testat. Och det känner jag att jag 
hade rätt i, för hon är trygg i klassen och det går bra.  

    (Rektor, annan skola) 

Rektor refererar till den utökade verksamhetsintegrerade tid som den sökande gjort under sin utbildning 
som de här praktikperioderna. Denna rektor är inte verksam på en övningsskola och har därför inte varit 
med vid informationsmöten kring vad VI-profilen innebär. Den sökandes VI-erfarenheter blir ändå klart 
framträdande i intervjusamtalet och väger tungt vid beslutet att anställa. 

Några av rektorerna gör jämförelser med andra sökande till tjänsten eller tidigare anställningsintervjuer 
med nyutexaminerade lärare. De intervjuade rektorerna talar om att de upplever VI-alumnerna som 
erfarna och att de kan ge konkreta exempel från verksamheten och resonera med utgångspunkt i egna 
skolerfarenheter om de frågor som tas upp i anställningsintervju. Inte minst framträder, som tidigare 
nämnts, de resurser som VI-utbildningen innebär för möjligheten att kontakta tillförlitliga referenser 
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som kan ge utförliga och konkreta beskrivningar av hur VI-alumn fungerat på skolan under sin 
utbildning och hur dennes professionella yrkeskunnande utvecklats under utbildningstiden. 

Nio av elva rektorer uttrycker att en avgörande faktor vid anställning var VI-alumnens specifika 
utbildning. Det gäller för båda rektorer kategori 1 vilket framstår som naturligt. Mer oväntat är att även 
den rektor som befinner sig längst bort från utbildningsorten och för vilken varken utbildning eller VI-
alumn är känd, nämner den specifika utbildningen som betydelsefull vid valet att rekrytera VI-alumn. 
Av intervjuerna framgår att rektorerna finner en VI-utbildning, med mer tid i verksamheten, attraktiv. 
Rektor i citatet nedan genomförde fyra anställningsintervjuer för lärartjänsten, varav två var VI-alumner. 
Han upplever att de båda VI-alumnerna skiljer ut sig vid anställningsintervjun i jämförelser med övriga 
sökande. På frågan varför VI-alumnen erbjudits tjänst, svara rektor: 

Rektor:  En stor anledning var faktiskt VI-profilen för vi upplevde att de var så förberedda på 
verksamheten på ett helt annat sätt, mot högskolekunskapen. Det sken igenom väldigt 
tydligt. För vi intervjuade två VI-studenter och det var stor skillnad på de studenterna. 
Då kände vi att det var inte bara den ena, för då kunde det ju ha varit personen i sig som 
var väl förberedd, men nu när vi hade två VI-studenter så märktes det. De utmärkte sig, 
de två. […] När de berättade om sin skolövertagning till exempel, helheten, de var så 
förberedda i vad de skulle möta. Och de ställde motfrågor om hur vi hade organiserat 
oss och så.  

Anna-Carin:  Fick du inte den typen av frågor från de andra?  

Rektor:  Nej. Det märktes att de var vana att vara i skolan och förstod helheten av vad det 
innebär att vara lärare. Till exempel när vi pratade om IUP eller målen i kursplanen, 
sådana konkreta saker, då kunde de föra ett samtal kring det. 

(Rektor, övningsskola) 

Det som utmärker VI-alumnerna vid anställningsintervjun är att deras förståelse för lärararbetet som 
helhet och deras förmåga till konkret verksamhetsanknytning i intervjusamtalet. En av rektorerna jämför 
anställningsintervjun med VI-alumn med andra intervjuer med nyutexaminerade lärare. 

 

Jag sätter honom som den främsta bland de nyutexaminerade som jag har intervjuat. 
Dels att han har det här mogna sättet och att han är så insatt i skola och skolarbete, det 
tycker jag har varit imponerande. […] Ja, han pratade om utbildningen. Att det var 
speciellt med verksamhetsintegreringen och praktiken, att de har haft dagar varannan 
vecka och att de har varvat teori och praktik. 

(Rektor, annan skola) 

Det som var utmärkande för anställningsintervjun med VI-alumn är enligt en rektor samtalets djup och 
att VI-alumn uppvisar en reflektionsförmåga som grundar sig i praktiska erfarenheter. 

I jämförelse med andra intervjuer av nyutexaminerade kändes det djupare, vad ska jag 
säga, det fanns lite mer bakom det hon sa. Många gånger kan man uppfatta, när man 
intervjuar nyutexaminerade, att det finns en naivitet i det. Här kände jag att det fanns 
något djupare, det hade gått över det här: Ja men det löser sig. Det löser man på det och 
det viset och bara man gör på det viset så … utan här fanns en reflektionsförmåga. De har 
fått pröva [under VI-dagar i teorikurser] och sedan haft självreflektion och gjort insikter. 
Gjort erfarenheter av det som man tror fungerar i teorin inte kanske gör det. 

(Rektor, övningsskola) 
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Flertalet av rektorerna talar om att anställningsintervjun med VI-alumn upplevdes som positiv och i 
några fall betonar rektor att VI-alumnen gjort ett imponerande intryck. Två av de intervjuade rektorerna 
menar att VI-alumn visat osäkerhet vid anställningsintervjun. En av de båda rektorerna berättar att han 
hade två behöriga, nyutexaminerade lärare som sökte tjänsten. Han var skeptisk till att anställa VI-alumn 
men den andra sökande var katastrof, det vill säga enligt rektor otänkbar att anställa trots lärarexamen. 
Så här berättar rektor om anställningsintervjun med VI-alumn: 

NN gjorde ingen bra intervju, men han har tagit sig, som tur är. Jag var väldigt skeptisk, 
hur detta skulle bli? Samtidigt stod vi i ett läge, men vad gör vi? Han är behörig, men 
referenserna från VI-skolan var lite svajiga. […] Han var … nervös och väldigt, väldigt 
reserverad. Det var ingen värme. Jag vet inte om det var integritet eller vad det var, man 
blev inte klok på det … Nej, men vad är det där innanför? Är det något man ska dra åt 
sig öronen för eller är det bara nervositet och blyghet eller …? Nej, det kändes inte 
som om han var sugen på jobbet direkt, det var ingen gnista. […] Osäker upplevdes 
han. Då blev jag lite förvånad ändå, när han ändå hade varit som VI-student två dagar i 
veckan […] Och jag tog kontakt med VI-skolan innan jag fattade beslut, och han hade 
varit lite osäker [även där] fick jag uppfattningen om. Och de hade lite synpunkter på 
NN:s sociala kompetens […] att han inte kunde läsa de sociala koderna lite så. Den 
referens jag kontaktade är rektor på hans tidigare VI-skola. Den rektorn hade ändå 
uppfattningen att när de tog upp saker med honom så blev det ändå förbättringar. Jag tar 
alltid referenser även om de inte har angett några, så jag ringde ju upp där han hade 
varit. Det som gör att han får jobbet är att han är behörig. Hade jag haft fler sökande så 
är det inte säkert att han hade fått det. 

(Rektor, annan skola)  

Rektor beskriver VI-alumn som reserverad och svår att komma in på livet vid intervjun. VI-skolan har 
under utbildningens VI-dagar arbetat aktivt med VI-alumns socialisation in i arbetslaget. När rektor 
ringer och frågar så ger rektor på VI-skolan konkreta exempel som de tagit upp med VI-studenten under 
VI-dagar på skolan, så som att vara delaktig i samtal med kollegor i personalrummet. I intervjusamtalet 
framgår även att rektor på tidigare VI-skola uppfattat att VI-alumn tar till sig kritik och är 
utvecklingsbenägen. Rektor beskriver att orsaken till att han anställer VI-alumn är att vederbörande är 
behörig, att det är få sökande och att den rektor på tidigare VI-skola som kontaktats beskriver att det 
finns utvecklingspotential. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att VI-utbildningen ur ett arbetsgivarperspektiv tycks innebära 
vissa fördelar vid rekrytering. Detta är särskilt framträdande för rektorerna i kategori 1. En av de båda 
rektorerna menar till och med att anställningsintervju och kontakt med referenser var överflödigt. VI-
utbildningens täta samverkan mellan lärosätet och VI-skolorna medverkar, enligt rektorerna, till 
delaktighet och insyn i lärarutbildningen. VI-skolorna bedömer VI-studenterna under VFU och följer 
dem under en längre period vilket innebär att de bidrar till att säkerställa en tillfredställande lägsta 
utbildningsnivå. Likaså blir VI-utbildningens organisatoriska fördelar ur ett arbetsgivarperspektiv 
synliga när rektor ska kontakta referenser eller själv blir kontaktad för att beskriva den sökandes 
lärarkompetens. Rektorerna i kategori 1 menar att de har god kännedom om VI-alumn inför eventuell 
anställning och rektorer ur både kategori 1 och 2 menar att det är enkelt att kontakta en rektorskollega 
för att få en bild av sökandes lärarkompetens. Flertalet av rektorerna refererar till anställningsintervju 
med VI-alumn som positiv eller mycket positiv. Några av dessa positiva omdömen görs av rektorerna 
då de jämför anställningsintervjun med VI-alumni med andra intervjuer med både erfarna och 
nyutexaminerade lärare. De menar att VI-alumni i intervjun visar på erfarenhet av skolarbete, fördjupad 
insikt och en förmåga att utveckla de frågor de får och föra ett samtal om lärararbete och skolverksamhet. 
Av de elva intervjuade rektorerna är det två som uttrycker en viss tveksamhet i lärarrollen hos anställd 
VI-alumn vid anställningsintervjun. Vi återkommer längre fram i resultatet till vari deras osäkerhet tycks 
består. 
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VI-alumnernas kvalifikationer  
Samtliga alumner som sökt lärartjänster har fått anställning. Tjänsterna skiljer sig till viss del, de flesta 
undervisar elever i årskurs 4–6 i kommunal grundskola, utom en som undervisar i årskurs 2* och en som 
är klasslärare i årskurs 4 vid en friskola. Några ansvarar själva för en klass och några delar klass med en 
mer erfaren lärare. Deras introduktionsperiod har utformats lite olika men de flesta av alumnerna har 
haft en mentor under sin första termin. Samtliga rektorer menar att de på kort tid kommit in i arbetet och 
att de efter en termin fungerar i sina lärartjänster.  

I intervjusamtalen uppmanas rektorerna att beskriva vad som är utmärkande för den nyanställde lärarens 
kvalifikationer. Flera av rektorerna påpekar att de inte haft så många tillfällen att se vederbörande i 
undervisningssituationer för att själva kunna bedöma deras kompetens. Dock menar de att de får 
information från mentorer och andra lärare om hur klassrumsundervisningen fungerar. Här finns 
skillnader som dels beror på om det är rektor eller biträdande rektor som intervjuats. Biträdande rektor 
rör sig vanligtvis mer i klassrumsmiljön än rektor och någon biträdande rektor undervisar även i samma 
klass som nyanställd VI-alumn. Dels beror det på skillnader som framkommer mellan kategori 1 och 2. 
En av rektorerna i kategori 1 säger så här: 

Jag har inte möjlighet att vara så mycket ute i klasserna. I undervisning har jag bara sett 
henne när hon var ny som VI-student på skolan, hennes första VI-dagar på hösten. Men 
jag hör att hennes kollegor tycker att det fungerar mycket bra. Jag har inte kunnat följa 
studenterna lika mycket som deras VI-handledare. NN hade en VI-handledare som är 
mycket duktig. Hon berömmer NN och jag lyssnar till vad hon säger. 

    (Rektor, övningsskola) 

I citatet framkommer att rektor sett den nyanställde som VI-student och att det gett en inblick i 
vederbörandes undervisningskompetens. Likaså lyssnar rektor till omdömen från VI-handledare som 
följt VI-studenten och haft till uppgift att samtala och stödja studentens professionella 
kunskapsutveckling. VI-handledaren kan antas ha förhållandevis god inblick i VI-alumnens kompetens 
och kunskap i undervisningssituationer. Under studentens utbildning har VI-handledaren ombetts ge 
feedback till studenten i undervisningssituationer och i de flesta fall har vederbörande genomgått en 
handledarkurs i bedömning av lärarkompetens i verksamhetsförlagdutbildning. 

En av rektorerna i kategori 2 ger uttryck för svårigheten att bedöma den nyanställdes undervisnings-
kompetens på grund av att hon inte har tid att vara ute i klasserna. För att bilda sig en uppfattning om 
VI-alumns kompetens lyssnar rektor till den personal som arbetar tillsammans med den nyanställda VI-
alumnen. Från kollegorna hör rektor positiva omdömen.  

Det kan vara svårt att bedöma, men jag har lite stödpersoner som rör sig i lite olika 
klasser och de berömmer henne också. Och säger till mig att hon är jätteduktig och jag 
har fullt förtroende för dem. 

    (Rektor, annan skola) 

Den skillnad som framkommer mellan de båda rektorerna hör samman med att den nyanställda VI-
alumnen hos rektor i kategori 1 har tillbringat tid på skolan under sin utbildning och därmed har rektor 
och kollegor kunna följa vederbörandes professionella utveckling. Den före detta studentens 
lärarkompetens och undervisningsförmåga kan därmed i högre grad antas vara känd för rektorerna i 
kategori 1 än i kategori 2. 

Andra utmärkande drag hos de anställda VI-alumnerna som inte rör undervisningskompetens framträder 
också i intervjuerna. Till exempel har en del av de tjänster alumnerna anställts på varit extra krävande, 
så som att tjänsten inneburit resor mellan skolor och ansvar för till exempel engelska i flera klasser. 

                                                   
* Som tidigare nämnts är tanken är att VI-alumn ska följa klassen från årskurs 2 till årskurs 6. 
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Någon student har fått större utmaningar därför att rektor uppfattat vederbörande som självständig, trygg 
i sig själv och kapabel att hantera en uppgift med större ansvar. Rektor berättar att VI-alumn fick tjänsten 
i konkurrens med 13 andra sökande.  

Att han hade den erfarenheten, det var det som gjorde att jag fastnade för honom. Han 
är både trygg och erfaren. Och jag visste precis vilken klass han skulle få och då visste 
jag att det fanns en väldigt blandad skara i klassen på 22 elever. Där finns det alla 
varianter, både starka och väldigt svaga. […] Han har klarat sin klass väldigt väl.  

     (Rektor, annan skola) 

Rektor fortsätter att berätta om den nyutexaminerade VI-alumn som hon anställt: 

Han är väldigt självgående. Han fick, och det var en medveten strategi från min sida för 
jag visste att det skulle gå bra, precis vid jul en pojke som är fosterhemsplacerad med 
skyddad ID. Vi får ta emot honom och vi vet inte mer än så. Och NN klarar det utan att 
bli minsta lilla orolig, utan det är bara: Ja, ja visst! Så han är jättestark så, och det är ju 
hans grundtrygghet. Engelskagruppen han har i årskurs sex, det visste jag inte då, men 
den är oerhört svår. Men det går bra. I den gruppen han har är det inga problem. Han 
klarar det. 

     (Rektor, annan skola) 

I citatet ovan verkar rektor efter en termins anställning fått ett så stort förtroende för VI-alumn som 
lärare att hon strategiskt väljer att ge vederbörande ett uppdrag som hon vet är extra krävande.  

De elva alumnerna med verksamhetsintegrerad utbildning har alla befunnits ha rätt ämneskompetens 
och behörighet. Rektorerna uppfattar också att de har tillräcklig undervisningskompetens för de 
lärartjänster de anställts på. Andra kompetenser som framkommer är förmågan att skapa pedagogiska 
relationer till eleverna. En av rektorerna brukar ta för vana att besöka elever och lärare under skoldagen 
och har även vid något tillfälle observerat den nyanställde i hennes undervisning. 

Och det ser jag också när jag är på hennes lektioner. Hon är liksom väldigt … Hon är 
bra på det där, det räcker med en liten blick och så här, en liten blink. Hon har sådana 
små kommunikationstrix för sig. Duktig på relationer. Hon tycker om barnen.  

(Rektor, övningsskola) 

På flera av skolorna har nyanställd personal mentorer. Så är fallet på den övningsskola där den rektor 
som citeras nedan arbetar. Den mentor som utsetts hör till ett annat arbetslag. Varje vecka har de 
mentorsmöte och rektor har för vana att följa upp och höra sig för med både mentor och den nyanställde 
hur det fungerar. När det gäller nyanställd VI-alumn berättar rektor följande: 

Och jag brukar stämma av med dem båda två och höra hur det funkar och om det är något 
särskilt. Och mentorn hon är också väldigt nöjd och säger; Det här är en klok och duktig 
lärare. Hon kommer att bli hur bra som helst! 

    (Rektor, övningsskola) 

Sammantaget kan sägas att det finns en tydlig överenstämmelse i intervjumaterialet mellan vad 
rektorerna menar sig söka efter vid anställning av lärare och de kompetenser som alumnerna från VI-
utbildningen uppvisar. Samtliga VI-alumner uppfattas anställningsbara och rektorerna anser sig vara 
nöjda med de VI-alumner de anställt. Naturligtvis skiftar det, alla upplevs som lämpliga men i olika hög 
grad eftersom de före detta studenterna är olika personligheter med olika kompetens. Anmärkningsvärt 
är dock att av de elva nyanställda VI-alumnerna verkar nio av rektorerna vara mycket nöjda med sin 
rekrytering. De menar att de anställt en mycket duglig lärare med god potential att fortsätta att utvecklas 
positivt i sitt framtida lärararbete. Två av de nyanställda VI-alumnerna framstod som lite mer osäkra vid 
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anställningsintervjun. Dessa båda har enligt rektor visat sig kapabla för de uppgifter de fått, de har 
kommit in bra i yrket under sin första yrkesverksamma termin och de har visat på utvecklingspotential. 
En av de båda rektorerna säger att det har tagit sig då vederbörande väl kommit på plats och börjat 
arbeta.  

VI-alumnernas socialisation till lärare 
Under denna del av resultatet fokuseras rektorernas beskrivningar av VI-alumnernas socialisation in i 
yrket. Detta rör både på vilket sätt de uppfattas vara delaktiga i gemenskapen och samarbetet med andra 
lärarkollegor på skolan och också i vilken grad de uppfattas agera som lärare. Resultatet av VI-
alumnernas socialisation in i läraryrket presenteras därför under två rubriker: VI-alumnernas delaktighet 
i arbetslaget och VI-alumnernas förmåga att agera som lärare. 

VI-alumnernas delaktighet i arbetslaget  
Samtliga rektorer talar om att de nyanställda VI-alumnerna efter en termin kommit in i kollegiet och 
anpassat sig till rådande skolkultur och arbetet som lärare. På vilket sätt och i vilken grad socialisationen 
in i det nya arbetslag skett skiljer sig dock. Rektorerna i kategori 1 menar att detta i stort sett skett redan 
innan anställning. Arbetslag och skolkultur är redan känd för VI-alumn. Socialisationen in i arbetslaget 
har påbörjats under utbildningen och VI-alumn är känd för kollegiet.  

Det går bra. De kände ju henne innan också. […] Hon upplever att det går bra, för det 
har vi pratat om, och jag har inte hört något annat från hennes kollegor. Det känns bra, 
hon trivs för vi pratade om det precis innan jul. […] Hon känns ju självklar i gruppen. 
[…] Hon är som vilken kollega som helst. 

(Rektor, övningsskola) 

Båda rektorerna i kategori 1 talar om VI-alumnens introduktion och socialisation in i arbetslag och 
skolkultur som påbörjad, friktionsfri och närmast självklar. Deras beskrivningar är kortfattade så som 
det går bra, och rektor har stämt av både med kollegor och nyanställd VI-alumn hur samarbetet fungerar, 
här finns en etablerad ömsesidighet. En av rektorerna berättar också om hur kollegorna manat rektor att 
kontakta VI-alumn för att erbjuda anställning. Lärarna visste innan anställning att VI-alumn fungerat 
bra i arbetslaget. 

 

NN fungerar bra i arbetslaget och de lärare som haft honom som VI-student ville gärna 
att han skulle få tjänst hos oss. De uppmanade mig att ringa och fråga om han kunde 
tänka sig att ta en anställning hos oss. […] NN känner skolkulturen hos oss. 

(Rektor, övningsskola) 

Att den nyanställde fungerar tillsammans med övrig personal är mycket viktigt, enligt samtliga rektorer. 
Vid anställningsintervjun bad en av rektorerna i kategori 2 om en beskrivning av den sökandes förmåga 
att samverka med kollegor. 

Så det jag frågade henne om eller vill veta mer om var; Vem är du i laget liksom? Och 
då presenterar hon sig själv som; Ja men jag är en lagspelare, men jag är också den 
som kan driva någonting som jag tror på, jag kan också vara lite ledare. […] Och det 
tycker jag, det har hon verkligen visat att hon är också.  

    (Rektor, övningsskola) 

Den före detta studenten presenterar sig som en lagspelare och poängterar även att hon kan föra fram 
egna åsikter och idéer. Hon har både förmåga att följa och att leda, något som rektor uppfattat att 
vederbörande också visat efter anställning. Flera av rektorerna talar i detta sammanhang om betydelsen 
av att balansera sitt inträde i arbetslaget så att nyanställd personal tar lagom mycket plats. Rektorer i 
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citatet nedan beskriver den nyanställde VI-alumnen som väl fungerande i arbetslaget. Vederbörande 
bidrar aktivt till skolutveckling genom att ta egna initiativ, vilket rektor uppskattar. Hon har kompetens 
inom IKT och det är något som rektor efterfrågat i arbetslaget. VI-alumn har tagit sig an dessa frågor på 
skolan. Hon har även på ett balanserat sätt uttryckt sina synpunkter vid en konferens med alla lärare i 
kommunen. 

Hon har kommit in i gemenskapen snabbt och har synpunkter. Hon hade synpunkter 
redan första dagen vet jag. Nu är vi i ett skede att implementera digitalisering och det 
ligger henne varmt om hjärtat, så hon är på hugget där. Vi har beställt grejer och 
programmering och så där. Det är haon som söker upp och tar reda på, hon har varit 
väldigt aktiv i det. Hon tar egna initiativ i det. Vi ska bygga två nya skolor i kommunen 
och även i sådana sammanhang där det är flera skolor samlade så vågar hon ha 
synpunkter in för alla andra där, balanserat. Och hon är trygg i sig själv och redan aktiv 
i skolutvecklingsfrågor. Hon tar sig an nya uppgifter. 

(Rektor, annan skola)  

En av rektorerna uttryckte en viss osäkerhet inför VI-alumnens socialisation in i arbetslaget. Han 
beskriver VI-alumnen som intensiv och energisk och kände en viss oro om vederbörande onyanserat 
skulle klampa på i ullstrumporna. Oron visade sig obefogad. 

Jag funderade på hur det skulle gå för hon är så energisk och kan kanske klampa på i 
ullstrumporna. Men hon har kunnat känna av, att kunna gå in lite lagom i kollegiet. Hon 
har landat väldigt bra tillsammans med kollegorna. 

(Rektor, övningsskola) 

Som sagt, balans i graden av delaktighet och aktivitet i arbetslaget hos nyanställd personal, verkar vara 
av betydelse för rektorerna. Rektorernas önskemål om anpassning och delaktighet i arbetslaget bör 
relateras till grad av självständighet, något som kommer beröras längre fram. Likaså kan de önskemål 
som rektorerna ger uttryck för ställas i relation till hållbarhet i yrket och risken att som nyanställd ta sig 
an för mycket i önskan att bli en del av den kollegiala gemenskapen. En av rektorerna ger ett konkret 
exempel på VI-alumnens ansvarstagande. Vederbörande tar ansvar för arbetslagets välbefinnande och 
gemenskap genom att vara den som fixar kaffe till sina kollegor. Som nyanställd finns en naturlig önskan 
om att blir omtyckt och accepterad av sina kollegor vilket kan utgöra en risk för att bli utnyttjad. Återigen 
är balans och ömsesidighet av stor betydelse. VI-alumns agerande kan både uppfattas som en positiv 
tjänstvillighet och också som en risk att bli utnyttjad. Rektor menar dock att detta är ett exempel på VI-
alumns ansvarstagande i kollegiet. Han påpekar även att vederbörande, enligt honom, agerar balanserat 
i det kollegiala samtalet. VI-alumn har en förmåga att både ta plats och att ge utrymme åt andra. 

Fungerar mycket bra i kollegiet. Hon är ansvarstagande. Tillexempel ligger det huset de 
jobbar i lite längre bort, så de får gå till matsalen och hämta kaffe och te därifrån. Det 
tycker jag kan vara lite anmärkningsvärt att det är hon som är yngst och ny i arbetslaget 
som tar med detta till kollegorna. Hon tar ansvar och ser till att allt funkar, hon hjälper 
till. […] Hon tar lite lagom plats. Vill hon säga något så gör hon det, men hon är inte 
den som dominerar. 

(Rektor, annan skola) 

Som ny i ett arbetslag handlar det om att kunna bidra och ge stöd liksom att kunna ta emot och be om 
stöd i kollegiet. Socialisationsprocessen in i ett arbetslag kännetecknas av ömsesidighet. Det handlar 
både om att delta och engagera sig liksom att bli insläppt i gemenskapen, vilket flera rektorer ger 
exempel på. Att det uppstår svårigheter kan bero på en mängd faktorer, bland annat i vilken grad VI-
alumn släpper rektor och kollegor in på livet. Hög grad av integritet kan göra att VI-alumn uppfattas 
som reserverad liksom svårigheter att som ung identifiera sig med betydligt äldre och erfarna kollegor. 
En rektor beskriver att VI-alumn i början av sin anställning uppfattats som reserverad. 
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Jo, men det verkar som om det har tagit sig. Jag vet att specialläraren hade lite svårt för 
NN sådär i början också, och hon kom till mig och sa: Jag blir inte klok på honom, men 
det tar sig nog. Jag fick försöka att inte underblåsa det utan säga att: Ge det lite tid. Inte 
tala om att jag också hade haft mina funderingar vid anställningsintervjun. Däremot 
fick ju jag också bekräftat: Ja, men det är fler än jag som upplever det så. Hon 
[specialläraren] kunde inte sätta ord på det, mer en känsla. Någonting i det sociala 
samspelet […] Men NN fungerar bra med eleverna, utmaningen är att komma in i 
kollegiet. Det som NN haft lite svårt med är den sociala relationen till kollegor, inte i 
mötet med barnen och det sa referensen [från VI-skolan] också. 

(Rektor, annan skola) 

VI-alumn fungerar bra tillsammans med eleverna, enligt rektor, det som varit svårt i början är att skapa 
relationer i arbetslaget. Hur arbetslagen på skolorna fungerar skiljer sig dock åt. En rektor beskriver hur 
VI-alumn blivit en del av arbetslaget och att det arbetslag hon kommit till har en mycket god gemenskap, 
vilket kan vara en bidragande orsak. 

Hon smälter in bra. Tar för sig. Hon backar inte eller bangar inte, hon är en del i gänget. 
Men så har vi en väldigt go’ gemenskap i det här lärarlaget. 

(Rektor, annan skola) 

På en annan skola beskriver rektor att det arbetslag VI-alumn tillhör har problem. VI-alumn uppfattas 
av rektor ha förmåga att balansera och agera diplomatiskt mellan kollegium och skolledning. Trots 
nyanställning och ett kollegium som av rektor i viss mån uppfattas motverka nya initiativ, lyckas VI-
alumn driva skolutvecklingsfrågor. 

Jag har ett arbetslag som är rätt så infekterat, skulle jag vilja säga […]. Jag tycker hon 
balanserar det bra. Här har vi mycket diskussioner. […] Nej, jag tycker att hon är 
väldigt duktig just på det när det gäller skolutvecklingsfrågor. Mycket av min andra 
personal faller tillbaka därför att man inte tycker att man har tid att driva den här linjen 
med skolutveckling. Jag tycker att NN, som är nyutexaminerad, driver ganska stora 
delar där. Hon har faktiskt redan nu tagit på sig teknikdelen och vill utveckla och titta 
djupare på den. […] Hon förhåller sig diplomatiskt och det måste hon göra, det är jag 
som ska ta smällarna. Hon ställer sig varken på den ena eller andra sidan. 

(Rektor K, övningsskola) 

Det kan som sagt finnas en mängd omständigheter som försvårar socialisationen in i ett nytt arbetslag. 
Rektor nedan beskriver VI-alumn som ung och naiv, men också att det inneburit en stor omställning för 
VI-alumn att flytta till en ny kommun och inte ha något naturligt socialt umgänge utanför skolan, liksom 
skillnad i ålder mellan VI-alumn och övriga i kollegiet. Rektor menar dock att det under terminen skett 
en utveckling. 

Ja det tycker jag skett mer och mer. Han kan vara lite naiv sådär, men jag tycker att han 
lyfter och tar för sig. Han kan till exempel svära i personalrummet som vi andra i 
personalen inte gör. Vi jobbar aktivt med språkbruk. Han är lite ung så. Jag hoppas han 
har kommit in i gemenskapen. Han har signalerat att han saknar sin hemort, så han får 
lite samtalsstöd och så nu. Det är lite svårt att veta vad som är vad. De andra är lite 
äldre, men nu har han hittat lite resurspersoner som är i hans ålder. Lite jobbigt att 
komma till en ny kommun. Här känner han bara sin sambo, ingen annan. Det är snarare 
sådant som påverkar jättemycket. Att komma till en ny stad och en ny skola, det är 
egentligen inget konstigt med det. […] Han deltar mer och mer i samtalet och tar emot 
handledning i arbetslaget. Det är han jättepositiv till och tar till sig det och lyssnar och 
så. 



Rapport Följeforskning av VI-profil   Ht 2018 
Anna-Carin Bredmar    
 
 

 16 

(Rektor, annan skola) 

Citatet ovan visar inte bara på svårigheten att som ny bli en del i en yrkeskår, utan att det även kan vara 
skillnader i ålder och social tillhörighet utanför arbetsplatsen som kan ha inverkan och betydelse för VI-
alumns socialisation in i arbetslaget. Det handlar om ett givande och tagande mellan redan etablerade 
kollegor och nyanställd personal. 

VI-alumnernas förmåga att agera som lärare  
Socialisation innebär inte bara att bli en del av ett lärararbetslag utan också i vilken grad VI-alumn 
agerar på ett sätt som kan förväntas av en lärare. Visar VI-alumn att hon eller han socialiserats in i 
läraryrket under utbildning och introduktionsperiod? VI-alumnernas förmåga att uppträda som lärare 
handlar enligt rektorerna om en mängd olika saker alltifrån något subtil som bara finns där till hur de 
klär sig och vilket språk de använder. Denna spännvidd, angående VI-alumnernas uppvisade 
lärarkompetens eller eventuell brist på sådan, visar både på svårigheten att fånga innehållet i en sådan 
kompetens och också på den omfattning som denna kompetens rymmer. 

På frågan Hur mycket lärare? rektor upplever att VI-alumn är, svarar flera att de upplever att nyanställd 
VI-alumn har ett tydligt ledarskap, tar vuxenansvar och är förmögen att sätta gränser. Flera rektorer talar 
också om VI-alumns förmåga att planera undervisning, vara strukturerad och vederbörandes 
engagemang i sitt arbete. Att möta eleverna på rätt kunskapsnivå talar några rektorer om som det som 
kan vara svårt för nya lärare.  

När det gäller i vilken grad VI-alumn uppträder som lärare är båda rektorerna i kategori 1 överens om 
att VI-alumn i hög grad uppträder som lärare. En av rektorerna beskriver följande drag som är 
karaktäristiska för VI-alumnen som lärare.  

NN är problemlösare, trygg och engagerad. […] Just nu har hon inte klassansvar, men 
hon erbjuder sig att ta ansvar och fördelar arbetet mellan sig och kollegorna. Hon är 
omtyckt och det fungerar väl. NN tar tag i saker. Hon är trygg och hon ser glad och 
positiv ut när hon möter eleverna i korridoren. 

(Rektor, övningsskola) 

Rektors beskrivning av VI-alumns socialisation in i läraryrket handlar både om hennes attityd till arbetet, 
ansvarstagande i relation till arbetsuppgifter, samverkan med kollegor och hennes bemötande av 
eleverna. Även den andra rektorn i kategori 1 talar om VI-alumn som tydlig i sitt ledarskap och att denne 
har en förmåga att balansera mellan vuxen och kompis i relation till eleverna. 

Ja, hon är ju tydlig med att hon är vuxen. Det har vi ibland personal som har svårt med 
det där, blandningen mellan kompis, polare och lärare. Det är svårt att sätta fingret på, 
men det tror jag att hon är trygg med. […] Hon har det i sig. Hon är tydlig i sitt 
ledarskap.  

(Rektor D, övningsskola) 

Att skapa en god och balanserad relation till eleverna hör till det som rektorerna uppfattar som 
framträdande hos en lärare. En sådan tydlighet i mötet med eleverna och förmågan att sätta gränser är 
något som flera av rektorerna lyfter fram som egenskaper som de ser hos nyanställd VI-alumn.   

Just att det är viktigt att skapa en relation och sätta gränser från början också. Och inte 
vara för naiv och skapa för positiva relationer utan sjysta relationer med gränser. Det 
kände jag, och det har jag märkt sen också när jag har varit på hans lektioner, att han 
har väldigt bra relationer med eleverna. Ett bra sätt alltså. Det är en kvalitet som jag 
värdesätter. Och det är en ganska livlig klass som han fick ansvar för, som han 
verkligen har tagit väl hand om. […] Han har balans hela tiden och är professionell i 
hänseendet att han är eftertänksam och inte skenar iväg. Svårt att förklara, men att man 
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inte är ”för mycket” liksom, neutral men ändå korrekt och det ger han verkligen en bild 
av att vara i sin lärarroll. […] Han kan ställa krav och stå upp för elever som behöver 
stöd.   

(Rektor, övningsskola) 

En av rektorerna beskriver hur VI-alumn är efterfrågad på ett självklart sätt bland eleverna, trots kort tid 
på skolan och bland många erfarna kollegor. Det är något som rektor uppfattar som ett uttryck för att 
vara lärare och ett tecken på en trygg person.  

Hon pratar med eleverna men hon talar också om att jag är vuxen och kan sätta stoppet. 
[…] Hon är ”kompis” men talar om vuxengränser och det gör hon tydligt. Vi erfarna 
lärare talade om det igår, att det är så häftigt att eleverna vänder sig inte bara till oss 
erfarna lärare och frågar, utan de kommer och knackar på och frågar efter NN. Och det 
är också ett gott tecken. Man är en vuxen och någon som de tyr sig till. Och det är 
också ytterligare ett tecken på att hon är en trygg person.  

(Rektor, övningsskola) 

I rektorernas beskrivningar av VI-alumnernas sätt att agera som lärare så uttrycker en av rektorerna att 
det även märks i förmågan att kunna vara stabil och stå fast i svåra situationer.  

Hon väjer inte för saker och ting som kan vara knepigt eller tufft eller så, utan hon står 
kvar där i stormen. Liksom väldigt trygg i sitt ledarskap. 

(Rektor, övningsskola) 

Något som är kännetecknade för VI-alumnen som lärare är dennes tydlighet i sitt ledarskap i 
klassrummet. Det handlar om VI-alumns förmåga att göra undervisningen och kunskapsinnehållet 
tydligt för eleverna, enligt rektor.  

Hon är tydlig och vet. Hon stakar ut och visar eleverna vad hon förväntar sig och vad de 
ska göra. Det underlättar oerhört för de elever som har svårt att få grepp om sin tillvaro.  

(Rektor, annan skola) 

Att i ord uttrycka hur VI-alumn ger uttryck för att vara lärare är inte så enkelt. En av rektorerna vet 
absolut att VI-alumn agerar som lärare och väljer att exemplifiera med en situation som hon observerat. 

Svårt att beskriva, men vi kan ta ett exempel: Igår mötte jag dem i korridoren då de var 
på väg till simhallen. Han tar kommandot och säger; Nu gör vi så och så, och du ställer 
dig där osv. Han styr upp det tydligt. 

    (Rektor, annan skola) 

Och rektor fortsätter att beskriva utmärkande drag för VI-alumnen som lärare. 

Ja, han är tydlig, lugn och tar kommandot över sin klass. Han har en mycket bra 
relation till eleverna. I det jag ser så tar han kontakt med alla elever. Han försöker 
verkligen se alla. Han har ju vissa elever som han tyckte det var tufft med i början, men 
det pratar han inte så mycket om längre. Det han frågar om nu är mer: 
Psykologutredningen, vad stod det i den? Men det är ju en helt normal fråga.  

(Rektor, annan skola) 

Rektor beskriver hur VI-alumns frågor angående eleverna förändrats under terminen. Han informerar 
sig om eleverna i klassen på ett högst relevant sätt, enligt rektor. Även rektor i citatet nedan menar att 
nyanställd VI-alumn ger uttryck för att vara lärare. De utmärkande dragen är engagemang, lyhördhet 
och professionell hållning.  
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Hon är intresserad av sitt arbete. Har ett bra bemötande och är lyhörd och lyssnar till 
eleverna. Hon är professionell i sin hållning och sina svar, vilket är viktigt. Man kan 
göra vad man vill bara man kan förklara varför man gör någonting. Du får alltid vara 
beredd i dagens klassrum att få en motfråga och förklara varför. 

(Rektor, övningsskola) 

Graden av lärare visar sig också i förmåga att strukturera och slutföra åtaganden och uppgifter, enligt 
rektor. VI-alumns lärararbete kännetecknas av att hon är välplanerad, strukturerad och att hon informerar 
sig genom att ställa frågor till arbetskamrater. Likaså avslutar hon det hon påbörjat, vilket rektor menar 
är kännetecknande för VI-alumnens lärararbete. 

Hon lägger ner mycket tid på sin No. När hon är resurs och så tänker hon mycket och 
frågar om hur vi ska lägga upp det organisatoriskt. Hon är nyfiken, ställer relevanta 
frågor och är välplanerad! […] Hon är strukturerad och hon lämnar inte någonting. Det 
hon tar sig an, det ser hon till att det blir färdigt innan hon går vidare. 

(Rektor, övningsskola) 

Rektorernas beskrivningar av VI-alumnerna som lärare visar på en hög grad av socialisation in i 
läraryrket för flertalet. Naturligtvis finns det även sådant som rektor uppfattar behöver utvecklas. En av 
rektorerna som är ganska mycket inne i klassrummet tillsammans med VI-alumn och har sett denne i 
undervisningen, säger så här: 

Jag tycker han uppträder som lärare. Den feedback jag har fått från föräldrar, från lärare 
och elever, ja jag tycker att han uppträder som en lärare. Han har delar som han behöver 
arbeta med. […] Det finns lite för mycket förmågan att lägga på eleverna vad de [på 
egen hand] ska göra och genomföra, för de är fortfarande så små i årskurs fyra. Du 
behöver hålla lite mer i dem än vad NN gör. Men jag tänker att det där är en 
utvecklingsfas och det har jag sett hos lärare innan. I början så är man lite så där, att 
man inte knyter ihop tåtarna. Jag tror också på eget ansvar, men de är lite, lite för små 
för att reda ut det ansvaret.  

(Rektor, övningsskola) 

Två VI-alumner visade initialt på en viss osäkerhet i sitt ledarskap. Under deras första termin har dock 
en förändring och positiv utveckling skett. Det som båda rektorer lyfter fram som en brist i deras 
uppträdande som lärare är osäkerhet i sin person och delvis en naiv hållning. Deras naiva hållning tycks 
främst handla om mötet med kollegorna och andra saker som till viss del, enligt rektor, skulle kunna 
förklaras med att VI-alumn är ung och hör till en annan generation än kollegiet i övrigt. En sådan naiv 
hållning visar sig bland annat i språkval och klädsel. De båda rektorernas beskrivningar av VI-alumn är 
tvetydiga, vilket skulle kunna bero på svårigheten att i ord uttrycka vad som kännetecknar en lärare och 
vad som kan uppfattas som en brist i lärarrollen. 

En av rektorerna har tidigare nämnt att VI-alumn i kollegiet vid några tillfällen agerat på ett sätt som 
uppfattas som naivt, men hennes bedömning av vederbörandes lärarroll är att han agerar som lärare i 
relation till arbetet som en helhet. Det felar i vissa delar, enligt rektor, så som brist på flexibilitet i 
relation till lektionsplanering vilket, av rektor förklaras med en brist på tilltro till sin egen förmåga, och 
avsaknad av en plan B i sin lektionsplanering. VI-alumn har även vissa svårigheter att hantera 
utåtagerande elever.  

Han uppträder som lärare när det gäller helheten. […] Han är tydlig och vill ha ordning 
och reda i klassrummet. Lite väl bunden vid det han har planerat och tänkt och det gör 
att han blir lite irriterad när barnen inte hakar på, på det sätt som han har tänkt sig. Men 
han är tydlig och bra. Han behöver lita på sig själv och våga släppa taget och ha lite 
planeringsbackup. Så det tränar vi på nu då. Han tränar på att kasta om med mera. Han 
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har lättare för de elever som är lite lugnare och lite tuffare med utåtagerande elever, 
men han tar sig. Han är lyhörd och förstår dem, det är inget problem, men de är ganska 
krävande. Det är inte så lätt att komma som ny och etablera relationer med de här 
eleverna, men han vill och det går bättre och bättre. […] Han kan också säga: Hjälp, 
vad tufft det är! Är det verkligen det här jag vill jobba med? Det borde han ha sett när 
han var ute under sin utbildning. Men jag vet inte om han fått mer backup då eftersom 
han är osäker över att vara själv.  

(Rektor, annan skola) 

Enligt rektor behöver VI-alumn även hjälp att nyansera sin ilska. VI-alumns sätt att bli arg skiljer sig 
från övriga lärare som har arbetat länge, de blir inte arga på samma sätt. Man kan bli arg på olika sätt, 
enligt rektor, och här finns även en skillnad mellan unga och äldre personers sätt att bli arga. Unga 
personer bli jättearga och så pang!  Rektor resonerar dock med sig själv under intervjun och menar att 
även han själv kanske gjorde så och att det är viktigt att gå tillbaka till sig själv när man var i samma 
ålder.  

Man kanske lär sig de här nyanserna, att bli arg på rätt sätt utan att det tar på, vad ska 
jag säga, utan att man tar det personligt. Att man är tydlig ledare, utan att man tar det 
personligt. Men det måste man träna på, så det är bara att kämpa på.  

(Rektor, annan skola) 

Ytterligare en VI-alumn uppvisar en viss osäkerhet i sin lärarroll. På frågan om VI-alumn uppträder som 
lärare svarar rektor: 

Inte riktigt … lite svårt … lite brist på pondus kanske, kan man säga så. Lite … NN klär 
sig också ganska ”ojämnt” […] Kanske inte som man väntar sig av en lärare, men sen 
har man ju rätt att klä sig och se ut som man vill. Han blir lite ”det osäkra” […] I 
klassrummet är han väldigt lugn, han har verkligen lågaffektivt bemötande och det har 
han ju lyckats med i bemötandet av föräldrar också, det här lugna bemötandet. I mail 
och så uttrycker han sig lugnt. Men däremot på skolgården, han […] uttrycker inte 
pondus där. 

(Rektor, annan skola) 

Rektor menar att VI-alumn i vissa sammanhang ger ett osäkert intryck. Det handlar främst om mötet 
med kollegorna och hans sätt att klä sig och att uppträda på skolgården. Hans bemötande av eleverna i 
klassrummet är däremot lugnt och tillfredställande. Vissa svårigheter att veta hur kunskapsmålen ska 
uppnås har rektor märkt, vilket även andra rektorer uttryckt som en svårighet för anställd VI-alumn och 
för nyanställda lärare generellt.    

Det som har varit svårt är funderingar kring kunskapsmål, när det har strulat. Det som 
har fungerat väl är kontakten med föräldrar, för det har det varit en del, även om det 
mest varit i den andra klassen. 

(Rektor, annan skola) 

Föräldrakontakten är något som samtliga rektorer menar fungerar väl, vilket annars brukar vara något 
som nyutbildade lärare upplever som svårt, enligt rektorerna. Den osäkerhet som två av VI-alumnerna 
uppvisat tycks främsta handla om socialisationsprocessen enligt rektorernas beskrivning, det vill säga 
det är framförallt i relation till kollegorna som de uppfattas osäkra liksom att de inte uppvisar den pondus 
i sin person som rektorerna menar är förenat med att agera som lärare. Detta visar på hur socialisation 
och subjektifiering är sammanflätade i lärares yrkeskunnande. 

Sammanfattningsvis kan följande sägas angående VI-alumnernas socialisation. Intervjuerna med 
rektorerna i kategori 1 skiljer sig från kategori 2 när det gäller anställningsintervju och socialisation in 
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i arbetslaget, vilket tydligt kan härledas till kopplingen mellan rektor och VI-student under utbildningen. 
De båda rektorerna i kategori 1 talar om VI-alumnens introduktion och socialisation in i arbetslag och 
skolkultur som en påbörjad process under utbildningen. Detta har medfört en friktionsfri och närmast 
självklar socialisation av VI-alumn på VI-skolan. Av naturliga skäl är skillnaden mellan kategorierna 
inte lika tydligt när det gäller rektorernas beskrivning av VI-alumns agerande som lärare. De har alla 
genomgått samma utbildning men är i olika grad kända på förhand för den rektor som anställt dem. 
Detta ”försprång” är något som först och främst blir tydligt vid intervju och en eventuellt utebliven eller 
förkortad introduktionsperiod. Det skulle också kunna antas ha betydelse för VI-alumns upplevelse av 
trygghet i undervisningen och rådande skolkultur, men här tycks den utökade erfarenheten av att ha 
vistats på olika övningsskolor göra att VI-alumnerna av rektorerna beskrivs på ett förhållandevis likartat 
sätt. Det vill säga merparten av VI-alumnerna beskrivs i hög grad agera som lärare. Osäkerheten hos de 
VI-alumner som två rektorer upplevt, tycks mer vara knutet till deras socialisation in i lärarkollegiet, än 
deras förmåga att agera som lärare i klassrummet. Dock anser en av rektorerna att en viss ”lärarpondus” 
saknas hos VI-alumnen. Betydelsefullt för socialisationen är ömsesidigheten i samspelet med kollegor, 
det vill säga att både kunna ge och ta plats och här är naturligtvis den kultur som råder på skolan av stor 
betydelse.  

VI-alumnernas subjektifiering 
Biesta (2012) beskriver betydelsen av att utbildningen riktar sig mot samtliga tre domäner och att dessa 
behöver samverka för att nå en god utbildning. I samverkan mellan de tre domänerna har subjektifiering 
till viss del en överordnad betydelse, enligt Biesta, genom att subjektifiering handlar om en balanserad 
integration mellan lärarroll och person. Detta är något som blir synligt i samtalet med rektorerna.  

Rektorerna talar om vikten av att rekrytera lärare som är trygga i sin person. Detta är också något som 
flera av rektorerna återkommer till i sin beskrivning av VI-alumn vid anställningsintervjun liksom i 
deras lärarroll under första terminen som lärare. Rektor i citatet nedan är imponerad över att VI-alumn 
är så ung och ändå så trygg i in person. Hon visar även på stabilitet och trygghet inför de ganska svåra 
uppgifter som hon fått under sin första termin som lärare. På frågan vad som kännetecknar VI-alumn 
som lärare svarar rektor: 

Det som utmärker henne är att hon är så ung och så trygg. 

(Rektor, annan skola) 

I rektorernas beskrivningar av VI-alumnerna som trygga i sin person finns flera olika innebörder i 
relation till deras lärararbete. En rektor beskriver hur den nyanställde VI-alumnen har förmåga att agera 
självständigt, ta personligt ansvar och visa på tilltro till sin egen förmåga i relation till sitt lärararbete. 

Hon kan stiga fram och säg; Det här kan jag. Det här vet jag, så här kan man tänka. 
[…] Hon kan ta plats liksom. 

(Rektor, övningsskola) 

I rektors sammantagna beskrivning av nyanställd VI-alumn framträder en lyhörd och samtidigt 
självständig person som är anpassningsbar liksom engagerad och självgående i relation till sitt 
läraruppdrag. Resultatet av VI-alumnernas socialisation in i läraryrket presenteras under fyra rubriker: 
VI-alumnernas initiativförmåga, VI-alumns grad av självständighet, VI-alumnernas lust att utvecklas 
och utveckla och VI-alumns brist på subjektifiering. 

VI-alumnernas initiativförmåga  
När det gäller självständighet i sin lärarroll och förmåga att uttrycka sin person har rektorerna i kategori 
1 redan under utbildningen sett VI-alumn träda fram och göra intryck som person. Här tycks det även 
finnas en större medvetenhet och kännedom om den nyanställde och vilka eventuella risker att ta på sig 
för mycket som vederbörande kan var utsatt för. Detta torde vara av betydelse vid nyanställning ur ett 
arbetsgivarperspektiv, liksom av intresse ur ett professionsutbildningsperspektiv. En av rektorerna i 
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kategori 1 menar att VI-alumns engagerade person och vilja att utvecklas var tydligt redan då rektor såg 
vederbörande under sina VI-dagar i utbildningen.   

Det genuina intresset hon har, tar sig uttryck. Mycket både att hon är väldigt på, hon 
vill lära sig saker. Sen är det också det där att när hon var student, hon kom på VI-
dagarna. Vi hade studenter som inte kom för att de hade tenta. Det finns bara inte, sa 
NN. Man går på sina VI-dagar, det får man planera för i förväg, tycker NN då. Hon 
vill lite mer än det som förväntas. Anledningen att vi anställde NN var mycket utifrån 
vår upplevelse av hennes intresse och engagemang när hon var student hos oss. Hon 
hade visat för oss under hela det utbildningsåret och på de andra skolor hon varit att hon 
var engagerad. Och hon är fortfarande sådan. Hon pratar och frågar mycket och har 
synpunkter på ett bra sätt, alltså.  

(Rektor, övningsskola) 

Även den andra rektorn i kategori 1 menar att VI-alumn vid nyanställning tar egna initiativ till att ta sig 
an uppgifter även utanför vederbörandes lärarbehörighet. VI-alumn erbjuder sig att arbeta som 
speciallärare för att fylla ett behov på skolan.  

Vi behövde en speciallärare i arbetslaget, så han sa att: Det kan jag ta! […] Kanske han 
tar på sig lite mycket, men det kanske beror på att han är sist anställd och vill göra ett 
gott intryck. Han är väldigt ansvarstagande. 

(Rektor, övningsskola) 

VI-alumn tar för sig och framstår som tjänstvillig och förmögen att ta egna initiativ. För rektorerna i 
kategori 1 är detta både något önskvärt och något som måste balanseras. I intervjun talar en av rektorerna 
om möjliga risker som kan vara förenade med att VI-alumn är för pådrivande. VI-alumn är aktiv i 
skolutvecklingsgruppen och rektor påtalar därför sin uppgift att som arbetsgivare balansera så att det 
inte blir för mycket för nyanställd VI-alumn. Det är viktigt att planera för samtal kring arbetsbelastning 
i relation till engagemang och arbetslust. 

Hon är engagerad, en engagerad person och genuint intresserad av lärarjobbet på ett 
riktigt sätt. Sen kan NN behöva … man behöver ibland ta ner personen på jorden, inte 
än kanske, men hon vill vara med i skolutvecklingsgruppen … och hennes ingång i det 
var inte dålig, vi behöver nya människor in i det. Men hon har ju väldigt höga tankar 

om sig själv och det är ju både bra och dåligt. Men det är ju vårt jobb som ledning att se 
det, att nu får du kanske tagga ner lite. 

   (Rektor, övningsskola) 

Att kunna balansera arbetsinsats och arbetslust är något som kräver självkännedom och en viss 
självinsikt. Rektorerna pratar i detta sammanhang om att lärare behöver lära känna sina egna gränser, 
vilket är svårt som ny. Här har, enligt rektor, arbetsgivaren en viktig uppgift liksom mer erfarna lärare i 
kollegiet. Rektor fortsätter berätta: 

NN är insatt och förstår vad jobbet innebär. När man jobbar med människor, och det är 
jättesvårt, men då måste man ha någon gräns någonstans, att så här mycket får det här ta 
av mig själv och min energi, sen får det vara bra. Och det där är ju en konst. Det kan 
man inte begära av en nyutexaminerad person. Däremot behöver man prata mycket om 
det. Jag tror att NN är i ett kollegium där hon lär sig av duktiga personer. 

(Rektor, övningsskola) 
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Även den andra rektorn i kategori 1 ser potential hos VI-alumn att driva skolutveckling men det är för 
tidigt att ta på sig sådana uppdrag och uppgifter menar rektor. I intervjun visar rektor på en medvetenhet 
om de faror som är förenade med ett alltför stort engagemang som ung och ny i lärararbete. 

Jag kan tänka mig att om NN får lite tid så kan han mycket väl vara en person som 
driver frågor kring skolutveckling. Det är för tidigt ännu. 

(Rektor, övningsskola) 

Rektor berättar att hon frågar vid anställningsintervju om den sökandes fritidsintressen. Hon menar att 
det säger något om den sökandes förmåga att koppla av från arbetet liksom initiativförmåga på andra 
områden i livet än enbart i lärararbetet. Att ha en aktiv och meningsfull fritid är betydelsefullt för 
undervisningen och hållbarheten som lärare.  

Det är viktigt, vi vill inte ha lärare som jobbar tusen procent, för det orkar man inte. Om 
man har en aktiv fritid så säger de också något om personen, inte bara att man åker hem 
och lägger sig på sofflocket. Att bara vara upptagen av arbetet är varken bra för den 
vuxne eller barnen, det måste vara variation. Det är viktigt för att orka. 

(Rektor, övningsskola) 

Flera av rektorerna menar att VI-alumn under sin första termin som lärare visat på initiativförmåga. Det 
är även framträdande i intervjuerna med rektorer i kategori 2. En av rektorerna ger ett exempel på 
initiativförmåga hos VI-alumn som utmärker sig. VI-alumn är ansvarig för en klass som vunnit en 
tävling. 

Med sin klass kom han med i en tävling som gör att de ska få åka på ett event till 
Stockholm i vår. Där har han visat organisationsförmåga och framåtanda och fixat och 
donat med alla praktiska saker. Han ska alltså åka med hela klassen, flyga upp till 
Stockholm. […] Jag är inte helt hundra på vad det handlar om i detalj. Nu tittar vi över 
så att han får med sig någon. Han ville ha med någon förälder, men jag vill att han ska 
ha med en kollega också så att det inte bara vilar på honom och föräldrar. Han har 
anmält till tävlingen och ordnat med allt på egen hand. Han är verkligen en tillgång! 

(Rektor, annan skola) 

Rektorerna i denna kategori talar också om behovet av balans, men de tror i högre grad att VI-alumn 
själv kommer ta initiativ och berätta för dem om det blir för mycket. De resonerarar om VI-alumns 
förmåga att ta för sig och att avsäga sig uppgifter. Några av rektorerna menar att VI-alumn inte avsagt 
sig några uppgifter under sin första termin. 

Hon har inte avsagt sig någon uppgift. Vi jobbar så att vi hjälps åt, man har ansvar för 
något men vi hjälper varandra att komma dit vi vill med vårt arbete. […] Hon säger: 
Det kan jag göra! Hon är tillexempel den som skriver veckobrev och så. Vi sitter ner 
och formulerar tillsammans, men hon är den som skriver. […] Det är uppgifter som hon 
har tagit på sig. 

(Rektor, övningsskola) 

Några av rektorerna betonar betydelsen av att ta ansvar och genomföra de uppgifter som tilldelats VI-
alumn. Det framträder som ett kvitto på engagemang i arbetet. Ansvarstagande, tillgänglighet och 
kommunikation lyfter rektor i citatet nedan fram som kännetecknande för VI-alumns initiativförmåga i 
arbetet.  Initiativförmåga innebär inte nödvändigtvis för rektorerna att arbeta på egen hand utan även att 
ta initiativ till samtal med andra kollegor. På så vis hör det samman med att vara delaktig i ett arbetslag 
genom att ta ansvar för tilldelade uppgifter liksom att diskutera olika frågor och funderingar. 
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Nej, han avsäger sig inte uppgifter som ingår i hans uppdrag, nej aldrig! Han är väldigt 
tillgänglig i sin, vad ska jag säga … han vill ha ett bollplank, han kommer in och frågar 
och han funderar. Han är jätteöppen i kommunikationen. 

(Rektor, övningsskola) 

Att avsäga sig uppgifter kan även uppfattas av rektor som brist på förmåga eller engagemang i arbetet. 
En av rektorerna berättar att VI-alumn sagt till att det blivit för mycket, vilket rektor är ovan vid och 
delvis tror bero på generationsskillnader. Rektors beskrivning visar på en oförmåga att avsäga sig 
uppgifter på ett professionellt sätt, det vill säga att förhandla på ett balanserat sätt utifrån flera perspektiv. 

Till mig säger han till när det blir för mycket. Ta bort det här! Det kanske har med 
åldern också att göra, att man kan göra så. 

(Rektor, annan skola) 

Flera av rektorerna i kategori 2 tror att VI-alumn är förmögen att balansera sin egen arbetsbelastning 
och själv avsäga sig uppgifter om det blir för mycket. Detta kan tolkas som en uppfattning hos rektorerna 
att VI-alumn uppvisar självkännedom om sin egen kapacitet. 

Nej, jag tror inte att han tar sig an för mycket. Han är ganska mån om var gränsen går, 
så det tror jag inte är någon risk.  

(Rektor, annan skola) 

Flera av rektorerna tror inte heller att det är någon risk för överbelastning. VI-alumn uppvisar ett stort 
engagemang och en lust att utvecklas i arbetet. Vederbörande har själv kommit med önskemål om 
eventuella framtida förändringar i tjänsten.  

Det tror jag inte är ett problem, jag tror hon skulle tala om det. Men hon är sugen på att 
lära sig mycket. Hon kommit och fråga om det är möjligt att hon kan få någon annan 
ämneskombination och färre klasser, och att det skulle kunna vara en fördel för henne. 
Så hon kan ju uttrycka vad som skulle kunna var bäst för henne. 

(Rektor, annan skola) 

En förhoppning hos en av rektorerna är att VI-alumn kommunicerar direkt med rektor om 
arbetsbelastningen blir för hög. Eftersom VI-alumn är okänd för rektor i kategori 2 framträder en större 
osäkerhet hos dessa rektorer om deras möjligheten att upptäcka eventuella signaler liksom att kunna 
förlita sig på att nyanställd VI-alumn berättar för dem om eventuella svårigheter i relation till arbetet.  

Jag tror han kommunicerar det med mig om det blir för mycket, det känns så. Det vet 
jag ju inte, han är för ny för mig, men jag hoppas det och det känns så. 

 (Rektor, annan skola) 

En rektor ger ett exempel på hur VI-alumn sökt upp honom när två olika lärare hade olika behov 
önskemål om vad VI-alumn skulle göra. 

NN visste inte hur hon skulle göra: Jag gör det, men jag vill veta vilket? Det går bra 
med vilket som, men jag kan inte göra båda. Man kan inte klona sig liksom. Men jag 
tycker inte att hon har behövt mycket sådan stöttning. Det finns de som är 
nyutexaminerade tänker jag som har behövt mer stöttning än vad NN har behövt. Hon 
känns trygg i sig själv. 

(Rektor, övningsskola) 

Rektor knyter VI-alumns initiativförmåga att fråga rektor om hur hon ska hantera kollegors önskemål 
om arbetsuppgifter som inte är förenliga med varandra, till att vara trygg i sig själv. Att både ta initiativ 
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till att göra uppgifter men också till att avsäga sig uppgifter handlar om subjektifiering i yrket och en 
förmåga att uttrycka sin person. Det handlar om en insikt om sin egen potential och sina egna 
begränsningar i relation till lärararbetet. Enligt rektorerna visar flertalet VI-alumner på en begynnande 
sådan förmåga. 

VI-alumns grad av självständighet 
I rektorsintervjuerna framträder VI-alumnernas förmåga att agera självständigt i sin lärarroll och att 
uttrycka en egen åsikt som en del av deras subjektifiering som lärare.  Som redan framkommit talar flera 
av rektorerna om hur VI-alumn tagit sig an arbetet och själv åtagit sig uppgifter av olika slag. Samtliga 
visar på engagemang i arbetet med eleverna, även om två upplevs som lite mer osäkra i sin lärarroll. 
Den grad av självständighet som VI-alumnerna uppvisar handlar både om självständighet i 
undervisningen, ansvarstagande i kollegiet liksom mod att våga föra fram egna åsikter. Rektor i följande 
citat uppfattar att VI-alumn känner sig trygg att uttrycka sin åsikt både inför kollegor och rektor.  

Hon säger det hon vill säga. Ja det [tagit eget ansvar] har hon gjort planeringsmässigt, 
ansvar i ämnen mm. Jag ser inte det så mycket förstås, men i engelskan har jag varit lite 
mer […] där vet jag att hon har tagit initiativ och att de gör samplanering.  

(Rektor, annan skola) 

Likaså menar rektor i citatet nedan att VI-alumn visar på självständighet genom att uttrycka sina åsikter. 
Förmågan att ta plats kopplas även här till trygg i sig själv, vilket tolkas som en del av subjektifiering 
som lärare.  

Hon står upp för sina tankar och åsikter och hon klär dem i ord när vi sitter i möten med 
andra lärare. Hon kan ta för sig och kan säga vad hon tycker. Hon är trygg i sig själv. 

(Rektor, övningsskola) 

Att kunna ge uttryck för sina åsikter är inte något som är självklart för alla nyutexaminerade lärare, 
enligt rektor.  

Frågar jag efter en åsikt så får jag det. Det är inte alla nya unga lärare som klart kan 
uttrycka vad det tycker.  

(Rektor, annan skola) 

En av de rektorer som menar att VI-alumn initialt gett ett något osäkert intryck, anser att vederbörande 
är självständig och att han alltmer uttrycker sin åsikt i relation till skolledning och kollegor.  

Jag det [självständig] tror jag han är, i sin egen undervisning. Vid möten uttrycker han 
mer och mer sina åsikter. 

(Rektor, annan skola) 

Enligt rektorerna handlar självständighet ibland om att kunna stå emot en rådande skolkultur. Att stå 
emot och inte smittas av en ibland negativ skolkultur kan vara svårt som nyanställd, men visar på en 
förmåga att stå på egna ben. Rektorn i citatet nedan menar att VI-alumn uppvisat en sådan förmåga 
under den termin hon varit anställd. 

Hon smittas inte av de andra som kan vara lite negativa, och det är ju väldigt bra. 

(Rektor, annan skola) 

Ytterligare en rektor menar att VI-alumn har en hög grad av integritet och kan stå fast vid en uppfattning 
även om hans åsikt inte delas av rektor eller andra i kollegiet.  

Sen är han inte så att han viker, utan vi kan ha en diskussion om saker och ting. Och det 
tycker jag också är bra, för det ska man ju inte heller göra. 
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(Rektor, övningsskola) 

I rektorernas beskrivning av VI-alumnerna framkommer att flertalet visar på en hög grad av 
självständighet i arbetet. De tar ansvar och uttrycker en personlig åsikt och verkar även för samplanering 
och deltar aktivt i det kollegiala arbetet.  

VI-alumnernas lust att utvecklas och utveckla 
I föregående resultatavsnitt har det framkommit att några VI-alumner redan aktivt deltagit i 
skolutvecklingsfrågor under sin första termin på skolan. Under denna rubrik presenteras VI-alumnernas 
förmåga att ge och ta stöd i relation till sina kollegor och deras vilja att personligen utvecklas i sitt 
lärararbete. Även rektors uppfattning om deras förmåga till självreflektion redovisas. 

Samtliga intervjuade rektorer talar om att nyanställd VI-alumn är utvecklingsbenägen och att de 
uppfattat att vederbörande utvecklats i sin lärarroll under sin första termin som lärare. Båda rektorer som 
anställt en osäker VI-alumn menar att det finns utvecklingspotential. Som tidigare nämnts är detta en 
avgörande kvalifikation som rektorerna lyfter fram för att skilja ut vilka lärare som är lämpliga eller 
olämpliga att anställa. Enligt rektorerna visar sig VI-alumnerna utvecklingsbenägna på flera olika sätt. 
Det kan tillexempel ta sig uttryck i önskan om att få återkoppling från rektor, vilket uppskattas.  

Och det som jag också märkt med henne, som jag tycker det är så fint, det är att hon är 
… Hon gillar att få återkoppling. […] Nu har jag bara haft en strukturerad observation 
av hennes undervisning. Och hon frågade: Vad tycker du? Och också vad ska jag jobba 
vidare med? Alltså inte på något sätt så att hon är osäker, utan tvärtom, att hon söker 
återkoppling. Hon tar verkligen till sig av det, när vi pratar om undervisning. […] Och 
då är hon väldigt så liksom: Oh, vad bra! Oftast blir det informellt, inget som vi gör en 
stor sak av. 

(Rektor, övningsskola) 

Ytterligare en rektor uttrycker att hon uppskattar när VI-alumn vågar komma och be om hjälp. Det VI-
alumn undrar över rör mest hantering av enskilda elever. Det som är uppskattat handlar framförallt om 
att VI-alumn ger uttryck för behov av kollegialt stöd och därmed signalerar att vederbörande inte är sig 
själv nog.  

NN kommer till mig när det är något som hon tycker är knepigt och det uppskattar jag. 
Prata en stund, bolla. Inte så mycket ämnen, utan mer föräldrakontakt och 
specialpedagogiskt: Hur ska jag hantera eleven? Tillexempel aggressiva utbrott. 
Handledning. […] Så hon kommer med det till mig, och det uppskattar jag. Hon vågar 
uttrycka en osäkerhet och ber om ledningsstöd och kollegialt stöd. 

 (Rektor, annan skola) 

Att ge och ta emot kollegialt stöd är ett framträdande tema i alla rektorsintervjuerna. Det handlar om en 
ömsesidighet där nyanställd VI-alumn bidrar i mötet med mer erfarna kollegor och omvänt. Rektorerna 
ser i det kollegiala samtalet mellan nyanställd VI-alumn och erfarna lärare och rektor en potential till 
kollegialt lärande och skolutveckling. 

Ja och hon är lyhörd, men hon ger också oss andra i teamet som kollegor. Och jag som 
jobbar som matte-lärare, hon har ju läst matte mycket senare än vad jag har, så då kan 
ju jag fiska ur: Vad är det för nytt som ni har pratat om på högskolan? som kanske inte 
vi på skolan pratat om. 

(Rektor, övningsskola) 

En rektor betonar det kollegiala lärandet och betydelsen av att vara en åldersheterogen lärarkår på 
skolan. Han menar att det har betydelse inte minst när det gäller webb-baserad undervisning. 
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Den fortbildning vi har för lärarna bygger mycket på kollegialt lärande och då utbyter 
ju lärarna erfarenheter. […] Hon visar att hon kan bidra och att det är fler som kan bidra 
samtidigt. Ett bra utbyte mellan kollegor från 57 år ner till NN som är yngst. 

(Rektor, annan skola) 

Ömsesidigheten i erfarenhetsutbyten mellan nyutexaminerad VI-alumn och etablerade lärare på skolan 
bidrar till den pedagogiska dialogen. Det gäller även i mötet mellan VI-alumn och rektor.   

Han har bra idéer och förslag men han tar också emot förslag. Jättebra dialog. Han tar 
steget och kommer till mig, och sedan är det säkert så också att jag är på honom, för jag 
vill ha den kommunikationen.  

(Rektor, övningsskola) 

Att ta kontakt med rektor och våga ställa frågor visar på subjektifiering i läraryrket i form av självinsikt 
om behovet av att ta hjälp av andra för att utvecklas i sin yrkesroll, liksom att uppmärksamma egna 
svagheter och begränsningar. 

Min dörr står mycket öppen och hon kan komma in till mig och säga: Jag tänkte på det 
och det och det. Och hon bollar idéer med den som det passar att bolla dem med. Och 
kan jag göra så här? Och det tycker jag är en viktig egenskap att man inte går runt och 
tänker att jag ska klara allt och jag ska kunna allt. Utan att man har människor runt 
omkring oss som har idéer som man kan ha nytta av. 

(Rektor, annan skola) 

För rektor i citatet nedan visar sig subjektifiering hos VI-alumn i nyfikenhet och vilja att lära. Denna 
iver balanseras dock med en insikt om de egna begränsningarna och behovet att avgränsa arbetsinsatsen 
och engagemanget. 

Jag tänker att än så länge så håller hon på att jobba in sig, hon är så pass ny än. Men 
hon är ju nyfiken på mycket, och hon vill väldigt mycket. Men sen har hon också tycker 
jag, hon har också en förståelse för att hon inte kan göra allt. Du kan inte lära dig allt! 
Så, hon kan också backa tillbaka eller säga: Nej men nu blev det här för mycket eller 
Jag kan inte göra det också, fast jag gärna skulle vilja. Så hon kan vara lite avslappnad 
i det också. Hon har den där känslan: Jag har ett långt yrkesliv framför mig, det här 
kommer jag att hinna med någon annan gång, jag måste inte göra allt nu. En ganska 
sund inställning så, tycker jag.            (Rektor, övningsskola) 

En sådan subjektifiering hör samman med förmåga till självreflektion hos VI-alumn. Enligt rektor i 
citatet nedan innebär läraryrket att man måste anpassa sig som lärare … och sätta sig själv i andra 
rummet. Enligt denna rektor är VI-alumn benägen att utveckla sig själv som person i relation till 
läraryrket. Hon är villig att ändra och förändra sin undervisning, klassrumsmiljö och sitt agerande utifrån 
kollegiala samtal. 

Hon är ju sådan som person som tar till sig detta. Jag tror att det ibland är svårare med 
äldre lärare. 

(Rektor, annan skola) 

Ytterligare en rektor talar om yngre och nyutbildade Vi-alumner som mer reflekterande och 
utvecklingsbenägna. VI-alumn upplever hon som angelägen om att hela tiden förbättra sin undervisning 
och sig själv genom att reflektera över sin egen lärarroll. 

Han har en egen åsikt. Man behöver inte säga att så här ska du göra. Utan det är mer 
öppna frågor i den dialogen: Hur tänkte du på det här? Och vad händer om du gör si? 
En form av reflektion i samtalen om vad det finns för alternativ. […] Jag tycker ärligt 
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talat att det finns en jättegod kunskap hos dem som kommer ut nu. Det har en annan 
förmåga att reflektera. Nu vet inte jag, jag kan bara jämföra med NN, men han kan 
reflektera över saker och ting och gå hem på sin kammare och fundera. Och han vill 
hela tiden göra saker och ting ett snäpp bättre. Han vänder blickarna mot sig själv. 

(Rektor, övningsskola) 

VI-alumns brist på subjektifiering 
I rektorsintervjuerna visar sig flera aspekter av subjektifiering hos VI-alumnerna. Det är bara en av 
rektorerna som talar om brister när det gäller initiativförmåga och avsaknad av exempel på VI-alumns 
förmåga att träda fram som person. Denna rektor menar att VI-alumn redan vid intervjun uppvisade en 
viss osäkerhet i sin yrkesroll. Även om beskrivningen är tvetydig så tycks en viss brist på engagemang 
och vilja att ta för sig i lärararbetet finnas hos denne VI-alumn. Vad det beror på framkommer inte i 
intervjun. VI-alumnen driver inga egna frågor och ger inte uttryck för egna tankar i relation till 
undervisningen och rektor anser inte heller detta som nödvändigt hos nyutexaminerad lärare. Det är 
viktigt att bara få vara som lärare, säger rektor. Det kan vara tillräckligt nog, när allt är nytt och ovant. 
Det finns dock en viss ovilja i att ta sig an vissa tilldelade uppgifter. De uppgifter som rektor gett har 
dock genomförts. 

Ingenting, och det förväntar jag mig inte heller. Man måste få vara också. Han erbjuder 
sig inte att ta sig an något, snarare är det lite ”suckigt” om man ber honom skriva en 
dokumentation eller så. Det han blivit tilldelat har han genomfört. 

(Rektor, annan skola) 

Enligt rektor saknar VI-alumn förmåga att träda fram som person i sitt arbete både genom brist på 
initiativförmåga och avsaknad av förmåga att uttrycka en egen åsikt. 

Inga egna ståndpunkter – inte trätt fram som egen person. Man blir inte riktigt klok på 
vad han tänker, även om vi medvetet har frågat honom: Hur ser du på det här? 

(Rektor, annan skola) 

Med tanke på den osäkerhet som VI-alumn uppvisat framträder subjektifiering som det utbildningsmål 
som förmodligen är svårast att nå. Rektorerna betonar betydelsen av att uppleva VI-alumn som en trygg 
person, vilket har tolkats som en påbörjad subjektifiering i läraryrket. För den VI-alumn som upplever 
en högre grad av osäkerhet i relation till sitt arbete blir detta naturligtvis svårt att nå. I detta sammanhang 
bör också uppmärksammas att denna rapport enbart speglar ett perspektiv som tolkas, det vill säga ett 
rektorsperspektiv. Det framgår därför inte om det rektor uppfattar som en brist på subjektifiering i själva 
verket är hög grad av integritet, vilket i så fall snarare visar på subjektifiering än brist på sådan. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att ett återkommande tema i intervjuerna är hur VI-alumn upplevs 
som person. Flertalet VI-alumner uppfattas som trygga i sin person och i ett par fall upplevs VI-alumn 
som osäker. Detta kan tolkas som en del av VI-alumnernas subjektifiering som lärare. Vad det innebär 
att vara trygg i sin person ger rektorerna fler olika beskrivningar på. Det innebär en trygghet i mötet 
med elever, kollegor, skolledning och föräldrar. Likaså betonas engagemang, vilja att ta för sig, men 
även en förmåga att avsäga sig uppgifter. Att den nyanställde VI-alumnen är medveten om både egna 
och andras gränser framträder som en innebörd av subjektifiering i läraryrket. Enligt rektorerna visar 
flertalet VI-alumner på en sådan begynnande förmåga. Flera av rektorerna menar att VI-alumn visar på 
en självkännedom när det gäller att ta för sig och avsäga sig uppgifter. Att visa på professionellförmåga 
när det gäller att avsäga sig uppgifter handlar om att ta ansvar och föra en dialog angående 
arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Flera av rektorerna menar att VI-alumn visar på en sådan 
professionell förmåga, dock inte alla. VI-alumns subjektifiering handlar även om att uttrycka egna 
åsikter liksom att fråga efter och lyssna till andras. Inom denna domän tycks balans liksom 
självkännedom och självinsikt vara av betydelse. Några av rektorerna talar om reflektionsförmåga och 
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VI-alumnens utvecklingsbenägenhet som exempel på detta. Ytterligare några av rektorerna talar även 
om VI-alumn som trygg och förmögen att stå emot en negativ attityd i kollegiet på ett balanserat och 
diplomatiskt sätt. 

Utmärkande för rektorerna i kategori 1 är att VI-alumns engagemang är känt för rektor liksom en 
tydligare medvetenhet hos rektor om risken att ta på sig för mycket som vederbörande kan var utsatt för. 
En sådan ökad medvetenhet vid nyanställning av VI-alumn framstår som betydelsefullt ur ett 
arbetsgivarperspektiv liksom av intresse ur ett professionsutbildningsperspektiv. Ett utbildningsmål är 
att utbilda hållbara lärare i yrket. 

Rektorerna talar även om modet att våga ställa frågor som något som visar på självinsikt. Det pekar på 
insikt om behovet av att ta hjälp av andra för att utvecklas i sin yrkesroll, vilket kan tolkas som 
subjektifiering i läraryrket. Att be om återkoppling för att utvecklas i sin lärarroll är exempel på sådant 
mod. Även här framkommer betydelsen av balans hos VI-alumn för att hantera den egna önskan om att 
utvecklas i sitt lärararbete och insikt om att det måste få ta tid. Att ha tålamod med sig själv som ny i 
läraryrket och inte alltför ivrigt ta sig an allt som är utvecklande och spännande att lära. Att kunna vila 
i sin begynnande läkarkarriär. 

Slutsatser och diskussion 
De slutsatser som kan dras när det gäller VI-alumnernas kvalifikationer är att det sammantaget finns en 
tydlig överenstämmelse mellan vad rektorerna menar sig söka efter när de ska anställa lärare och de 
kompetenser som VI-alumnerna uppvisar. Samtliga VI-alumner uppfattas anställningsbara och 
rektorerna anser sig vara nöjda och flera är mycket nöjda med de VI-alumner de anställt. De uppfattar 
studenterna som anställningsbara, väl fungerade i arbetet redan från start, även om det finns en variation 
i deras personlighet, kunskaper och professionella förmåga. Utbildningen tycks borga för en god lägsta 
kvalitet på yrkeskunnande. I de fall där rektor menar att VI-alumn visat sig osäker i sin lärarroll har de 
poängterat att de utvecklats under sin första termin som lärare. Att vara utvecklingsbenägen är det 
rektorerna lyfter fram som det mest väsentliga vid nyanställning. Detta uppvisar samtliga VI-alumner. 
Det finns med andra ord ingenting som tyder på att den tid som studenterna varit ute på skolor istället 
för i studier vid universitetet haft en negativ inverkan på deras teoretiska kunskaper. 

Av de kvalifikationer som efterfrågas är det en som återkommer oavsett om rektor talar om VI-alumns 
kvalificering, socialisering i läraryrket eller subjektifiering som lärare och det är att vara trygg som 
person. Att vara trygg som person i sitt läraryrke hör till Biestas (2012) beskrivning av subjektifiering, 
där ansvar och självständighet är centralt. Subjektifiering tycks därmed vara något som återkommer 
inom alla de kompetensområden som rektorerna efterfrågar. En slutsats är att utbildningens 
subjektifering har betydelse för alla tre domänerna.  

Några av de elva VI-alumnerna har fått tjänster och uppdrag av extra krävande karaktär och enligt rektor 
löst uppgiften på ett mycket föredömligt sätt. Ytterligare några är redan under sin första termin 
involverade i skolutvecklingsfrågor. De fungerar i samarbetet med kollegorna och flera av VI-alumnerna 
visar enligt rektorerna på en förmåga att balansera mellan att ta plats och att ge plats i arbetslaget. Av 
elva VI-alumner är det två som inte är lika övertygande vid anställningsintervjun. Det intryck rektor får 
är något mer osäkert. Vad det är som brister är svårt för rektorerna att beskriva. En av rektorerna hänvisar 
till upplevelsen av VI-alumn som försiktig i sin person. Tolkar vi det utifrån Biestas (2012) domäner så 
brister det till viss del i subjektifiering. Båda dessa nyanställda VI-alumner uppfattas dock ha anpassat 
sig snabbt och fungerar väl i sina nuvarande tjänster. En slutsats som kan dras utifrån föreliggande studie 
är att det är svårt för rektorerna att sätta ord på vad det är som gör att de upplever VI-alumn som osäker. 
Att formulera vad ”pedagogisk förmåga” innebär kan vara svårt (Lindqvist & Nordänger, 2015; 
Lindqvist m fl. 2010). Ambivalensen i de båda rektorernas beskrivningar kan ses som ett uttryck för 
denna svårighet. 
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Flertalet av rektorerna menar att det märks vid anställningsintervjun att VI-alumnerna har mer 
skolerfarenhet i sin utbildning. De ger uttryck för skolerfarenhet på ett sätt som rektorerna uppfattar som 
attraktiv. Anmärkningsvärt är att några av VI-alumnerna inte bara konkurrerar ut andra nyutbildade 
sökande utan även mer erfarna lärare som sökt tjänsten. Vid dessa tillfällen talar rektor om att de före 
detta VI-studenterna vid intervjun kunna föra verksamhetsnära resonemang och relatera till konkreta 
lärarerfarenheter. Framförallt har de i intervjusamtalet visat sig engagerade och gett ett övertygande 
intryck av att vara trygga i sin person. Rektorerna talar också om hur introduktionstiden antingen varit 
mycket komprimerad eller i något fall i stort sett uteblivit, det vill säga den före detta VI-studenten 
upplevs redan från start fungera som en kollega i arbetslaget. Utifrån dessa beskrivningar uppfattas VI-
utbildningen ge märkbara och positiva avtryck ur ett arbetsgivarperspektiv.  

En intressant upptäckt i resultatet, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv, är att rektorerna i kategori 1, 
tycks mer uppmärksam på eventuell risk för överbelastning som VI-alumn kan var utsatt för under den 
första tiden som lärare. Att VI-alumn är känd av rektor vid nyanställning gör att engagemang och 
nyfikenhet kan relateras till den kännedom rektor har om personen. Rektor talar om det som en fördel 
för att kunna hjälpa nyanställd VI-alumn att balansera ambition med uthållighet och ork. Ett sådant stöd 
för nyutexaminerade lärare är angeläget både ur ett personligt perspektiv liksom ett utbildnings-, 
arbetsgivar- och samhällsperspektiv för att få till stånd hållbara lärare. En slutsats är därmed att en 
lärarutbildning som organiserats så som VI-utbildningen kan innebära en minskad risk för utbrändhet 
under den första tiden som lärare.  

Resultatet visar även på hur VI-skolornas engagemang och delaktighet i utbildandet av lärarstudenter 
har en kvalitetssäkrande funktion för rektorerna. De är med och bedömer VI-studenterna under deras 
VFU och de är delaktiga i samtal med dem om hur deras yrkeskunnande kan utvecklas. Detta gör det 
möjligt för VI-skolorna att vara delaktiga i kraven på de lärarstudenter som examineras från lärosätet 
och att tillsammans med lärosätet vara en garant för att VI-studenterna har en tillräcklig grund efter 
examen för att utöva lärararbete.  

Rektorerna är, som sagt, oberoende av varandra enade om vilka kompetenser de söker efter hos 
nyanställda lärare. Den bild av svensk grundskola som de ger uttryck har en hög överrensstämmelse och 
därmed också de kompetenser som de letar efter vid anställningsintervju. I samtalen framträder 
utmaningar och svårigheter som lärarkåren i svensk grundskola står inför idag. Framförallt gäller det att 
hantera en heterogen elevgrupp och att bemöta elever med särskilda behov. I relation till dessa 
utmaningar är det nödvändigt att reflektera över på vilket sätt lärarutbildningen kan bidra med kunskaper 
både i och om lärararbete för att förbereda studenterna inför yrkeslivet. 

Studien tar sin utgångspunkt i två centrala frågor: Vad är målet med vår lärarutbildning? och Hur ska 
en lärarutbildning vara organiserad för att uppnå dessa mål? Utifrån analysen med hjälp av Biestas 
(2012) tre domäner: kvalifikation, socialisation och subjektifiering visar materialet i sin helhet att 
rektorerna tycks bekräfta det som Biesta lyfter fram, nämligen att det som föregår kvalifikation och 
socialisation i läraryrket är personens subjektifiering. De intervjuade rektorerna lyfter fram betydelsen 
av att vara en trygg person i lärararbetet som något grundläggande. Det är också något som de söker 
efter vid anställning av nya lärare. Här återstår att utveckla utbildningen i riktning mot ett tydlig mål. 
Första steget mot detta är att formulera innebörden i ett sådant mål och hur utbildningen kan utformas 
för att svara mot ett sådant mål.  

Ett antagande är att den ökade skolerfarenhet som VI-profilen medfört återspeglas i att de 
nyutexaminerade VI-alumnerna uttrycker en större stabilitet och trygghet i relation till arbetet. Att 
uppleva trygghet medför också större möjlighet att uppleva glädje och engagemang i lärararbetet 
(Bredmar, 2013). Ansluter vi oss till det Biesta (2012) menar är det egentliga målet för lärarutbildningen, 
att studenten blir ”educationally wise”, så tar en sådan professionell utveckling sin utgångspunkt i 
formandet och omdanandet av personen. I rektorernas beskrivning av VI-alumnernas kompetens verkar 
en sådan process av subjektifiering ha påbörjats under deras utbildning. Ett möjligt skäl till detta skulle 
kunna vara den kombination av teori och praktik som den verksamhetsintegrerade utbildningen innebär. 
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En angelägen uppgift för att stärka de lärarstuderandes utveckling är i detta sammanhang att artikulera 
vad det är för kunskaper vi vill att de ska utveckla så att vi kan bedöma om den lärarutbildning som 
bedrivs leder mot ett sådant mål eller ej. Analysen pekar på att rektorers upplevelse av VI-alumn som 
trygg i sin person är något som något som framträder i relation till Biestas alla tre dimensioner. Det får 
till följd att utbildningens subjektifiering bör uppmärksammas som ett angeläget mål att sträva efter 
inom alla kurser i lärarutbildningen.  

I de fall där det funnits en viss tveksamhet inför anställning har VI-alumn, enligt rektorerna, visat sig 
utvecklats positivt under introduktionsperioden. En förutsättning för att kunna se och bedöma 
”pedagogisk förmåga” är att bedömningen sker i pedagogiska situationer, enligt Lindqvist och 
Nordänger (2015). Utifrån ett sådant resonemang medför VI-utbildningen en möjlighet för rektor att 
tillexempel under VI-studentens skolövertagning bilda sig en uppfattning om vederbörandes 
pedagogiska förmåga inför eventuell framtida rekrytering. Detta framträder som angeläget för 
rektorerna. I resultatet framkommer att en sådan bedömning också skett hos de båda rektorer i kategori 
1, som anställt en VI-alumn som varit VI-student på deras skola. En slutsats är därför att VI-utbildningen 
medför fördelar vid rekrytering för arbetsgivaren. Samtliga rektorer med erfarenhet från övningsskola 
menar att de har större möjlighet att ge och få relevanta referenser vid nyanställning av VI-alumner i 
jämförelse med alumner från en traditionell lärarutbildning.  

I resultatet framkommer även att rektorerna är angelägna om att inte göra felrekryteringar av icke 
lämpliga lärare. Att utforma en lärarutbildning som uppmärksammar nödvändiga lärarkompetenser och 
förmår utveckla dessa hos studenterna är en angelägen utbildningsfunktion. Likaså är det betydelsefullt 
att utveckla goda verktyg för att bedöma pedagogisk förmåga, både godkänd och underkänd sådan 
(Lindqvist & Nordänger, 2015) för att examinera lärare med skickliga lärarkompetenser. I Lindqvist och 
Nordängers studie (2015) är brister så som hållningslöshet och social ostämdhet indikatorer på det som 
benämns som brist på ”fallenhet” för yrket. Dessa observationer överensstämmer, om än bara till viss 
grad, med rektorernas farhågor när det gäller de VI-alumner som visar på viss osäkerhet. Dock menar 
sig dessa rektorer vara nöjd med VI-alumn efter en termin som lärare. När de väl har kommit på plats 
så har de visat sig fungera i yrket och rektorerna är hoppfulla inför framtiden. Cochran-Smith et al. 
(2012) har följt 15 nyutbildade lärare under fem år. I studien rangordnar de lärarnas observerade 
kompetenser (”teaching practices”) i tre grupper: weak/poor practice, adequate practice och strong/very 
good practice. Deras analys visar på att det är mycket sällan som kompetensernas förändras över tid. 
Rektorernas bedömning i föreliggande studie pekar på ett motsatt förhållande, efter bara en termin. En 
fråga som reser sig är dock om det som de båda rektorerna ger uttryck för är en skillnad eller ambivalens 
mellan det intryck de får av personen och det professionella arbete som VI-alumn genomför. Att se 
lärarutbildning som en grund för fortsatt utveckling i yrkeslivet som lärare ligger i linje med SOU:s 
rapport Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella 
utveckling (SOU 2018:17). Författarna menar att: 

Lärarutbildningen utgör därmed grunden i att utveckla den enskilda lärarens 
yrkeskunskaper men är också central för lärarprofessionen och professionsutvecklingen 
som helhet. Lärarutbildningen är dock just en grund, en lärare är inte fullärd när examen 
har avlagts utan fortsatt utveckling genom hela yrkeslivet behöver möjliggöras.  

(s 240–241) 

Utredningens förslag är att lärares yrkesutveckling ska ske inom ramen för de professionsprogram som 
de skrivit fram. I utredningen poängteras vikten av att kompetensbeskrivningarna har en tydlig 
progression så att de kan utgöra inspirerande målbilder. De lärare som i sitt arbete medvetet utvecklar 
sin praktiska undervisningsskicklighet bör få samma erkännande som den som deltar i formell 
utbildning, enligt utredarna. Att artikulera lärarkompetens framstår som angeläget i relation till 
professionsprogrammet, liksom vikten av att stimulera lärares professionella utveckling. Rektorerna i 
föreliggande studie poängtera just betydelsen av att rekrytera lärare som vill utvecklas och samtliga VI-
alumner beskrivs som utvecklingsbenägna. VI-utbildningens organisation och design skulle därmed 
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kunna antas främja detta. En kontinuerlig utveckling i yrket blir synlig som en naturlig del för VI-
alumnerna genom att de under sina fyra utbildningsår erbjuds rika möjligheter att reflektera tillsammans 
med yrkesverksamma lärare. Reflektion över teori och praktik i lärares arbete möjliggörs även under 
den högskoleförlagda utbildningen. Innehållet i VI-dagarna innebär tillfällen att reflektera tillsammans 
med andra VI-studenter och universitetslärare över praktiska skolerfarenheter. Att utveckla studenternas 
självständiga arbeten mer i riktning mot utvecklingsarbeten skulle kunna innebära ytterligare ett sätt att 
bidra till VI-studenternas förmåga att utvecklas i sitt kommande yrke.  

Inom ramen för övningsskoleprojektet sker kontinuerligt möten med rektorer (minst en gång per år) och 
VI-lärare (minst två gånger per år). En pågående diskussion vid dessa möten är bedömning och 
utveckling av lärarstudenters professionella kompetens. Det är rimligt att anta att dessa diskussioner 
medför en större medvetenhet hos rektorer och lärare, både över studenternas och den egna lärarkårens 
professionskunskap. Likaså har de kontinuerligt studenter hos sig vilket möjliggör för lärarna på VI-
skolorna att artikulera sitt vardagliga yrkeskunnande. Detta kan tänkas bidra till möjligheten att sätta 
ord på vad ”pedagogisk förmåga” kan innebära, vilket är betydelsefullt för att kunna utveckla och 
bedöma en sådan förmåga hos lärarstudenter (Lindqvist & Nordänger, 2015). Rektorerna talar om hur 
VI-alumn ställer frågor och ber om återkoppling vilket uppfattas som en resurs för kollegialt lärande 
ibland lärarna. I dessa möten mellan akademi och praktik torde ytterligare en viktig potential för att 
utveckla lärarutbildning finnas. 

En av rektorerna talar om formandet av personen som en del av utbildningen och att person och 
utbildning inte kan särskiljas. Eftersom läraren är sitt eget verktyg i arbetet så är sammansmältningen 
mellan utbildning och person en viktig aspekt. Resonemanget rektor för liknar Biestas (2012) 
resonemang om utbildningens mål att forma personen, det vill säga utbildningens subjektifiering. När 
rektorerna möter de nyutbildade lärarna så är det inte läroböcker i pedagogik som de vill anställa utan 
människor av kött och blod som förmår personifiera en kunskapssyn och människosyn som skulle kunna 
sammanfattas i en god pedagogisk hållning. 

Jag ser inte utbildningen, men jag ser personen. Även om jag vet att utbildning 
förändrar personligheten. Som pedagog är man sitt eget redskap så personlighet och 
utbildning smälter samman. 

(Rektor, annan skola) 
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