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Denna avhandling är en delstudie inom ett projekt om den finländska lärarutbildningen som leds av Gunilla Eklund och Jessica Aspfors 2016–2021. Syftet med
projektet är att undersöka nyutbildade klasslärares upplevelser av den forskningsbaserade lärarutbildningen i relation till den skolverklighet som möter dem.
Referat

Syftet med denna avhandling är att undersöka nyutbildade klasslärares upplevelser
av den forskningsbaserade lärarutbildningen och mer specifikt hur de upplever
utbildningens betydelse för den egna personliga utvecklingen, den erhållna
lärarkompetensen och den erhållna forskningskompetensen. Följande forskningsfrågor ligger till grund för forskningen:
1. Hur upplever nyutbildade klasslärare utbildningens betydelse för den egna
personliga utvecklingen?
2. Hur upplever nyutbildade klasslärare utbildningens betydelse för den erhållna
lärarkompetensen?
3. Hur upplever nyutbildade klasslärare utbildningens betydelse för den erhållna
forskningskompetensen?

Som datainsamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer använts. Informanterna är
fem personer, en man och fyra kvinnor, i åldern 22–26 år som utexaminerats från
lärarutbildningen vid Åbo Akademi år 2016. Intervjuerna analyserades induktivt och
delvist med begreppsstyrd kodning utgående från de resultat som Aspfors och Eklund
erhöll i sin studie 2017.
Resultatet visar att klasslärarna har mognat, förändrats som personer och lärt känna
sig själva bättre under utbildningen, vilket även gynnar dem i lärarrollen.
Utbildningen har stärkt deras självdisciplin och självförtroende eftersom de har blivit
bättre på att planera sin tid, påbörja och slutföra uppgifter och ta eget ansvar för sitt
arbete. Utbildningen har utvecklat lärarnas lärarkompetens genom att de har fått ökad
ämneskunskap och ämnesdidaktisk kompetens. De har erhållit kunskap om
pedagogiska teorier som omvandlas till praktisk användbar kunskap i lärarjobbet.
Lärarna har utvecklat en förståelse för forskningsrelaterad undervisning där både
egna och andras forskningar kan användas. Utbildningen har även utvecklat lärarnas
lärarprofessionella förståelse och tänkande genom att synen på lärande, kunskap,
undervisning och forskning har förändrats. Lärarna betonar även förbättrade
språkkunskaper. Forskningskompetensen har utvecklats genom att lärarna har lärt sig
att läsa och förstå tidigare forskning eftersom forskning finns med direkt och indirekt

i utbildningen. De har lärt sig att planera och genomföra egna undersökningar och
utvecklat forskningsmetodisk kompetens utgående från sina egna forskningsarbeten
och de forskningsmetodiska kurserna. Lärarna har även utvecklat en förståelse för
vetenskapligt tänkande och forskning överlag och känner till hur forskning kan stödja
dem personligen och i lärarrollen.
Den forskningsbaserade lärarutbildningen ger klasslärare en god grund för läraryrket.
Utbildningen uppmuntrar dem till att bli professionella och självständiga lärare, men
samtidigt visar resultatet på utmaningar som utbildningen bör ta i beaktande.
Utbildningen upplevs som ett dilemma för nyutbildade lärare, dels förstår de det
forskningsbaserade tillvägagångssättet, dels önskar de flera praktiska inslag i
utbildningen för att de ska kunna möta de utmaningar och arbetsuppgifter som deras
framtida läraryrke kräver.
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1 Inledning
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till avhandlingen och valet av tema.
Därefter beskrivs undersökningens syfte och forskningsfrågor samt avhandlingens
disposition.
____________________________________________________________________

1.1 Bakgrund
Den finländska lärarutbildningen fick internationell uppmärksamhet i början av 2000talet när de första PISA1-resultaten publicerades (OECD2, 2017). Finlands resultat var
goda,

överraskande

och

intressanta.

Finland

hade

tidigare

försökt

hitta

utbildningsmodeller utomlands, men efter de första PISA-resultaten var det istället
andra länder som intresserade sig för Finlands resultat. I PISA-undersökningar från år
2015 har Finlands resultat delvist sjunkit, men är fortfarande över medeltal i jämförelse
med andra OECD-länder (OECD, 2017). Finlands framgångar i de internationella
utvärderingarna förklaras på olika sätt och en av förklaringarna är lärarnas
professionalitet i de finländska skolorna. (Malinen, Savolainen & Väisänen, 2012, s.
567–568; Niemi, 2012, s. 19; Toom & Husu, 2012, s. 39.) Flera studier (jfr Aspfors &
Eklund, 2017, s. 1; Aspfors, Hansén & Ray, 2013 s. 1; Eklund, 2014, s. 567; Välijärvi,
Kupari, Linnakylä, Reinikainen, Sulkunen, Törnroos & Arffman, 2007, s. 4)
framhåller lärarnas utbildning och struktur på utbildningen som bidragande faktorer
till framgångarna. Resultaten bygger vidare på en utbildningspolitisk målmedvetenhet,
en hög standard på lärarutbildning, samhällets förtroende för de som anordnar
utbildning och lärarnas profession och moraliska ansvar (Niemi, 2012, s. 36–37; Toom
& Husu, 2012, s. 46).

1

PISA är en förkortning av The Programme for International Student Assessment. Syftet med den
internationella PISA undersökningen, som testar 15-åriga elevers kunskaper och färdigheter, är att
utvärdera utbildningssystemen i världen. (OECD, 2017.)
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OECD är en förkortning av Organisation for Economic Cooperation and Development)
[Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling] (OECD, 2017.)
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Den finländska lärarutbildningen är forskningsbaserad, vilket är speciellt i jämförelse
med andra länder (Toom, Kynäslahti, Krokfors, Jyrhämä, Byman, Stenberg, Maaranen
& Kansanen, 2010, s. 331–332). Basstrukturen för utbildningen har varit mer eller
mindre oförändrad sedan 1979 då utbildningen blev på magisternivå. Mindre ändringar
har skett såsom att förnya kurser, tillföra ny litteratur och försök att koppla samman
teori med praktik, medan inga större reformer har förändrat utbildningen. I andra
länder har det emellertid skett stora förändringar och exempelvis helt nya koncept har
införts i utbildningarna. (Hansén, Forsman, Aspfors & Bendtsen, 2012, s. 14.)
Avsevärda variationer förekommer när det gäller genomförande och struktur av
lärarutbildningar internationellt. Det är också stor skillnad vad gäller nationella
myndigheters roll i utbildningsfrågor. (Hökkä & Eteläpelto, 2014, s, 39.) Inom den
finländska lärarutbildningen betonas en likvärdig bedömning av olika individuella
aspekter, som till exempel kreativitet, individuell utveckling, kunskaper och
färdigheter. Det finns även många kurser i konst, musik och sport där inte enbart
teoretiska och praktiska färdigheter ligger i fokus. (Malinen m.fl., 2012, s. 577.) På
detta sätt kan den finländska lärarutbildningen anses vara en pionjär (Toom m.fl.,
2010, s. 337).

Trots goda resultat i internationella test möter den forskningsbaserade utbildningen i
Finland också kritik och utmaningar (Hansén m.fl., 2012, s. 3). För att i framtiden
erhålla goda studieresultat och upprätthålla en bra lärarutbildning krävs kontinuerligt
arbete. I tider då det ständigt uppkommer nya krav och förändringar i samhället är det
viktigt att vara medveten om potentiella hinder för att lärarutbildningen ska kunna
fortsätta utvecklas. (Hökkä & Eteläpelto, 2014, s. 42.)

Internationella debatter och studier fokuserar mycket på hur lärarutbildningen ska vara
uppbyggd för att förbereda lärare på bästa sätt inför deras kommande yrke (Aspfors &
Eklund, 2017, s. 1). I lokala nyheter förs dock debatter om lärarnas oro över den ökade
arbetsmängden. I en artikel publicerad 25 mars 2017 framkommer att lärarna i
dagsläget arbetar på gränsen till vad de orkar. Enligt FSL:s ombudsman tröttar dagens
skolsystem ut lärarna eftersom deras arbetsmängd har ökat avsevärt och situationen
inte längre upplevs som hållbar i skolorna. Arbetslivsbarometrar och kommunala
utredningar från 2015 och 2016 visar att arbetstillfredsställelsen bland all
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undervisningspersonal har försämrats under de två senaste åren. Det som främst
stressar lärare är förändringar i och med den nya läroplanen (jfr Utbildningsstyrelsen,
2014), digitalisering, minskade resurser för skolgångsbiträden i kombination med
integreringen av elever med specialbehov och föräldrar som kräver mycket av läraren
när det gäller deras egna barn.

I en artikel den 21 mars 2017 framkommer att nedskärningar, den nya läroplanen,
trestegsstödet och nya arbetsuppgifter leder till att arbetsmängden ökar för lärare.
Totalt 53 procent av klasslärare anser att deras arbetsmängd är övermäktig och andelen
som upplever sig vara överarbetad ökar markant jämfört med tidigare år. I artikeln
framkommer att lärarstuderande upplever att de till viss del förbereds för det
kommande

yrket

under

utbildningen,

men

det

byråkratiska

arbetet

och

föräldrakontakten är två faktorer som borde behandlas mera inom utbildningen.

Således är det aktuellt att undersöka lärarutbildningen eftersom den strävar efter att
förbereda studerande för den tuffa verklighet som de möter i arbetslivet.
Lärarutbildningens upplägg och innehåll är av central betydelse i det ständigt
föränderliga samhälle som ställer nya krav på lärare och deras kompetens. I denna
studie är den finländska lärarutbildningen utgångspunkt i relation till nyutbildade
klasslärares upplevda erfarenheter av utbildningen. Min förförståelse i denna
undersökning utgörs av mina egna erfarenheter av den forskningsbaserade
lärarutbildningen eftersom jag själv är i slutskedet av klasslärarstudierna. Jag har
således en god insikt i den utbildning som informanterna refererar till.

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Denna undersökning utgör en delstudie inom det forskningsprojekt som Aspfors och
Eklund (2017) inledde våren 2016 vid Åbo Akademi. Projektet är av longitudinell och
komparativ karaktär och baserar sig på kvalitativa intervjuer som genomförs i Norge
och Finland under åren 2016–2021. Syftet med projektet är att undersöka nyutbildade
klasslärares syn på den forskningsbaserade lärarutbildningen i relation till den
skolverklighet som möter dem. Lärarutbildningarna i Finland och Norge representerar
3

två helt olika forskningsbaserade utbildningar. Finland har en väletablerad utbildning
med en 40-årig historia, medan Norge i detta projekt är en pionjär i sitt land.

I resultatet från den första delstudien (Aspfors & Eklund, 2017) gällande nyutbildade
klasslärares erfarenheter av den forskningsbaserade klasslärarutbildningen framkom
tre kategorier; personlig utveckling, lärarkompetens och forskningskompetens. I
relation till varje kategori identifierades även underkategorier. I den första kategorin,
personlig utveckling, framkom underkategorierna mognad och självkännedom,
interpersonell kompetens samt självdisciplin och självförtroende. I den andra
kategorin, lärarkompetens, identifierades underkategorierna ämneskunskap och
ämnesdidaktik,

kunskap

om

pedagogiska

teorier,

didaktiska

verktyg,

forskningsrelaterad kunskap och lärarprofessionellt tänkande och förståelse. I den
tredje

kategorin,

forskningskompetens,

framkom

underkategorierna

tidigare

forskning, forskningsmetodisk kompetens, planering och genomförande av egna
undersökningar, kunskap inom sitt eget forskningsämne och vetenskapligt tänkande
och förståelse.

Denna delstudie syftar till att undersöka nyutbildade klasslärares syn på den
forskningsbaserade lärarutbildningen och mer specifikt hur de upplever utbildningens
betydelse för den egna personliga utvecklingen, den erhållna lärarkompetensen och
den erhållna forskningskompetensen. Studien tar sin utgångspunkt i den undersökning
som utförts av Aspfors och Eklund (2017) och de resultat som kunde identifieras i
deras studie. Följande forskningsfrågor ligger till grund för denna undersökning:

1. Hur upplever nyutbildade klasslärare utbildningens betydelse för den egna
personliga utvecklingen?
2. Hur upplever nyutbildade klasslärare utbildningens betydelse för den erhållna
lärarkompetensen?
3. Hur upplever nyutbildade klasslärare utbildningens betydelse för den erhållna
forskningskompetensen?

4

1.3 Avhandlingens disposition
Avhandlingen består av fem kapitel. I det inledande kapitlet (1) beskrivs bakgrunden
till avhandlingen. Syftet och forskningsfrågorna definieras och avhandlingens
disposition

klargörs.

I

kapitel

två

(2)

beskrivs

den

forskningsbaserade

lärarutbildningen i Finland och exemplifieras med lärarutbildningen vid Åbo
Akademi. Det tredje (3) kapitlet beskriver metod, undersökningens genomförande,
hermeneutik som forskningsansats, urval av informanter, bearbetning och analys av
data samt tillförlitlighet, trovärdighet, etiska aspekter och generalisering. I kapitel fyra
(4)

presenteras

undersökningens

resultat

i

relation

till

undersökningens

forskningsfrågor. Avslutningsvis (5) diskuteras undersökningens resultat och metod
liksom även implikationer och förslag för vidare forskning.

5

2 Forskningsbaserad lärarutbildning i
Finland
I detta kapitel beskrivs den forskningsbaserade lärarutbildningen i Finland.
Inledningsvis beskrivs klasslärarutbildningens bakgrund och syfte. Därefter beskrivs
utbildningens struktur och innehåll, vilket exemplifieras med lärarutbildningen vid
Åbo Akademi. Slutligen framförs tidigare forskning samt möjligheter och utmaningar
i den forskningsbaserade lärarutbildningen.
__________________________________________________________________________

2.1 Bakgrund och syfte
Den officiella lärarutbildningen i Finland inleddes i mitten av 1800-talet då bland annat
den första lärarhögskolan grundades i Jyväskylä och de första professorerna
etablerades vid Helsingfors universitet i nära anknytning till lärarutbildning. Jyväskylä
universitet blev föregångare för alla andra lärarhögskolor i Finland och grundandet av
lärarhögskolan var en förutsättning för att grundskolan skulle kunna etableras i
Finland. (Niemi, 2012, s. 20; Tirri, 2014, s. 601.)

I slutet av 1800-talet började skolsystemet ta ansvar för grundläggande utbildning och
de som utbildade sig till lärare blev viktiga personer i samhället. År 1921 kom en
obligatorisk 6 års grundskoleutbildning för alla barn. Finlands religiösa institutioner,
först den katolska kyrkan och sedan också den evangelisk-lutherska kyrkan, har länge
stöttat lärare och främjat utbildning bland finländarna. (Tirri, 2014, s. 602.) Respekten
för läraryrket i Finland har en lång historisk bakgrund och är ett kulturellt kännetecken
för det finländska samhället (Niemi, 2012, s. 20–21).

En ny förordning år 1979 ledde till uppkomsten av utbildningsprogram för klasslärare
(åk 1–6), ämneslärare (åk 7–9) gymnasielärare (skolår 10–12). I förordningen ingår
bestämmelser för att garantera enhetlig utbildning oberoende av vilket universitet man
studerar vid. Finlands universitet fick ansvaret för att utbilda lärare för både
grundskolan och gymnasiet, vilket var en stor utveckling för lärarutbildningen. För att
6

stärka den akademiska grunden och den akademiska statusen infördes magisterexamen
i utbildningsprogrammet för lärare år 1979. (Eklund, 2014, s. 567; Niemi & JakkuSihvonen, 2011, s. 34; Tirri, 2014, s. 602; Välijärvi & Heikkinen, 2012, s. 34.) I andra
länder är lärarutbildningen oftast på kandidatnivå och magisterexamen krävs enbart
för undervisning i de högre årskurserna, som till exempel gymnasium (Hökkä &
Eteläpelto, 2014, s. 41).

De huvudsakliga inslagen i klasslärarutbildningen blev allmän didaktik och ett
forskningsorienterat tillvägagångssätt för att ge studerande en god grund för deras
professionella utveckling (Eklund, 2014, s. 567; Hansén, Eklund & Sjöberg, 2015, s.
3; Toom m.fl., 2010, s. 332). Målet var att utveckla akademiska utbildningsprogram
med hög standard för framtida lärare. Genom överföringen till akademisk
utbildningsnivå ville man bibehålla känslan av status och respekt kopplat till
läraryrket. Utbildningen av grundskolelärare ersatte utbildningen av folkskollärare.
(Aspfors, Eklund, Hansén & Wikman, 2016, s. 9–10; Tirri, 2014, s. 602.) I och med
överföringen av lärarutbildningen till universitet erhöll lärarutbildningsinstituten
samma akademiska nivå som andra akademiska enheter och lärarstuderande kan sedan
det ansöka om att avlägga doktorsexamen efter avlagd magisterexamen (Eklund, 2014,
s. 568; Hansén & Eklund, 2014, s. 3; Hansén m.fl., 2015, s. 11; Toom m.fl., 2010, s.
333).

År 2005 utvecklades utbildningen ytterligare då universiteten i Finland införde ett nytt
studiesystem

enligt

Bologna

deklarationen

(Hansén

m.fl.,

2015,

s.

10).

Lärarutbildningen består sedan det av två examenssystem som omfattar en
kandidatexamen (3 år) och en magisterexamen (2 år). Utbildningen omfattar 300
studiepoäng3 och är utformad av avläggas på 5 år. Förändringarna som uppkom med
Bologna deklarationen var dock inte speciellt stora i Finland eftersom
lärarutbildningen redan tidigare hade varit en universitetsutbildning. Istället blev ett av
de viktigaste resultaten av reformen att förnya det centrala innehållet i läroplanen. Den
nya läroplanen betonar vikten av att lärare kan tillämpa forskningsbaserad kunskap i
sitt dagliga arbete. (Hansén & Eklund, 2014, s. 2; Niemi, 2012, s. 29; Niemi & JakkuSihvonen, 2011, s. 34; Tirri, 2014, s. 604–605.)
3

1 studiepoäng motsvarar ca 27 timmar arbete
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Klasslärarstudier avläggs i nuläget vid pedagogiska fakulteter och finns anordnade vid
åtta universitet runtom i Finland. (Aspfors m.fl., 2016, s. 11; Eklund, 2014, s. 567;
Niemi, 2012, s. 24; Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 33). Åbo Akademi i Vasa har
fram till hösten 2016 varit det enda universitet i Finland som anordnar svenskspråkig
lärarutbildning, men numera anordnar också Helsingfors Universitet svenskspråkig
lärarutbildning (Helsingfors Universitet, 2017). Den geografiska spridningen av
utbildningarna är ett resultat av nationell regionalpolitik vars syfte är att få en enhetlig
utbildning över hela landet (Malinen m.fl., 2012, s. 569). Alla åtta universitet har
utbildningsprogram för klasslärare, ämneslärare och även barnträdgårdslärare sedan
1995. En unik egenskap för den finländska lärarutbildningen är att både grundskoleoch gymnasielärare kräver magisterexamen för lärarbehörighet. (Niemi, 2012, s. 29;
Tirri, 2014, s. 603.) Lärarutbildningen utvecklas genom kontinuerlig högkvalitativ
forskning och merparten av forskningen inom utbildning görs vid universiteten som
ansvarar för lärarutbildning (Hansén m.fl., 2015, s. 3).

Syfte
Syftet med den forskningsbaserade lärarutbildningen är att kvalificera professionella,
självständiga och ansvarsfulla lärare. Detta innebär att en lärare har förmåga att basera
undervisningen på forskning och kan förhålla sig till de praktiska utmaningar som
finns. (Eklund, 2014, s. 568; Hökkä & Eteläpelto, 2014, s. Niemi & Jakku-Sihvonen,
2011, s. 40; Tirri, 2012, s. 64; Tirri, 2014, s. 604; Toom m.fl., 2010, s. 339.) En
professionell lärare ska kunna dra slutsatser baserat på erfarenheter och observationer
och utveckla undervisning och lärandemiljöer på ett systematiskt sätt (Niemi, 2012, s.
33). Vidare ska en professionell lärare kunna tänka pedagogiskt, vilket innebär att
fokuset ska ligga på undervisning och elevers lärande. Därtill ska de ha förmågan att
se dagliga problem som en del av ett större sammanhang och kunna motivera de beslut
som tas i relation till dem (Tirri, 2014, s. 603; Toom m.fl., 2010, s. 339.)

Ett annat mål med lärarutbildningen är att förse blivande lärare med kunskap och
förmågor som är nödvändiga för att kunna utvecklas genom hela karriären som lärare.
(Aspfors m.fl., 2016, s. 11; Malinen m.fl., 2012, s. 574; Niemi, 2012, s. 35; Tirri, 2014,
s. 603.) En professionell lärare behöver kunna reflektera eftersom reflektion leder till
8

att man får ny kunskap om de egna åtagandena och om samspelet i undervisnings- och
lärprocesser. En professionell lärare behöver kunna tänka på ett vetenskapligt sätt,
vilket även innebär att de har kompetens att läsa vetenskaplig forskning och sedan kan
tillämpa resultaten i undervisningen. (Eklund, 2014, s. 568.) Lärare ska känna till ny
forskning i de ämnen de undervisar och också den senaste forskningen om
undervisning och lärande (Niemi, 2012, s. 33).

Forskningsorienteringen främjar både lärares individuella och kollektiva utveckling.
Individuellt utvecklar den blivande läraren en förmåga att analysera, att tänka kritiskt
och att växa både intellektuellt och personligt. På kollektivnivå är målet att lärarna ska
lära sig att samarbeta med andra och att de ska kunna använda ett gemensamt
fackspråk. (Hansén & Eklund, 2014, s. 5; Hansén m.fl., 2015, s. 10). Lärarutbildningen
ska stöda studerande så att de kan utveckla sina egna personliga styrkor och på basen
av dessa styrkor hitta sin professionella identitet. Det är dock först när lärare börjar
arbeta som de inser vilka styrkor de har och kan således hitta sina egna sätt att arbeta
som lärare. (Toom & Husu, 2012, s. 45.)

Syftet är alltså inte att studerande ska bli professionella forskare, utan kvalificerade
lärare som kan arbeta självständigt, ansvarsfullt och på ett reflekterande sätt (Hansén
& Eklund, 2014, s. 5; Krokfors, Kynäslahti, Stenberg, Toom, Maaranen, Jyrhämä,
Byman & Kansanen, 2011, s. 3; Toom m.fl., 2010, s. 336.) Utbildningen strävar efter
att lärarna ska få en allmän förståelse för forskning och på så vis också en positiv
inställning till den (Hansén & Eklund, 2014, s. 6; Tirri, 2014, s. 603). Istället för att
utbildningen ska ge konkreta svar och tips, syftar utbildningen till att lärare ska lära
sig att självständigt ta pedagogiska beslut (Niemi, 2012, s. 33; Toom m.fl., 2010, s.
336).

Den forskningsbaserade lärarutbildningen i Finland kan beskrivas med fyra
karaktäristiska kännetecken och målet är att utveckla alla dessa i olika utsträckning
under utbildningen. Utbildningen är forskningsledd, vilket innebär att utbildningens
undervisningsprogram är strukturerat enligt en systematisk analys av utbildningen.
Utbildningen är forskningsorienterad, vilket betyder att undervisningen integreras med
forskning om undervisning. Vidare är utbildningen forskningsbaserad, vilket betyder
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att lärarstuderande ges möjlighet att öva sig i att argumentera, fatta beslut och lösa
pedagogiska problem med hjälp av forskning. Slutligen är utbildningen
forskningsinformationsorienterad, vilket betyder att lärarstuderande utvecklar
formella forskningsfärdigheter. (Hansén & Eklund, 2014, s. 4; Krokfors m.fl., 2011, s.
2–3; Toom m.fl., 2010, s. 333.)

2.2 Struktur och innehåll
I följande kapitel beskrivs kort om antagning, utbildningsprogram, läroplaner,
arbetsmetoder, lärarutbildare, praktikperioder och övningsskolor. Därtill beskrivs
klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi för att exemplifiera den utbildning som
informanterna i studien har utexaminerats från.

Antagning
Klassläraryrket är ett populärt utbildningsalternativ och en populär profession i
Finland. Det är många sökande till klasslärarutbildningen varje år och endast 8–10 %
av de sökande får en studieplats. Urvalet baseras på akademiska förmågor, personlig
lämplighet och hur hög motivation den sökande har för yrket. (Aspfors m.fl., 2016, s.
11–12; Hökkä & Eteläpelto, 2014, s. 42; Niemi, 2012, s. 24; Toom & Husu, 2012, s.
40.) Många söker flera år för att erhålla en studieplats och de som fått en studieplats
avbryter sällan. (Malinen m.fl., 2012, s. 571.) Enligt Utbildningsministeriets prognos
har behovet av nya lärare minskat de senaste åren, vilket också bidrar till att det är
färre som får en studieplats (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 42; Toom m.fl., 2010,
s. 337). Inträdesproven ser olika ut beroende på vilket universitet det är frågan om.
Sökande till utbildningslinjen vid Åbo Akademi bör uppfylla de allmänna
behörighetskraven för högskolestudier och därutöver också Åbo Akademis krav på
språklig behörighet. Behörighetskraven för högskolestudier är i regel avlagd examen
på andra stadiet. Alla behöriga sökande till lärarutbildning deltar i obligatoriskt
urvalsprov. Urvalsprovet till utbildningslinjen för klasslärare i Åbo Akademi i Vasa
består exempelvis av ett skriftligt prov och en lärarlämplighetsintervju. (Studieinfo,
2017.)
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Utbildningsprogram och läroplaner
Universiteten i Finland har stor autonomi när det gäller uppgörandet av
utbildningsprogram och läroplaner för sina lärarutbildningar. Det finns ingen allmän
läroplan för lärarutbildningar i Finland, men nationella bestämmelser och riktlinjer
samt internationella överenskommelser från Europeiska Unionen som alla institutioner
för lärarutbildningar följer. Den finländska lagen och förordningar samt universitetens
specifika examensbestämmelser utgör de ramar som lärarutbildningarna följer.
(Aspfors m.fl., 2016, s. 10; Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 38; Tirri, 2014, s. 603;
Toom m.fl., 2010, s. 340.) Utbildningsstyrelsen ger även en del bestämmelser och
rekommendationer som lärarutbildningarna ska följa (Hansén m.fl., 2015, s. 4; Niemi,
2012, s. 31).

Pedagogik som
huvudämne

Kandidatexamen
180 sp

Magisterexamen
120 sp

TOTALT
300 sp

70 sp
(praktik och
kandidatavhandling
6–10 sp ingår)
60 sp (praktik ingår)

70 sp
(praktik och
magisteravhandling
20–40 sp ingår)

140 sp

Grundskolans ämnen
och ämneshelheter
(obligatoriskt biämne)
25 sp (praktik ingår)
Biämne 2 och valfria
studier (inom
relevanta ämnen för
åk F-6)
35 sp
Språk och
kommunikation samt
akademiska studier

60 sp

0–35 sp (praktik ingår)

25–60 sp

5–40 sp

40–75 sp

Figur 1. Huvudsakliga delar i utbildningsprogram för klasslärare (Niemi, 2012).

Som det framkommer i figur 1 är utbildningsprogrammet i den finländska
lärarprogrammet

på

magisternivå

(300

sp)

för

både

grundskole-

och

gymnasielärarutbildning och det tar cirka fem år att genomföra studierna. Först
avlägger studerande pedagogie kandidatexamen, 180 studiepoäng på tre år, och
därefter pedagogie magisterexamen, 120 studiepoäng på två år. De huvudsakliga
komponenterna i en lärarutbildning i Finland för klasslärare är pedagogik som
huvudämne och ämnesdidaktik, ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning
som obligatoriskt långt biämne. Därtill ingår kurser inom språk- och kommunikation,
akademiska studiefärdigheter och valfria studier. Praktikperioder avläggs också på alla
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nivåer i utbildningen. (Niemi, 2012, s. 31; Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 38.)

Finland har olika utbildningsprogram för klasslärare (årskurs 1–6) och ämneslärare
(årskurs 7–9) samt gymnasiet (skolår 10–12). Detta upplägg reflekterar det finländska
skolsystemet överlag. Den grundläggande utbildningen i Finland är en obligatorisk 9årig utbildning. Från första klass till sjätte klass undervisar lärare samma grupp, oftast
flera år i nästan alla ämnen. Vissa lärare kan specialisera sig på nybörjarundervisning
(åk 1–2), medan andra föredrar högre årskurser (åk 3–6). Årskurserna 7–9 är
organiserade enligt ämnen och ämneslärare. En klass (25–30 elever) har en egen
grupphandledare, men undervisas av ämneslärare. Ett fåtal ämneslärare kan också
undervisa t.ex. språken i årskurserna 1–6. Åk 1–6 och åk 7–9 finns ofta i olika
byggnader och har sina egna principer. Det är ofta ett större elevantal i skolorna för åk
7–9, eftersom dessa skolor är färre än lågstadieskolorna. (Malinen m.fl., 2012, s. 570;
Niemi, 2012, s. 23.)

Ifall klasslärarstuderande avlägger 60 studiepoäng i ett undervisningsämne blir de även
behöriga som ämneslärare inom grundläggande utbildning. (Aspfors m.fl., 2016, s. 10;
Hansén & Eklund, 2014 s. 2–3; Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 35; Studieinfo,
2017.) Detta gäller också studier inom specialpedagogik, vilket innebär att klasslärare
kan få speciallärarbehörighet genom att studera specialpedagogik (Malinen m.fl.,
2012, s. 578). Klasslärare får en bred kompetens som täcker alla ämnen i grundskolan
och därmed tillgodoses behoven i ett land med många små skolor och en gles
befolkning (Aspfors m.fl., 2016, s. 13).

För att försäkra sig om en enhetlig bas för alla lärare finns obligatoriska pedagogiska
studier (60 sp) i alla lärarutbildningar. Den här studiehelheten har i stora drag samma
upplägg för klasslärare, ämneslärare, speciallärare och yrkeslärare. Inom de
pedagogiska

studierna

ingår

forskning

om

utbildning,

allmän

didaktik,

ämnesdidaktiska kurser och därtill praktik. På så sätt ger kurserna formell kompetens
åt varje lärare. (Hansén & Eklund, 2014, s. 2; Niemi, 2012, s. 30; Niemi & JakkuSihvonen, 2011, s. 37–39.)
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Arbetsmetoder
En variation av metoder såsom föreläsningar, diskussioner i smågrupper och
självstudier används för att utveckla professionella lärare (Aspfors m.fl., 2016, s. 14;
Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 48–49). Lärarstuderande blir bekanta med teorier
och didaktiska modeller och lär sig att använda dem i sitt praktiska arbete. För att
utvecklas professionellt är kopplingen mellan teori och praktik i fokus genom hela
utbildningen. Denna koppling fås på ett naturligt sätt under praktikperioderna och
bidrar till ökad förståelse för forskningsorienteringen (Hansén m.fl., 2015, s. 2–3;
Sjöberg & Hansén, 2006, s. 9.)

Forskningsorienteringen i lärarutbildningen stödjer lärare i deras professionella
handlingar och ger dem förmåga att använda analytiska tillvägagångssätt i sitt arbete
(Hansén m.fl., 2015, s. 6). Alla kurser är integrerade med forskning på olika sätt och
studerande läser forskningslitteratur, skriver uppsatser och portfolier och bekantar sig
med forskningsmetoder under studierna (Toom m.fl., 2010, s. 333). Lärarstuderande
skriver egna kandidatavhandlingar och magisteravhandlingar och i relation till dessa
deltar de i forskningsmetodiska seminarier där de fungerar både som respondenter och
opponenter. På detta sätt får studerande grundläggande forskningskunskap och lär sig
att samla in data, komponera en avhandling, använda vetenskaplig litteratur och skriva
vetenskapliga texter. Samtidigt får de på ett autentiskt sätt identifiera och analysera
problem som de kommer att möta i framtida yrket. När studerande skriver
avhandlingar får de en individuell handledare vars uppgift är att vägleda dem längs
hela skrivprocessen. (Hansén & Eklund, 2014, s. 4–5; Hansén m.fl., 2015, s. 11;
Krokfors m.fl., 2011, s. 3; Niemi, 2012, s. 32.) Avhandlingarna spelar en stor roll för
integreringen mellan teori och praktik och avsikten är att främja studerandes
utveckling i lärarprofessionen (Hansén & Eklund, 2014, s. 10).

Praktikperioder och övningsskolor
Lärarstuderande har inom de pedagogiska studierna ungefär 20 studiepoäng praktik
som utförs på alla nivåer i utbildningen. I nära anknytning till varje universitet finns
en eller två statliga övningsskolor som är specialiserade att handleda och träna
lärarstuderande inför läraryrket. Övningsskolornas uppgift är att utveckla kvalificerade
lärare och vara med i läroplansarbete. Universiteten får självständigt planera sina
13

praktikperioder och hur och när man genomför dem. Den nationella lagstiftningen ger
därmed endast riktlinjer för lärarutbildningen och reglerar inte till exempel antal
timmar praktik som utförs. (Malinen m.fl., 2012, s. 576; Niemi & Jakku-Sihvonen,
2011, s. 43.) Ett fåtal praktiker utförs även i fältskolor genom att universiteten gör avtal
med lokala skolor (Hansén m.fl., 2015, s. 9).

Varje praktikperiod har ett syfte och fokuserar på skilda aspekter för att skapa en tydlig
koppling mellan teori och praktik och på så sätt utveckla studerandes profession. Först
får studerande en teoretisk bas och sedan får de praktiskt tillämpa teorierna under
praktikerna. Under de första praktikerna arbetar studerande i små grupper och får
feedback och stöd i grupp. Gradvist blir det mera individuellt arbete och studerande
blir mera självständiga. I sista praktikperioden får de feedback huvudsakligen i
förhållande till det kommande läraryrket och insikter om hur man agerar som en
professionell lärare. (Hansén m.fl., 2015, s. 9–10; Malinen m.fl., 2014, s. 577.)

Praktikperioderna inleds tidigt i studierna så att studerande får utvecklas i takt med
studierna. I början observerar studerande skolan och eleverna utgående från ett
pedagogiskt perspektiv och sedan fokuseras det på specifika ämnesområden och
elevernas lärprocesser. Slutligen ska de studerande öva sig att ta helhetsansvar i sin
undervisning och i skolor överlag. (Niemi, 2012, s. 35; Niemi & Jakku-Sihvonen,
2011, s. 44.) I praktiken övar studerande i autentiska situationer och balanserar då sina
teoretiska kunskaper med sina egna personliga preferenser och sin lärarroll (Malinen
m.fl., 2012, s. 576; Toom & Husu, 2012, s. 46).

I samband med praktikperioderna sker ett kontinuerligt samarbete mellan
lärarstuderande, handledande lärare från övningsskolan och lärare från universitet.
Studerande reflekterar tillsammans med handledarna över den verksamhet som sker,
vilket bidrar till en bra koppling mellan teori och praktik. (Hansén & Eklund, 2014, s.
7–8; Hansén m.fl., 2015, s. 9; Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006a, s. 5.) Efter avslutad
praktik reflekterar studerande över sin praktikperiod genom att på olika sätt koppla
samman teoretiska färdigheter med den erfarenhet praktiken har gett dem (Krokfors
m.fl., 2011, s. 5; Toom m.fl., 2010, s. 333).
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Lärarutbildare
Lärarutbildare är kvalificerade forskare som själva förväntas bedriva forskning och
också använda andras och egen forskning i sin undervisning (Hansén & Eklund, 2014,
s. 6). Förutom direkta forskningsorienterade övningar är hela utbildningsprogrammet
nära relaterat och baserat på aktuell forskning och därför ska lärarutbildare ha
doktorsexamen och en hög pedagogisk kompetens. Lärarutbildarna har även ansvar
för att leda studerande i den forskningsorienterade aspekten av utbildningen. (Hansén
m.fl., 2015, s. 11; Hökkä & Eteläpelto, 2014, s. 42; Niemi, 2012, s. 33.)

Kvalifikationerna för lärarutbildare är likadana som kvalifikationer i allmänhet i
finländska universitet. Det enda undantaget är att de lärare som ansvarar för praktik
också ska ha en pedagogisk magisterexamen. I den finländska lärarutbildningen är
ungefär 20–25 % av lärarutbildare professorer medan vissa doktorander också är
anställda med en liten undervisningsskyldighet. Övningsskolornas lärare har
pedagogisk magisterexamen och många av dem har också högre meriter, som till
exempel doktorsexamen eller doktorandstudier. (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s.
40.) Många av övningsskolornas lärare är aktiva inom forskning och också med i
grupper som utarbetar skolmaterial (Niemi, 2012, s. 35). Om lärarutbildningen ska
kontinuerligt utvecklas ska det göras på flera nivåer samtidigt och då behöver även
lärarutbildare utveckla sin profession (Aspfors m.fl., 2016, s. 15; Hökkä & Eteläpelto,
2014, s. 40).

Klasslärarutbildningen i Åbo Akademi i Vasa
I det följande beskrivs klasslärarutbildningens undervisningsprogram vid Fakulteten
för pedagogik och välfärdsstudier i Åbo Akademi i Vasa för att exemplifiera den
lärarutbildning som informanterna i studien har utexaminerats från. Beskrivningen
utgår från det kursprogram som var aktuellt 2011–2012 (se bilaga 1) eftersom
informanterna inledde sina studier då.

Utbildningsprogrammet för läsåret 2011–2012 omfattade totalt 140 studiepoäng i
huvudämnet pedagogik. Dessa studier var indelade i grundstudier (25 studiepoäng),
ämnesstudier (45 sp) och fördjupade studier (70 sp). Tre praktikperioder; inledande
praktik, grundläggande praktik och ämnespraktik ingick också i studiehelheten. Inom
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det obligatoriska biämnet grundskolans ämnen och ämneshelheter avlade studerande
70 studiepoäng i kandidatprogrammet. Kurserna fokuserade på grundskolans ämnen
och didaktik inom dessa ämnen. Ett valfritt biämne som omfattade 25 studiepoäng
ingick också i tredje eller fjärde studieåret. Biämnet bestod av kurser inom ämnen som
har relevans för årskurs F-6. Förutom dessa studier läste klasslärarstuderande även 40
studiepoäng valfria studier som gjorde det möjligt att till viss del forma individuella
studieplaner. Därtill ingick också 25 studiepoäng kurser inom språk och
kommunikation som var fördelade över alla fem studieår. (Studiehandbok 2011–2012,
2011.) Sedan år 2015 innehåller kandidatprogrammet mer specialpedagogik, nybörjaroch förskolepedagogik samt förnyade praktikperioder (jfr Studiehandbok 2015–2016,
2015; Praktikhandbok, 2016.)

I undervisningsprogrammet för läsåret 2011–2012 ingick fyra obligatoriska praktiker
och en valfri praktik. Praktikerna vid Åbo Akademi sker i samarbete med Vasa
övningsskola. I figur 2 nedan framgår det vilka studieår praktikerna ingick och vilka
fokusområden de hade. (Praktikhandbok, 2014.)

Studieår

Praktik

Tema och fokusområde

2

Inledande praktik (fältskola)

Perspektivbyte och observation

3

Grundläggande praktik

Undervisningsprocessen

3

Ämnespraktik

Ämnet och elevens lärande

4–5

Avslutande praktik

Klasslärararbetets mångfald och den
egna professionella utvecklingen

4–5

Valfri praktik (fältskola
eller utomlands)

Särskild pedagogisk inriktning eller
fördjupning i undervisningsprocessen

Figur 2. Praktikperioder i studieprogrammet 2011–2012 (Praktikhandbok, 2014).

Inledande praktik utförde informanterna under det andra studieåret och den syftade till
att studerande skulle utveckla förmåga att byta perspektiv från elev till lärare och
systematiskt kunna observera, beskriva och utveckla förståelse för skolans verksamhet
samt planera, genomföra och reflektera kring undervisning. Grundläggande praktik
genomfördes i studieår tre och syfte med praktiken var att studerande med
utgångspunkt i teoretiska kurser inom pedagogik och ämnen och ämneshelheter
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planerade, genomförde och analyserade undervisning såväl i lärarlag som enskilt.
Även ämnespraktik ingick i studieår 3 och genomfördes i ämnen som undervisas inom
den grundläggande utbildningen. Syftet med praktiken var att studerande skulle
fördjupa förmågan att planera och genomföra undervisning och fördjupa kunskaperna
om lärande genom samtal och litteraturstudier. Vidare skulle studerande öka förmågan
att använda it i undervisningen och lära sig att analysera och utvärdera undervisning
och elevens lärande. Avslutande praktik ingick i studieår 4 eller 5 och syftet var att
studerande självständigt skulle ta ansvar för undervisnings- och läroprocessen som
helhet och visa sin professionella utveckling. Utifrån dokumentation och genomförd
undervisning skulle studerande kunna definiera och diskutera den egna lärarprofilen i
utveckling. Den valfria praktiken var möjlig att avläggas 4:e – 5:e studieåret vid
fältskola eller utomlands. Syfte med praktiken var att öka förtrogenheten med en
pedagogisk inriktning genom praktisk erfarenhet eller att ytterligare öka
förtrogenheten med att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt övrigt
lärararbete. (Praktikhandbok, 2014.)

De forskningsmetodiska kurser som ingick i utbildningsprogrammet bestod av
kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsprocedurer. Inom dessa kurser skulle
studerande beskriva och reflektera kring olika tillvägagångssätt och analysera
forskningsuppgifter som krävde kvantitativa eller kvalitativa procedurer. Därtill skulle
de tillämpa kvalitativa och kvantitativa procedurer i forskningsuppgifter. Studerande
skrev både kandidatavhandling (6 sp) och pro gradu avhandling (35 sp) inom
pedagogik. Kandidatavhandlingarna syftade till att studerande skulle utveckla
färdigheter att genomföra ett pedagogiskt forskningsarbete och lära sig att argumentera
för sitt arbete på ett slutseminarium. Studerande fungerade även som opponent på ett
annat vetenskapligt arbete. Arbetet genomfördes som seminarier och eget arbete i nära
anknytning till handledning. Pro gradu avhandlingen genomfördes i slutskedet av
studierna, också den i anknytning till handledning. Syftet med den var att studerande
självständigt skulle kunna avgränsa, behandla, analysera och tolka material på ett
filosofiskt sätt och på basen av detta framställa en längre vetenskaplig text.
(Studiehandbok 2011–2012, 2011; Åbo akademis kursutbud, 2017.)
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2.3 Tidigare forskning
Det behövs hela tiden uppföljning och nya lösningar för att upprätthålla och
vidareutveckla kvaliteten på lärarutbildningen (Hansén & Eklund, 2014, s. 11). De
personer som besitter värdefull kunskap om lärarutbildningen och dess innehåll är
givetvis de som nyligen blivit utexaminerade från utbildningen. Flera studier har gjorts
för att undersöka nyutbildades syn på utbildningen. Toom m.fl. (2010, s. 331–344)
gjorde en undersökning vid Helsingfors universitet 2005–2007 för att granska hur
lärare (n=278) och lärarutbildare (n=33) uppfattar forskningsorienteringen. Resultatet
från studien visar att lärare i huvudsak anser att en forskningsorienterad utbildning är
relaterad till forskningsstudier, medan de inte ser forskningsorienteringens koppling
till sin lärarprofession. Lärare anser däremot att en akademisk utbildning ger dem
högre status än en praktiskt orienterad utbildning. Lärarutbildare är överlag positiva
till forskningen och både lärarstuderande och lärarutbildare ser forskningskompetensen som en tillgång. Resultatet visade även att lärares arbete inte är ett pussel
av pedagogiska tillfälliga händelser som lärarna ska handskas med, utan de möter nya
utmaningar varje dag och därför behöver de få en teoretisk bas som stöder dem i
arbetet.

Niemi (2011) har undersökt 545 lärarstuderande från två lärarutbildningar i Finland
gällande deras erfarenheter av lärarutbildningen och vad de anser att de har lärt sig.
Resultaten visade att lärarna bedömer att de har hög kompetens för sitt yrke. De har
goda kunskaper i planering och undervisning och de är också medvetna om sin egen
syn på undervisning samt sitt professionella ansvar i yrket. Lärare förstår avsikten med
den forskningsbaserade utbildningen och de har blivit mer självständiga och bättre på
kritiskt tänkande. De önskar dock mer kunskap om hur man samarbetar med
intressenter utanför skolan och hur man tar sig an uppgifter som inte handlar om
specifika klassrumssituationer. De flesta lärare uppskattar forskningsorienteringen i
utbildningen och tycker att den är viktig, även om vissa är kritiska och anser att de
forskningsbaserade studierna borde utvecklas så att det är lättare att se deras relevans
för läraryrket.

Jyrhämä, Kynäslahti, Krokfors, Byman, Maaranen och Kansanen (2008) har undersökt
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lärarstuderandes upplevelser av en multimodal forskningsbaserad lärarutbildning vid
Helsingfors universitet. I undersökningen deltog 113 lärarstuderande som alla tidigare
arbetat som obehöriga lärare. Den specifika lärarutbildningen syftade till att integrera
teoretiska studier med praktiskt arbete i undervisningen. Resultaten visade att
studerande uppskattar forskningsorienteringen och anser att forskningen fanns med i
de flesta kurser och i studierna överlag. De önskar dock ett mer forskningsbaserat
tillvägagångsätt i undervisningen och i arbetet med de egna avhandlingarna.
Studerande

anser

att

forskningsorienteringen

är

viktig

när

det

gäller

forskningsmetodiska studier och speciellt studier på magisternivå. Överlag förstår
studerande poängen med forskningsorienteringen i utbildningen trots att lärararbetet
har en praktisk karaktär.

Krokfors m.fl. (2011) har undersökt finländska lärarutbildares (n=33) syn på den
forskningsbaserade lärarutbildningen vid Helsingfors universitet. Resultatet visade att
lärarutbildarna är positivt inställda till forskningsorienteringen och uppskattar
utbildningens upplägg och organisation. Forskningsorienteringen upplevs som mest
optimal när studerande skriver sina avhandlingar eftersom de då har bäst koppling till
det praktiska arbetet som lärare. Lärarutbildarna uppskattar att det är en bred variation
i de forskningsmetodiska kurserna och sättet de är arrangerade på, även om det finns
olika åsikter om tidpunkten för kurserna. Forskningsmetodiska kurser behöver
introduceras för lärarstuderande på ett sådant sätt som kopplar samman forskningen
med deras kommande läraryrke. De flesta lärarutbildare är överens om att
lärarutbildningen ska vara på magisternivå och att den därmed ger högre status. Både
studerande och lärarutbildare anser att det är viktigt att högklassig forskning finns med
i utbildningen.

Maaranen (2011) har intervjuat lärare (n=23) som under sin utbildning har arbetat som
lärare. Syftet med studien var att undersöka hur magisteravhandlingar och den erhållna
kunskapen kan användas i arbetet som lärare. Informanterna använde sitt eget
lärararbete som grund för magisteravhandlingen och anser att de på långsikt kan ha
nytta av det i sitt arbete. Lärarna anser också att de genom forskning kan förbättra sin
professionella utveckling och de upplever att de fick en mer positiv inställning till
reflekterande och analytiskt tänkande.
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Sjöberg och Hansén (2006) har även gjort en studie om synen på kopplingen mellan
teori och praktik bland lärarutbildare i Åbo Akademi. I resultatet framkom tre olika
kategorier av svar. I den första kategorin upplevs teori som motsatsen till praktik.
Praktiken beskrivs som den positiva, viktiga och verkliga delen av lärarstuderandes
kompetens, medan inställningen till teori verkar mer oklar och tveksam. Teori ses som
avlägsen och abstrakt, och dess förhållande till praktiken är vag. I den andra kategorin
är teori och praktik närmare varandra men ändå tydligt åtskilda. Teorin kan användas
för att öva och praktiken i sig kan också lyfta fram teorin. Teori och praktik ses som
att de ömsesidigt stödjer varandra och att de båda behövs. I den tredje kategorin finns
ingen kvalitativ skillnad mellan teori och praktik, utan istället anses de vara integrerade
med varandra. Teori förstärks av praktik och praktik av teori, och skillnaden mellan
dem är i huvudsak en fråga om fokus. Den sista kategorin kan ses som ett ideal för en
professionell syn på relationen mellan teori och praktik. Ett sätt att lösa studerandes
dilemma med den vaga kopplingen mellan teori och praktik kunde vara projekt och
aktionsforskning i skolor och klassrum under utbildningen.

I en studie av Eklund (2014) undersöktes lärarstuderande i slutskedet av sina studier
vid Åbo Akademi. Sammanlagt 69 studerande skrev uppsatser om sina upplevelser av
avhandlingar och forskningsorienterade studier. Resultatet visade att majoriteten av
studerande har en positiv attityd till utbildningen. Arbetet med att skriva avhandlingar
ger dem djup kunskap i ett ämne och det faktum att utbildningen är på magisternivå
ger dem högre status. Studerande betonar även att skrivandet främjar deras personliga
och professionella utveckling, samt utvecklar ett professionellt språk och förmåga att
använda forskning på ett praktiskt sätt. Vissa studerande har dock en mer negativ syn
och anser att relationen till läraryrket är svag och att forskningen upptar för stor del av
utbildningen. De anser också att uppsatsskrivandet ger dem prestationsångest och att
utbildningen är för teoretisk med tanke på det praktiska läraryrket. Vissa studerande
önskar även mer praktiskt arbete, flera praktikperioder och kurser inom t.ex.
specialpedagogik och förskole- och nybörjarundervisning. Resultatet från studien visar
därmed att forskningsbaserad lärarutbildning är ett dilemma för studerande. Dels
förstår de poängen med det forskningsorienterade, dels anser de att den inte ger dem
tillräckligt med praktiska verktyg som de behöver då de börjar jobba som lärare.
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Således visar tidigare forskning att lärarstuderande upplever att kopplingen mellan
forskningsorienteringen och läraryrket är diffus, men ser ändå forskningsorienteringen
som en tillgång för lärarprofessionen och anser att det är viktigt att forskning finns
med i utbildningen. Lärare bedömer även att de har hög kompetens för sitt yrke och de
upplever att en akademisk utbildning ger dem hög status. Vidare visar tidigare
forskning att studerande upplever att de på långsikt kan ha nytta av sina egna
avhandlingar och att de genom forskning kan förbättra sin professionella utveckling.
Studerande önskar dock flera praktiska inslag i utbildningen eftersom de upplever att
utbildningen är för teoretisk med tanke på det praktiska läraryrket.

2.4 Utmaningar och möjligheter
Eftersom lärarutbildningen är en del av det föränderliga samhället uppkommer nya
utmaningar och möjligheter som lärarutbildningen bör ta i beaktande (Hansén &
Eklund, 2014, s. 11). I Niemis (2011) studie framkommer att lärare överlag har
grundläggande kompetenser och färdigheter som behövs för undervisning och ett etiskt
engagemang för sitt arbete. Lärarutbildningen utvecklar ett kritiskt och reflekterande
tankesätt hos lärare, samt erbjuder dem goda kunskaper i planering och användning av
mångsidiga undervisningsmetoder. Lärare är medvetna om sitt ansvar i arbetet och
känner till sin egen undervisningsfilosofi. Trots detta finns det en del utmaningar
kopplade till lärarutbildningen och frågan är om den kompetens studerande erhåller är
tillräcklig för de behov de som blivande lärare möter i framtiden. Forskning (Aspfors,
2012, s. 23–26; Heikkinen, Jokinen & Tynjälä, 2012, s. 3–30) visar att nyutbildade
lärare upplever att de inte har den kvalifikation som de behöver då de börjar jobba. De
upplever konkreta problem, dagliga utmaningar och oväntade situationer som leder till
ångest och osäkerhet. Vissa får en realitetschock då de börjar arbeta och kan till och
med sluta att arbeta som lärare på grund av det. (Hansén & Eklund, 2014, s. 8.)
Den forskningsbaserade lärarutbildningen behöver systematiskt förnyas. Utveckling
behövs till exempel i samarbetet mellan lärare och föräldrar och andra intressenter i
anknytning till skolan (Toom & Husu, 2012, s. 44). Stödet till elever med
inlärningssvårigheter är bra, men i takt med att synen på inklusion förändras
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uppkommer nya utmaningar för lärare. Alla lärare ska kunna ha elever med olika
svårigheter och diagnoser i sina klasser eftersom de flesta elever numera är
integrerade. Samarbetet mellan speciallärare, klasslärare och ämneslärare behöver
även förbättras i lärarutbildningen, eftersom de senare i arbetslivet behöver kunna
samarbeta. (Malinen m.fl., 2012, s. 581.)

Lärare behöver också mera stöd i att pedagogiskt kunna tillämpa it och använda sociala
medier i undervisningen. Finland är ett modernt högteknologiskt land medan sociala
medier och it inte används i så stor utsträckning i skolorna. I skolorna finns även en
allt bredare mångfald med elever från andra kulturer. Den grundläggande utbildningen
strävar efter att utveckla hela människan snarare än bara den kognitiva förmågan. Detta
leder till att frågor om jämställdhet och mångfald bli en återkommande utmaning för
lärare. Lärarna behöver mer utbildning om etiska och moraliska aspekter eftersom de
har ett helhetsansvar vad gäller undervisning och fostran. De skolskjutningar som
förekom i Finland i Jokela 2007 och Kauhava 2008 (jfr Cederberg, 2011) har också
lett till att man riktat större uppmärksamhet mot elevernas välbefinnande i skolan.
(Aspfors m.fl., 2016, s. 16; Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 47; Tirri, 2014, s. 606.)
I takt med att lärarna på 1980-talet blev allt mera autonoma uppkom också etiska och
moraliska dilemman. I syfte att ge läraren bättre redskap att hantera dess har
undervisningssektorns fackorganisation OAJ gett ut yrkesetiska principer för lärare,
första gången i Finland år 1998. Dessa principer ger riktlinjer för etiska aspekter såsom
människovärde och tillförlitlighet samt rättvisa och frihet i interaktion med elever,
kollegor och andra intressenter i anknytning till yrket. Principerna ger också riktlinjer
för lärare att utveckla personlighet och förhållande till arbete och samhälle. (OAJ,
2016; Tirri, 2014, s. 603.)
Även om behöriga lärare har en magisterutbildning med pedagogisk kompetens och
teoretisk förståelse för lärararbetet är det pedagogiska arbetet och alla de beslut som
ska fattas i det dagliga arbetet inte lätt. Arbetsmiljön har blivit mera heterogen och
lärarna upplever att rollen de har i skolan har blivit mer komplex. Därtill har
innebörden i undervisning och elevers lärande blivit bredare. (Toom & Husu, 2012, s.
40–41.) För att minska kostnader i skolsamfundet har specialundervisningen tillgång
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till färre resurser, klasstorlekarna ökar, rådgivningstjänster tas bort från skolor och
lärare förväntas göra mer arbete med färre resurser (Toom & Husu, 2012, s. 50).
Relationen mellan det forskningsbaserade och det praktiska i lärarutbildningen utgör
också ett dilemma. Lärarstuderande anser att forskningsorienteringen är för svagt
sammankopplad med det dagliga praktiska lärararbetet. (Aspfors m.fl., 2016, s. 16; jfr
Malinen m.fl., 2012, s. 567–584.) Trots det nära samarbetet mellan universiteten och
övningsskolorna har studerande ändå svårt att se kopplingen mellan teori och praktik
(Eklund, 2014, s. 576–577; Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006b, s. 18–20; Malinen m.fl.,
2012, s. 581). Tidigare forskning visar också att lärarstuderanden har olika
uppfattningar om relationen mellan teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i
lärarutbildningen. En del lärarstuderanden anser att praktiken är den viktigaste delen i
utbildningen och har svårigheter att koppla teori till praktik. (Hansén m.fl., 2015, s. 8.)

Niemi och Jakku-Sihvonen (2011, s. 47–48) lyfter ytterligare fram några aspekter som
bör beaktas i lärarkvalifikationen. Den första handlar om att lärare inte blir färdigt
utbildade under sin utbildning utan behöver kontinuerlig fortbildning. Det behövs en
förändring där fokusen ligger på livslångt lärande för lärare. Lärare som arbetar bör
vara villiga och kompatibla att göra förändringar, som till exempel att använda nya
metoder i sitt arbete och att förändra sitt sätt att arbeta. Lärarutbildning och skolor står
i en nära relation med varandra eftersom de båda är en integrerad del av samhällets
kultur och traditioner. Lärarutbildningens och skolornas insatser bidrar till att påverka
kulturen och samhället, vilket innebär att lärarutbildningen bör ses i ett perspektiv som
täcker hela karriären för en lärare.
Lärarutbildningen har inte kapacitet att förbereda och förutse alla oväntade situationer
som lärare möter i sitt dagliga arbete. Det faktum att övningsskolor finns i anslutning
till pedagogiska fakulteter gör det möjligt att till viss del möta de praktiska utmaningar
som lärare ställs inför i sitt arbete. Traditionellt sett har det inte tidigare anordnats
något systematiskt mentorskap för nyutbildade lärare. Det har varit skolans ansvar att
ge mentorskap och stödet varierade stort från skola till skola om det ens var möjligt.
En orsak till bristen på systematiskt stöd var en allmän uppfattning om att en
utexaminerad lärare redan hade uppnått en hög grad av yrkeskunnande under
23

lärarutbildningen. Med tanke på att läraryrket är relativt självständigt behöver
nyutbildade lärare dock mera stöd. (Aspfors m.fl., 2016, s. 17; Hansén m.fl., 2012, s.
3; Hansén & Eklund, 2014, s. 8–9; Heikkinen m.fl., 2012, s. 5.)

Forskning visar således både på möjligheter och utmaningar som bör tas i beaktande i
lärarutbildningar. Genom att kontinuerligt följa upp utbildningen och dess innehåll,
nyutexaminerades upplevelser av utbildningen samt även till viss del lärares första tid
i yrket kan utbildningen sträva till att upprätthålla god kvalité i det ständigt
föränderliga samhället.
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3 Metod och genomförande
I detta kapitel redovisas inledningsvis undersökningens syfte och forskningsfrågor.
Hermeneutik som forskningsansats, urval av informanter, undersökningens
genomförande och datainsamlings- samt analysmetoder redovisas vidare. Slutligen
diskuteras undersökningens tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter.
____________________________________________________________________

3.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna studie är att undersöka nyutbildade klasslärares syn på den
forskningsbaserade lärarutbildningen och mer specifikt hur de upplever utbildningens
betydelse för den egna personliga utvecklingen, den erhållna lärarkompetensen och
den erhållna forskningskompetensen. Studien tar sin utgångspunkt i den undersökning
som utfördes av Aspfors och Eklund (2017) och de resultat som kunde identifieras i
deras studie. Följande forskningsfrågor ligger till grund för denna undersökning:

1. Hur upplever nyutbildade klasslärare utbildningens betydelse för den egna
personliga utvecklingen?
2. Hur upplever nyutbildade klasslärare utbildningens betydelse för den erhållna
lärarkompetensen?
3. Hur upplever nyutbildade klasslärare utbildningens betydelse för den erhållna
forskningskompetensen?

3.2 Hermeneutik som forskningsansats
Syftet med en undersökning bestämmer om den är kvalitativ eller kvantitativ till sitt
upplägg och vilken metod som lämpar sig bäst (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 147;
Trost, 2010, s. 25). Om syftet är att förstå eller hitta mönster kan man göra en kvalitativ
undersökning eftersom kvalitativ forskning strävar efter att gestalta och beskriva ett
fenomen (Olsson & Sörensen, 2007, s. 63–66; Trost, 2010, s. 32). Enligt Nyberg och
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Tidström (2012, s. 125–126) är den kvalitativa forskningens syfte att förstå
uppfattningar, avsikter, upplevelser och fenomen. Inom kvalitativ forskning använder
man metoder som intervju, observation, analys av text eller dokument och bruk av
visuella medier (Ryen, 2004, s. 14). Eftersom syftet med denna studie är att undersöka
nyutbildades klasslärares upplevelser av den forskningsbaserade lärarutbildningen kan
en kvalitativ undersökning anses vara lämplig.

Undersökningen har drag av en hermeneutisk forskningsansats. Hermeneutik handlar
om att tolka, förstå och förmedla budskap och kan användas för att förmedla
upplevelser av olika fenomen (Dalen, 2007, s. 14; Patel & Davidson, 2011, s. 29;
Westlund, 2015, s. 71; Ödman, 2007, s. 13). Hermeneutiken har under flera
århundraden fokuserat på att tolka texter, till exempel dagböcker, uppsatser, brev,
skönlitteratur, dokument och intervjuutskrifter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 252;
Westlund, 2015, s. 75). Hermeneutiken är lämplig att använda när man vill få tillgång
till informanternas egna upplevelser av fenomen och när informanterna har utrymme
att själva välja vad de vill tala eller skriva om (Westlund, 2015, s. 71). I denna
undersökning avser jag att tolka och förstå nyutbildades syn på den forskningsbaserade
utbildningen utgående från en hermeneutisk forskningsansats.

Kvale och Brinkmann (2014, s. 253) anser att hermeneutiken inte är någon metod som
kan tillämpas steg för steg, utan en utveckling av allmänna principer som har använts
i en lång tradition av texttolkning. Westlund (2015, s. 72–74) lyfter fram tre
komplementära riktningar vid genomförandet av en analys inom hermeneutiken.
Dessa inriktningar är existentiellt inriktad hermeneutik, misstankens hermeneutik och
allmän tolkningslära. I existentiellt inriktad hermeneutik är förståelsen inriktad på att
förstå författaren bakom olika slag av texter. Man försöker alltså med hjälp av empati
och inlevelse förstå texten bättre än vad författaren själv förmår göra. Misstankens
hermeneutik handlar om att försöka förstå fenomenet som texten handlar om. I denna
inriktning kan också kvantitativa inslag tas med i tolkningsprocessen eftersom utsagor
räknas för att leda en viss tolkning i bevis. Allmän tolkningslära är den bredaste
inriktningen inom hermeneutiken och den kan användas oberoende av vilket empiriskt
material som det är frågan om. Den handlar mycket om att ställa delar mot helheten
och tvärtom och ifall en del i texten inte stämmer överens med helheten så är
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tolkningen inte rimlig. I denna studie har jag valt att använda den allmänna
tolkningsläran för att försöka tolka och förstå det empiriska materialet.

En tolkning byggs upp av samspelet mellan del och helhet och det är en ständig process
bakåt och framåt mellan delarna och helheten för att öka förståelsen (Larsson, 2005, s.
31). Till en början har man en vag uppfattning om helheten, men utifrån delarna får
man så småningom en bättre uppfattning om helheten och sedan tvärtom. Man prövar
också deltolkningarna mot helheten och när det inte finns några logiska motsägelser
till en tolkning är tolkningen färdig och man har erhållit ökad förståelse för fenomenet
i fråga. Det här kallas den hermeneutiska cirkeln. (Dalen, 2007, s. 15; Kvale &
Brinkmann, 2014, s. 252; Patel & Davidson, 2011, s. 30; Ödman, 2007, s. 100–101.)

Förförståelsen inom hermeneutisk forskningsansats är viktig eftersom fakta alltid är
perspektivberoende (Larsson, 2005, s. 18). Redan vid första mötet med det som skall
tolkas har forskaren en förförståelse av det fenomen som studeras och påverkar
undersökningsprocessen (Dalen, 2007, s. 11; Westlund, 2015, s. 80.) Förförståelsen
ska ses som en tillgång istället för ett hinder i tolkningsprocessen eftersom den ger
riktningen för det man söker i materialet och avgör därför hur man analyserar. Genom
att förförståelsen beskrivs kan läsaren på så vis bilda sig en egen uppfattning om dess
inverkan på undersökningen. (Patel & Davidson, 2011, s. 29; Ödman, 2007, s. 102.) I
syfte att ge läsaren möjlighet att förhålla sig till min egen förförståelse beskrivs den
kortfattat i inledningen.

3.3 Intervju som datainsamlingsmetod
I syfte att undersöka nyutbildades klasslärares syn på den forskningsbaserade
lärarutbildningen har en kvalitativ och semistrukturerad intervju använts som
datainsamlingsmetod0. Avsikten med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå
världen från undersökningspersonernas synvinkel och på så vis skapa kunskap baserat
på deras erfarenheter. (Dalen, 2007, s. 9; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17, 165; Patel
& Davidson, 2011, s. 82; Trost, 2010, s. 54.)
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Olsson och Sörensen (2007, s. 80–82) beskriver forskningsintervjun som ett samtal
mellan två parter kring ett ämne som intresserar båda parterna. Intervjuer liknar ett
vardagssamtal, men är ett professionellt samtal med ett tydligt syfte där forskaren på
förhand har utarbetat frågor att få svar på (Dalen, 2007, s. 39; Kvale & Brinkmann,
2014, s. 45; Ryen, 2004, s. 46). Kunskap skapas i det sociala samspelet där alla parter
i samtalet påverkar varandra medan det är forskaren som definierar och kontrollerar
situationen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 85). Syftet med undersökningen och vilken
målgrupp man riktar sig till styr intervjun och vilken form av intervju som utförs.
(Dalen, 2007, s. 10; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19; Lantz, 2007, s. 10–11; Trost,
2010, s. 54–55.)

Den kvalitativa intervjun är en form av intervju och beroende på vilken intervjuform
som är aktuell kan intervjun vara mer eller mindre strukturerad. (Lantz, 2007, s. 56;
Ryen, 2004, s. 11.) För denna undersökning gjordes semistrukturerade intervjuer. En
semistrukturerad intervju innebär att samtalet är inriktad på bestämda teman som
forskaren har valt ut i förväg i sin intervjumanual (Boeje, 2010, s. 62; Kvale &
Brinkmann, 2014, s. 172; Ryen, 2004, s. 46). I intervjumanualen finns förslag på teman
och frågor och forskaren kan göra förändringar vad gäller frågornas form och
ordningsföljd för att följa upp de specifika svar som har getts. Intervjupersonen
bestämmer vilka dimensioner inom dessa teman som tas upp och hen kan under
intervjun ändra uppfattning om de olika teman, eftersom frågorna kan ge nya tankar
och leda till nya insikter. (Denscombe, 2016, s. 266; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 165;
Patel & Davidson, 2011, s. 82.) Före intervjuerna bekantade jag mig med den på
förhand uppgjorda intervjumanualen (se bilaga 2). Intervjumanualen innehåller frågor
om bakgrund och förväntningar angående lärarutbildningen, forskningsorienteringen,
de forskningsmetodiska kurserna, skrivandet av avhandlingar och framtiden som
professionell lärare. I relation till varje tema finns 4–7 frågor och därtill kunde jag som
intervjuare ställa följdfrågor vid behov.

Intervjuerna kan med fördel bandas in och skrivas ut för att analyseras, men Kvale och
Brinkmann (2014, s. 110) poängterar att ordagranna utskrifter kanske inte alltid
motsvarar det som muntligt har sagts. Dalen (2007, s. 34) betonar att det är viktigt att
intervjupersonen behärskar den teknik som används och att intervjuaren framför att
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det är önskvärt att spela in intervjun. En eller flera provintervjuer ska alltid göras för
att testa metoden, intervjufrågorna, och inspelningstekniken. (Atkins & Wallace, 2012,
s. 100; Denscombe, 2016, s. 237; Lantz, 2007, s. 60; Nyberg & Tidström, 2012, s. 130;
Patel & Davidson, 2011, s. 60). För den här undersökningen gjorde jag en provintervju
och fick på så vis testa frågorna i intervjumanualen och de praktiska arrangemangen.
Tack vare provintervjun blev jag medveten om följdfrågornas betydelse i intervjuer
och jag fick även möjlighet att analysera mig själv som intervjuare.

Ur forskningsetisk synvinkel och med tanke på undersökningens trovärdighet är det
viktigt att forskarens egna synpunkter hålls utanför och att forskaren känner till ämnet
utan att briljera (Dalen, 2007, s. 39; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 208–209; Olsson &
Sörensen, 2007, s. 80–82). Intervjuarens förmåga att lyssna på informanten är viktig
och att hen visar genuint intresse för det som informanten berättar (Boeije, 2010, s.
63). Eftersom jag själv är i slutskedet av den utbildning som undersöks underlättar det
förståelsen för informanternas svar och den kontext de refererar till (Dalen, 2007, s.
13; Larsson, 2005, s. 18; Patel & Davidson, 2011, s. 106). Patel och Davidson (2011,
s. 83) poängterar dock att det inte är nödvändigt att från början ha en teoretisk
utgångspunkt eftersom man som forskare successivt utvecklas.

3.4 Informanter och undersökningens genomförande
Enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 69) börjar urvalsprocessen med att forskaren
avgränsar populationen som omfattas av studien. Kriteriet för att vara en lämplig
informant i denna studie är att nyligen ha blivit utexaminerad klasslärare från
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Informanterna
i studien är begränsade till fem personer som alla utexaminerats år 2016.
Informanterna i en kvalitativ studie ska representera ett brett perspektiv och olika
erfarenheter istället för att representera sin frekvens i populationen som helhet (Boeije,
2010, s. 36). Informanterna i studien är fyra kvinnor och en man och alla är 22–26 år.
Informanterna

är

specialiserade

inom

förskole-

och

nybörjarundervisning,

specialundervisning, biologi, skolpsykologi, krispsykologi, hälsokunskap, matematik
och finska. Intervjuerna gjordes hösten 2016 och ingen av informanterna har jobbat
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längre än tre månader som lärare. När intervjuerna gjordes jobbade två av
informanterna som klasslärare, en som speciallärare och två som lärarvikarie.

Utgående från en lista med nyligen utexaminerade klasslärare kontaktade jag möjliga
informanter och berättade om projektet och syftet med undersökningen samt frågade
om de ville ställa upp. Tre av intervjuerna genomfördes vid Åbo Akademi i Vasa, en
intervju genomfördes via Skype och en via videosamtal på Facebook. Intervjuerna
räckte 30–45 minuter och de bandades in med tillåtelse av informanterna.

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 165) bör intervjun planeras så att
intervjupersonen vill ge sina synpunkter på det tema som intervjun fokuserar på.
Inledningsvis diskuterade vi fritt för att informanterna skulle få en uppfattning om mig
som intervjuare och för att stämningen skulle kännas bra. Jag berättade återigen om
syftet med undersökningen och frågade om tillåtelse för att banda in intervjuerna.
Informanterna fick också ställa eventuella frågor, vilket Kvale och Brinkmann (2014,
s. 170) poängterar att är viktigt. Jag följde teman och exempelfrågor i
intervjumanualen, men ställde också följdfrågor för att utvidga och berika intervjuerna.
Jag kunde ibland ge mina egna synpunkter om det kändes behövligt, men jag var
noggrann med att informanterna alltid först hade gett sina egna åsikter om temat i
fråga. Informanterna fick styra vilka teman som lyftes fram mest. Intervjuerna
avslutades med att jag frågade om det ännu fanns något som de vill fråga eller tillägga
och jag frågade också hur de har upplevt intervjun (jfr Kvale & Brinkmann, 2014, s.
180). Efter att bandspelaren stängts av diskuterade jag ännu en stund med
informanterna. En informant framförde att hen inte ville att jag skulle transkribera
några av hens åsikter om avhandlingsskrivandet, vilket jag som forskare har tagit i
beaktande. Följande steg i undersökningen var att transkribera det inbandade
materialet.

3.5 Bearbetning och analys av data
Syftet med kvalitativ analys är att beskriva innebörden av det insamlade materialet
(Fejes & Thornberg, 2015, s. 35; Schreier, 2014, s. 3). Vid analysen av intervju30

materialet transkriberade jag först alla intervjuer och avidentifierade informanterna (jfr
Kvale & Brinkmann, 2014, s. 228). Vid analys av kvalitativt material är det inte bara
utskriften som ska analyseras utan också själva situationen (Kvale & Brinkmann,
2014, s. 232). Forskare som lägger tonvikt på kommunikationsformer och språklig stil
kan välja att göra utskrifterna själva för att försäkra de många detaljer som är relevanta
för deras analys (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 221). Jag valde att transkribera allt
material på egen hand eftersom jag hade intervjuerna i färskt minne och på så sätt inte
gick miste om miner, tonfall och upplevelsen av intervjuerna. Forskaren avgör själv
hur noggrann transkriberingen ska vara, vilket inte är alldeles enkelt eftersom man
ändrar om muntligt tal till skriven text och kan då gå miste om viktiga inslag (Atkins
& Wallace, 2012, s. 98; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 217–218). Jag transkriberade
och poängterade det som jag ansåg att har betydelse för tolkningen. Diskussionsteman
långt utanför ramen för undersökningens syfte transkriberades inte.

I denna studie är analysen delvis gjord med begreppsstyrd kodning. Kodning innebär
att forskaren läser igenom materialet, kodar relevanta avsnitt, omkodar, kombinerar
och analyserar på nytt. Det innebär att man knyter ett eller flera nyckelord till ett
textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande. (Kvale &
Brinkmann, 2014, s. 241.) Kodning är bra om man har mycket material eftersom man
då vet vad man ska fokusera på och kan välja bort irrelevanta data (Boeije, 2010, s.
119; Schreier, 2014, s. 59). Enligt Boeije (2010, s. 119) är kodning viktigt för att man
ska kunna hitta frågor att ställa till materialet och på så sätt upptäcka lämpliga
kategorier. Kodning innebär att man först strukturerar sitt material i huvudkategorier
och för dessa huvudkategorier sedan identifierar underkategorier som specificerar
utmärkande drag inom varje kategori (Schreier, 2014, s. 60–61).

Kodning kan vara antingen datastyrd eller begreppsstyrd (Kvale & Brinkmann, 2014,
s. 242). Inom begreppsstyrd kodning utgår man från tidigare forskning och de
kategorier som kunnat identifieras i liknande studier (Schreier, 2014, s. 85–86). I denna
studie utgick jag från de huvudkategorier och underkategorier som Aspfors och Eklund
(2017) använt i en liknande studie. Huvudkategorierna är personlig utveckling,
lärarkompetens och forskningskompetens. Inledningsvis läste jag igenom det
transkriberade materialet flera gånger för att bekanta mig med helheten. Därefter
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kunde utsagor i form av citat och tolkningar av uttalanden placeras i de tre
huvudkategorierna. Efter att den första kodningen var gjord kodades merparten av
utsagorna i de underkategorier som identifierats i Aspfors och Eklunds (2017) studie.
I två av underkategorierna, interpersonell kompetens och didaktiska verktyg,
identifierades inga nämnvärda utsagor medan en ny underkategori, språkkunskap,
kunde identifieras i huvudkategorin lärarkompetens. Jag var noggrann med att
helheten och delarna skulle stämma överens med varandra och därför återgick jag flera
gånger till transkriberingarna för att inte frångå helheten i tolkningen. I
resultatredovisningen förtydligas huvudkategorierna och underkategorierna genom att
citat från informanterna finns med i varje underkategori.

3.6 Tillförlitlighet, trovärdighet, etik och generalisering
Förutsättningar för att ett resultat ska ha ett bevisligt värde bygger på undersökningens
tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295;
Ryen, 2004, s. 136). Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) handlar tillförlitlighet
om hur stabil en forskning eller en mätning är och mätningen vid en utsatt tidpunkt
borde ge samma resultat vid en annan tidpunkt. Detta är dock inte möjligt i en
kvalitativ studie eftersom människorna som intervjuas hela tiden får nya erfarenheter
och möter nya situationer (Trost, 2010, s. 131). Dessutom tenderar forskaren att vara
nära involverade i datainsamlingen och analysen av data vilket innebär att möjligheten
för någon annan forskare att producera identiska data och få samma resultat är liten
(Denscombe, 2016, s. 410).

Forskaren ska reflektera över forskarrollen, metodiska val, urval av informanter,
insamling av data, analys av data och hur hen påverkar och påverkas av deltagare i
studien (Denscombe, 2016, s. 411–412; Patel & Davidson, 2011, s. 105–106;
Thornberg & Fejes, 2015, s. 261). Larsson (2005, s. 20) poängterar att metoder i
undersökningar inte är neutrala, utan påverkar det resultat man får. Forskaren ska
därmed vara kritisk till sin egen analys och försöka hitta perspektiv på det undersökta
ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 298). Patel och Davidson (2011, s. 106) lyfter
också fram vikten av att forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse i hela
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forskningsprocessen.

Undersökningens trovärdighet är också viktig att ta i beaktande vad gäller en
undersöknings kvalitet. Trovärdighet är ett mått på undersökningens giltighet, det vill
säga om en metod undersöker det som påstås undersökas. (Kvale & Brinkmann, 2014,
s. 296.) Trovärdigheten höjs om forskaren är medveten om och reflekterar över de val
som görs i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka analysen (Patel &
Davidson, 2011, s. 108). Enligt Trost (2010, s. 133–134) utgör trovärdigheten en av
de största utmaningarna med kvalitativa studier. Forskaren bör kunna bevisa att data
och analyser är trovärdiga och att datainsamlingen är seriös och relevant.

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 106) uppkommer frågor huruvida forskaren har
hittat det typiska och det avvikande i materialet och om resultatet tillför ny kunskap.
Flera forskare behöver inte nödvändigtvis komma fram till samma sak, utan istället
kan en variation berika studien. På samma sätt höjer triangulering trovärdigheten.
(Denscombe, 2016, s. 411; Larsson, 2005, s. 29.) Om en forskare finner samma
tendenser i en annan studie stärks tron på att resultaten är sanna. Samtidigt är
motargumentet att olika människor producerar olika svar och att upprepning av projekt
inte kommer att ge samma svar. (Ryen, 2004, s. 139.) Denna undersökning visar på
samma tendenser som Aspfors och Eklunds (2017) studie. Även vissa avvikande
resultat framkom, vilket visar att olika informanter och olika intervjuare inte
producerar samma svar. Ser man på tillförlitligheten och trovärdigheten ur ett
hermeneutiskt perspektiv är det viktigt att tolkningen (helheten) har så få motsägelser
som möjligt mot enskilda data (delarna). Tillförlitligheten och trovärdigheten i ett
arbete är god om läsaren genom framställningen kan övertygas om att se någon aspekt
av verkligheten på ett nytt sätt. (Larsson, 2005, s. 31–32.) I analysprocessen har jag
medvetet strävat efter att återgå till helheten för att kontrollera att den stämmer överens
med delarna (citaten).

Undersökningar med intervju som datainsamlingsmetod genomsyras av etiska
aspekter. Varje forskare bär ett etiskt och juridiskt ansvar för att den egna studien håller
hög kvalitet och följer god vetenskaplig praxis. (Forskningsetiska delegationen, 2016;
Larsson, 2005, s. 22; Nyberg, 2012, s. 49.) Eftersom trovärdigheten innebär att man
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ska beskriva allting så tydligt som möjligt uppstår det en konflikt mellan
trovärdigheten och etiken. Forskaren vill gärna få ut så mycket som möjligt av
intervjupersonen, medan det inte får kränka intervjupersonen. (Kvale & Brinkmann,
2014, s. 98–99.)

En viktig etisk aspekt i forskning är informerat samtycke. Deltagandet i forskning ska
basera sig på tillräcklig information. Det ska vara frivilligt från respondenternas sida
att delta och de ska ha rätt att när som helst dra sig ur. (Boeje, 2010, s. 45;
Forskningsetiska delegationen, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107; Larsson,
2005, s. 22.) Informanterna ska vara medvetna om att de inte behöver svara på alla
frågor om de inte vill och de ska garanteras tystnadsplikt (Trost, 2010, s. 124). Allt
detta har jag strävat efter att ta i beaktande genom att informanterna har fått tillräcklig
information, vetskap om att de deltar frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur
undersökningen. Tystnadsplikten har även tagits i beaktande genom hela
undersökningen.

Vilka konsekvenser deltagande i en studie kan ha bör också förtydligas. Det bör
framkomma vilka vetenskapliga och personliga fördelar och nackdelar deltagande i
undersökningen kan ha, vilket är speciellt viktigt om informanterna anses svaga eller
utsatta och/eller har typiska, lätt igenkännliga särdrag. (Dalen, 2007, s. 26; Kvale &
Brinkmann, 2014, s. 110; Patel & Davidson, 2011, 73–74.) Informanterna i denna
studie fick på förhand information om projektet inom vilket studien genomförs och till
vad det insamlade materialet kommer att användas.

Konfidentialitet ska beaktas genom hela undersökningen och i kvalitativa
intervjuundersökningar är detta krav speciellt viktigt eftersom forskare och
informanter möts personligen (Dalen, 2007, s. 23). Konfidentialitet kan vara
problematisk eftersom det å ena sidan ska skydda informanterna, men kan också
användas som ursäkt för forskaren så att hen kan tolka utsagorna utan att bli motsagd.
(Boeje, 2010, s. 46; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109.) Trost (2010, s. 127) poängterar
att man ska lämna bort sådana uppgifter som inte behövs för analysen och förståelsen.
Vid rapporteringen av resultatet bör etiska aspekter även tas i beaktande (Kvale &
Brinkmann, 2014, s. 324). I transkriberingen nämndes inga namn och information som
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inte var nödvändig för analysen och annars utanför ramen för undersökningen
transkriberades inte heller.

Forskarens roll är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet
i de etiska besluten som fattas under undersökningens gång. Kvalitativ
intervjuforskning är en interaktiv forskning och det nära samspelet mellan intervjuare
och intervjupersonen kan i vissa fall leda till att personerna identifierar sig för mycket
med varandra. Det är en asymmetrisk maktrelation som kan leda till etiska problem,
medan det viktiga är att informanterna kan lita på intervjuaren. (Boeije, 2010, s. 44;
Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111–113.) Eftersom jag själv är i slutskedet av
klasslärarstudierna var jag medveten om att min roll som forskare kan påverka
intervjusituationerna och var därför noggrann med att hålla mina egna synpunkter
utanför samtidigt som jag ändå visade att jag känner till den kontext som informanterna
refererar till.

I små undersökningar uppstår ofta frågan om generalisering. Generalisering handlar
om i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på personer, situationer,
händelser eller fall som inte har ingått i studien (Thornberg & Fejes, 2015, s. 270).
Generalisering beskrivs ofta som problematisk i kvalitativa studier eftersom det är få
informanter och kontextbundna data (Boeije, 2010, s. 180; Thornberg & Fejes, 2015,
s. 270; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 310). I kvalitativa undersökningar kan
generalisering göras om urvalet sker systematiskt, vilket sällan är fallet. Sociala
fenomen är föränderliga, varierande och kontextbundna och är därför svåra att
generalisera. Resultatet beskriver kanske vid den tidpunkten och inom den kontexten
en existerande miljö mycket väl, men för en annan kontext eller vid en senare tidpunkt
behöver det inte alls vara fallet. (Thornberg & Fejes, 2015, s. 270–271.) Istället kan en
kvalitativ analys leda fram till en ökad förståelse av ett fenomen och vilka variationer
som detta fenomen uppvisar i relation till sin kontext (Atkins & Wallace, 2012, s. 103;
Boeije, 2010, s. 180; Patel & Davidson, 2011, s. 109).

Kvale och Brinkmann (2014, s. 311) anser att forskaren måste tillhandahålla detaljerad
information som gör det möjligt för läsaren att kunna bedöma om resultaten är
överförbara till andra liknande situationer och fenomen, dvs. en analytisk
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generalisering (Denscombe, 2016, s. 100, 412; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 312.) Om
man ser på generalisering ur ett hermeneutiskt perspektiv bygger det på vad läsaren
har för förförståelse inom fenomenet. Kvalitativa studier producerar tolkningar och
beskrivningar som gör det lättare för läsaren att se saker ur andra perspektiv.
(Thornberg & Fejes, 2015, s. 273.) Denna undersökning ger främst ökad förståelse för
nyutbildade klasslärares upplevelser av den forskningsbaserade lärarutbildningen.
Resultatet beskriver hur utbildningen upplevs år 2016 för fem nyutbildade lärare, men
eftersom

kontexten

hela

tiden

förändras

är

det

svårt

att

generalisera.

Sammanfattningsvis kan denna undersökning anses uppfylla de krav på kvalité som
kan ställas på en dylik studie. I det följande redovisas svaren på de uppställda
forskningsfrågorna.
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4 Resultatredovisning
I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. Utgående från studiens
forskningsfrågor presenteras resultatet i tre huvudsakliga kategorier. I den första
kategorin redovisas den personliga utveckling de nyutbildade lärarna har fått från
utbildningen. I den andra kategorin redovisas den lärarkompetens de har utvecklat
och i den tredje kategorin presenteras den forskningskompetens som lärarna har
erhållit från utbildningen.
____________________________________________________________________

Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att undersöka nyutbildades syn på den
forskningsbaserade lärarutbildningen. Informanternas svar har delvis analyserats och
kategoriserats med begreppsstyrd kodning och de begrepp som identifierats i en
tidigare studie av Aspfors och Eklund (2017). De huvudsakliga kategorierna är
personlig utveckling, lärarkompetens och forskningskompetens.

Personlig utveckling Lärarkompetens
• Mognad och
självkännedom
• Självdisciplin och
självförtroende

Forskningskompetens

• Ämneskunskap och
• Tidigare forskning
ämnesdidaktik kompetens
• Forskningsmetodisk
• Kunskap om pedagogiska
kompetens
teorier
• Planering och
• Lärarprofessionellt
genomförande av egna
tänkande och förståelse
undersökningar
• Forskningsrelaterad
kunskap

• Kunskap inom sitt eget
forskningsämne

• Språkkunskap

• Vetenskapligt tänkande och
förståelse

Figur 3. Huvudkategorier och underkategorier i resultatet.
Som framkommer i figur 3 ovan kunde specifika drag identifieras i varje
huvudkategori och dessa redovisas i underkategorier. Merparten av utsagorna kunde
placeras i de underkategorier som framkommit i Aspfors och Eklunds (2017) studie,
men det framkom också en ny underkategori, språkkunskap, i denna analys. I det
följande presenteras kategorierna i löpande text och illustreras med citat från
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informanterna för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten. För att stärka
genuiniteten är citaten exakta och därför kan också dialektala ord förekomma.
Resultaten presenteras så att de uttalanden som förekommer flest gånger presenteras
först i sin kategori.

4.1 Personlig utveckling
Informanterna i denna studie betonar sin egen utveckling ett flertal gånger. De har alla
på olika sätt utvecklats personligen under studietiden. I relation till den personliga
utvecklingen kunde specifika drag identifieras och de kategoriseras i två följande
underkategorier;
 Mognad och självkännedom
 Självdisciplin och självförtroende

Mognad och självkännedom
Det som de nyutbildade lärarna främst betonar är att de har mognat, utvecklats och
förändrats som personer under tiden som de har gått den forskningsbaserade
utbildningen. De har lärt känna sig själva bättre, vilket är nödvändigt för att kunna vara
en professionell lärare och för att vara en god vuxen förebild för barn. Med tanke på
att utbildningen i genomsnitt är fem år påverkar det också lärarna mognadsmässigt.
Lärarna nämner att de överlag inte tänker på sin utveckling, men gläds ändå över den
när de blickar bakåt några år i sina liv och på så sätt inser förändringen.

Det är mycket man har lärt sig som man inte riktigt vet om. Jag har nog på något plan
lärt känna mig själv bättre också. Men det har också med åldern att göra. Det var ju
ändå fyra år sedan jag började. (intervju 3)

Jag tror att jag mest har lärt mig om mig själv. Om man får säga så? Vem är jag?
Hurudan lärare är jag?... Man har ju utvecklats som person under tiden man har gått
här. Lärt känna sig själv bättre. (intervju 5)
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Flera informanter förklarar också att de har utvecklats personligen i och med att de har
lärt sig att byta perspektiv från elev till lärare. I början kändes det en aning svårt för
dem, men vartefter tiden gick blev det naturligare att inta lärarrollen. Informanterna
växte i sig själva och i sin lärarprofession. Det är främst under praktikperioderna som
de upplever att de har lärt sig att byta perspektiv från elev till lärare.

Man har ju märkt då man skrev praktikdagböckerna och läser tillbaka vad man skrev
på ettan. Så då handlade allting om att vända från elev- till lärarperspektivet och så
hade jag skrivit mycket om språket där och så. Så det har man ju nog utvecklat. Mycket
har jag lärt mig från praktik. (intervju 3)

De nyutbildade lärarna nämner att de inte är samma personer nu efter utbildningen
som de var innan. De har numera också en bättre uppfattning om hurudan lärare de är
baserat på sina egna personligheter. De har insett att det är deras personlighet som är
ett av deras bästa verktyg som lärare eftersom de hela tiden arbetar i sociala
sammanhang och dagligen är i kontakt med många olika människor. Lärarprofessionen
bygger mycket på relationer och i relationer är det viktigt att man känner sig själv för
att på så sätt också lättare kunna förstå andra människor.

Jo, men det där att växa till sig. Skillnad på att vara elev och lärare. Ta den där
yrkesrollen. Det tror jag också att är en mognadsgrej. Att ju längre man är här och ju
mera man är på fältet så. Att börja landa liksom. Och om man tänker att det är 5 år.
Så inte är jag samma person nu inte som när jag började. Man mognar. (intervju 1)

Lärarrollen har landat så bra. Jag kommer in i en klass nu så vet jag hur jag ska vara.
Jag är väldigt rolig och de tycker om... jag är väldigt sarkastisk och så. Jag vågar
säga lite vad som helst och de säger typ lite lika tillbaka. (intervju 4)

Några lärare konstaterar att de fortfarande vill utvecklas. Utbildningen bidrog till
utvidgad personlig kompetens men var bara en början på utvecklingen till en
professionell lärare. I takt med att lärarna börjar arbeta kommer de att få mera
erfarenheter att bygga sin profession på. De vill inte stagnera efter några år i arbetet,
utan vill fortsättningsvis utvecklas både personligt och kognitivt.
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Man blir ju aldrig färdig. Man kommer aldrig att vara tillräckligt bra. Man kan alltid
utvecklas. Det tror jag att är viktigt att minnas också att då man har hållit på många
år, så stagnerar man kanske och bara säger att ”här är min planerar som jag haft i
tio år”. Det är inte bra, utan man låter sig utvecklas. (intervju 4)

Således har informanterna mognat och förändrats som person under utbildningen,
vilket är bra för deras utveckling till en professionell lärare. Utbildningen har utvecklat
dem personligen och i lärarrollen och i takt med att de börjar arbeta kommer de att
utvecklas ytterligare.

Självdisciplin och självförtroende
De nyutbildade lärarna har också fått bättre självdisciplin och självförtroende under
studietiden. De nämner att de har lärt sig att slutföra uppgifter som de börjat, vilket
inte alltid är så enkelt. Lärarna nämner att det är speciellt bra för självdisciplinen att
planera och utföra egna undersökningar och att skriva avhandlingar. Denna typ av
studier kräver mycket tålamod och eget initiativ och främjar därmed deras
självdisciplin och tålamod. De upplever att de oftast fick bra stöd under utbildningen,
men förklarar att de ändå i slutändan behöver kunna utföra det mesta på egen hand. De
nyutbildade lärarna konstaterar att ingen annan gör ens jobb, utan man behöver själv
anstränga sig för att lyckas.

Du måste ha självdisciplin och så. Ingen säger åt dig att skriva och sånt. Och ha
tålamod med allt. Fixa allting... Mycket tålamod. Att man inte ger upp. Att man sen
ibland måste lämna det och strunta i det en stund. Det far mycket tid. Att när ska man
jobba och när ska man ta paus. (intervju 1)

Till exempel kandin och gradun handlade mycket om tålamod och så. Så det har man
blivit bättre på. (intervju 2)

Flera informanter nämner också stoltheten över att kunna skriva en egen avhandling
och gläds över att nu ha den egna färdiga avhandlingen till hands. De har bevisat för
sig själva att de klarar av att planera, strukturera och genomföra en så stor uppgift,
vilket i sin tur har stärkt deras självdisciplin och självförtroende. Insikten om att de
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klarar mer än de tror är berikande för informanternas personliga utveckling. Denna
insikt tar de med sig i sitt framtida yrke som lärare.

Och sen när man har gradun färdigt, så det är liksom. Den är din. Det är ditt verk.
Det är ganska fint att ha den. Inte har jag läst de sedan jag lämnade in den, men jag
har den. Det står mitt namn på den. För egen del känns det stort. Man blir stolt.
(intervju 1)

De nyutbildade lärarna har också genom olika kurser och kursuppgifter lärt sig att ta
eget ansvar. En del kunskap fås från kurserna, men resten ska de på egen hand ta reda
på och lära sig. Förmågan att kunna strukturera sina arbetsuppgifter hjälpte
informanterna att klara av sin arbetsmängd.

Jag hade bra struktur. Annars blir jag stressad. Det kändes till och med kul. Jag blev
nog bättre på att planera och strukturera min tid. Jag hade alltid skrivit upp precis
ALLT som skulle göras. Då såg man tydligt. Det gick riktigt bra. Man har nog lärt sig
mycket. Men nog behöver man strukturera lite själv. Int kan man bara spara allting
heller. Det är bara att jobba på. (intervju 3)

Lärarna upplever att de har utvecklat självdisciplin i och med att de har lärt sig att
hantera tiden bättre och att jobba fastän det är tungt och tidskrävande. Att känna till
sina gränser och veta när man ska jobba och när man ska ta paus nämns också som en
lärdom från studietiden. Några av lärarna som redan hunnit jobba en tid nämner
tidshanteringen som utmanande, men som oerhört viktig att klara av. Arbetsmängden
kan till en början kännas överväldigande och då måste man själv bestämma hur mycket
tid man väljer att ge de uppgifter som hör till lärararbetet. Informanterna har blivit
bättre på att planera sin tidsanvändning, något som de personligen har nytta av också
i sin lärarroll. De vet att arbetet behöver bli gjort och att det lönar sig att få det gjort så
snabbt som möjligt eftersom arbetsmängden annars hopar sig och bidrar till onödig
stress.

Kanske just det som jag sade, i och med att jag alltid har varit en tidsoptimist med allt
och så. Men sedan märker man att man har inte så mycket tid som man tror. Det har
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också påverkat mycket hur jag i dagsläget gör vissa saker. Jag har nog en lång väg
att gå ännu, men överlag så har det nog förändrat en del hur jag jobbar med uppgifter,
men mig själv och så. Att jag tar tag i saker direkt och inte sparar dem på hög.
(intervju 4)

Före jag jobbade som lärare, alltså under studietiden, hamnade jag att lära mig att
dra gränser och koppla bort arbete från fritiden. Så det har jag nog tagit med mig. Så
det är bra. (intervju 2)

Lärarna upplever att det främst är skrivandet av avhandlingar som har gett dem
kunskapen och insikten om att strukturera och använda tiden på ett sätt som passar
dem själva. Med bra planering finns det också utrymme för fritid och egna intressen.
Flera informanter poängterar också att man måste vara sträng med sig själv för att
lyckas.

Om jag börjar med mig själv, så jättemycket med att jag vet var mina gränser går.
Med kanden kunde jag sitta långt in på kvällarna och börja tidigt på morgon och så.
Med gradun så... det tar slut någon gång. Där 8-tiden. Man orkar inte. Det har jag
lärt mig. Och så behöver man fritid också. Men också det där att man måste vara
sträng med sig själv. (intervju 5)

Sammanfattningsvis har de nyutbildade lärarna mognat och förändrats som personer
under tiden som de har gått den forskningsbaserade lärarutbildningen. Informanterna
har lärt känna sig själva bättre och på så sätt också fått bättre förståelse för sin egen
lärarroll. Utbildningen har stärkt lärarnas självdisciplin och självförtroende eftersom
de har blivit bättre på att planera sin tid, påbörja och slutföra uppgifter och ta eget
ansvar för sitt arbete.

4.2 Lärarkompetens
Lärarutbildningen strävar efter att utbilda professionella lärare och vill ge studerande
den kompetens som de behöver i sitt yrkesverksamma liv. Att vara en professionell
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lärare innefattar många olika aspekter och det behövs en bred kompetens. Utgående
från analysen kunde fem specifika drag inom kategorin lärarkompetens identifieras
och de presenteras i följande underkategorier;
 Ämneskunskap och ämnesdidaktisk kompetens
 Kunskap om pedagogiska teorier
 Lärarprofessionellt tänkande och förståelse
 Forskningsrelaterad kunskap
 Språkkunskap

Ämneskunskap och ämnesdidaktik
Klasslärarutbildning förutsätter grundläggande kunskaper i många ämnen som lärare
förväntas undervisa. De nyutbildade lärarna upplever att de har fått bättre kunskap
inom dessa ämnesområden. Flera informanter nämner valmöjligheterna som någonting
positivt med utbildningen och att biämnena har stärkt deras lärarprofession. Det är
svårt för informanterna att uttala exakt vad de har lärt sig, men de förstår att de har
nytta av ämneskunskapen och också didaktiken inom de olika ämnena. Den specifika
ämneskunskapen bidrar till ökat mod att undervisa inom ämnen där kunskaperna känns
bristande. Lärarna anser också att de sedan när de undervisar kommer att lära sig mera
inom de olika ämnena. Några lärare nämner dock att ämneskurserna kom i ett så tidigt
skede av studierna att de inte riktigt då förstod i vilken grad de kommer att behöva
kunskapen framöver. De första åren med ämneskurserna upplevdes också som
stressande på grund av långa skoldagar och många inlämningsarbeten, vilket eventuellt
kan ha påverkat informanternas upplevelse av kurserna. Ämneskompetensen utvecklas
huvudsakligen i ett tidigt skede av studierna medan förståelse för forskningsorienteringen utvecklas främst i slutet av utbildningen.

Man fick ha fysik och musik och man hade matte och så. Jag blev förvånad att det var
mycket från grunden... Nu får jag kanske äntligen en chans att lära mig hur man ska
göra. Man lärde sig mycket själv också. (intervju 4)

Men nu vågar jag ju åtminstone undervisa i till exempel musik om det krävs. Det skulle
jag inte ha vågat annars. Men jag lärde mig nog kanske mest från praktiken, även fast
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kurserna också hjälpte till. Mycket handlar också om erfarenhet. Och det tänker jag
att kommer med tiden. Men nog har kurserna bidragit med någonting. Fast det är svårt
att säga exakt vad. (intervju 3)

Överlag upplever informanterna att praktikerna har utvecklat dem mest inom de olika
ämnena som de förväntas undervisa i. Genom praktikerna har de fått utföra det
ämnesteoretiska på ett praktiskt sätt och det är först i det praktiska skedet som de
upplever att de får nytta av den teori som de har lärt sig. Någon önskar flera
praktikperioder, medan andra anser att praktiska moment borde finnas oftare med i
kurserna.

Det är mest praktikerna som har lärt mig. Det är ju då man lär sig hur det går till på
riktigt. Såklart har jag lärt mig mycket från kurserna också, men det är svårt att mäta.
Liksom, hur vet jag vad kan kunde före och vad som faktiskt kommit från skolan? Men
det är säkert mycket undermedvetet som man inte tänker på, som man inte skulle ha
om man inte skulle ha gått de där kurserna då. Alla praktikperioder har varit kopplade
till vissa teman som i sig är mera forskningsbaserade. Att det har funnits saker som
man ska fokusera på, som man har lärt sig i olika kurser. (intervju 3)

Det har varit väldigt brett. Vi har behandlat många olika ämnen. Det är positivt. Och
just det här. Vi har fått en hel del teori om olika ämnen. Och sedan genom praktikerna
har vi fått utföra det praktiskt. Så det tycker jag att är väldigt positivt. Att liksom både
teori och praktik. (intervju 5)

Några lärare nämner även att de har fått praktiska tips från kurserna som de i efterhand
kommer att ha nytta av. Flera av dem poängterar att de borde ha dokumenterat och
sparat alla tips och råd för att ha dem kvar när de börjar jobba. Överlag anser lärarna
att de har fått mycket teori i kurserna, men för få praktiska tips och idéer.

Från kurserna har man ju fått... Man har tagit med sig konkreta tips då man har lyssnat
på någon bra föreläsare och så. Det är sådant man minns nu i efterhand. Men man
borde ha förstått att skriva upp dem. Man visste inte alls hur bra nytta man faktiskt
kommer att ha av alla tips och så. (intervju 3)
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Sedan negativt, så sen då man väl har börjat så är det mycket man saknar, sån där
praktiska grejer. Den där teoretiska delen har man nog fått mycket av. Jag saknar
mera praktiska tips och råd. (intervju 1)

Således har de nyutbildade lärarna utvecklat ämneskunskap och ämnesdidaktisk
kompetens

under

studietiden.

Ämneskompetensen

erhölls

främst

under

praktikperioderna. Ämneskunskap kommer att vidareutvecklas i deras arbete som
lärare.

Kunskap om pedagogiska teorier
Alla informanter nämner att de har fått en bred teoretisk kunskapsbas som de kommer
att ha nytta av framöver. De nyutbildade lärarna har lärt sig vad pedagogik innebär och
har således utvecklats pedagogiskt. De har vidare utgående från olika teorier utvecklat
sin egen syn på kunskap, lärande och undervisning.

Och kanske just den där pedagogiska utvecklingen. Att vad är pedagogik och hur kan
man tillämpa det? Den kunskapen har jag fått. Vad är pedagogik helt enkelt. Men då
har jag inte tänkt så mycket på vad Piaget sa om det där och så. Istället är det som
”tänk på att aldrig säga pojkarna sitt och så”. Så kanske lite mera småsaker, att hur
man ska tänka. Jag tror ju personligen att man blandar ihop från alla olika teorier, så
inte vet man ju vad man praktiserar på riktigt. (intervju 5)

Flera av lärarna poängterar också att föräldrar och andra lärare tror på deras kompetens
när de påbörjar sin lärarkarriär efter utbildningen. De kan själva ibland tvivla och
känna sig osäkra på sin förmåga att klara av det som krävs, men tycker ändå att det
känns bra med ett stort förtroende från andra.

Men jag tycker sen också att då man möter föräldrarna också så ser de ju nog mig
som lärare. Fast jag är ung och nyutbildad så är det ingen som ifrågasätter. Du är
lärare och du kan din sak. Och själv är jag sådär: ”Vad håller jag på med?” Haha.
Men man har nog fått en bred bas. (intervju 1)

De lärare som redan har börjat jobba har insett att det finns många praktiska saker som
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de inte har underlag för. Trots detta har de en förståelse för att de inte kan få alla tips
och råd från utbildningen, eftersom det är sådant som förändras hela tiden. Lärarna har
istället utökat sin förståelse för den teoretiska grund som utbildningen gett dem och
förstår till viss del nyttan med en forskningsbaserad utbildning. En del teorier som
kändes onödiga under studietiden har visat sig omvandlas till praktiskt användbar
kunskap i verkligheten. Informanterna inser att man inte kan förberedas för allt, utan
en hel del byggs upp i takt med att de blir mer erfarna lärare.

Det är väldigt mycket som man inte kan förbereda sig för. Det är sådant som man inte
kan lära sig i skolan kanske. Men det är ju därför som det är väldigt mycket som jag
kanske kände att det här har jag inte underlag för. Det här har jag inte lärt mig. Men
jag vet inte om jag skulle ha kunnat lära mig det heller. Det är sådant som man får ta
då man kommer ut i arbetslivet liksom. Teorin har nog varit väldigt uppbyggande för
mig. Men allt som med proximala utvecklingszonen som man sitter och läser och sen
så ”vad ska jag med det här?”, men allting omvandlas sen i praktiken och man
använder sig av det. Så jag tycker nog att det har varit bra. (intervju 4)

Kanske den inte har gett sådan verklighet som den jag hade tänkt, eller som jag hade
hoppats att få. Men sen igen kan man konstatera att nog tror jag att det är i varje
utbildning att man lär sig först då man har börjat jobba och sånt. Att under fem år, så
visst kan man satsa hela den där tiden på det där praktiska, men det är ju så många
komponenter som lärare sen. Jag tycker ändå att det är riktigt bra att ge den där breda
kunskapen. (intervju 2)

Således har lärarna utvecklats pedagogiskt under utbildningen. Lärarnas eventuella
förhoppningar om vad de skulle ha kompetens för efter utbildningen har förändrats
och delvis utvecklats till en ökad förståelse för vad en bred teoretisk kompetens kan
betyda för deras lärarprofession.

Forskningsrelaterad kunskap
Överlag upplever nyutbildade lärare att kopplingen mellan forskningsorienteringen
och deras framtida lärarroll är diffus. I analysen framkommer dock att lärarna har fått
insikt om hur deras undervisning kan utgå från både egen och andras forskning. Alla
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lärare har upptäckt att deras forskningsprojekt har gett användbar kunskap och
kompetens för lärarrollen och undervisningen. Inför skrivandet av avhandlingar fick
studerande själva välja vilka ämnen och teman som de var intresserade av att fördjupa
sig i. En informant nämner exempelvis ökad kunskap om utepedagogikens för- och
nackdelar, medan en annan upplever att hen har blivit en bättre språklärare.

Jag kan tänka på min gradu ändå. Där kan man välja vad man forskar och vad man
skriver om. Så där har man möjlighet att välja något som man kan använda sen. För i
mitt fall var det utepedagogiken. Vad är det och vad är för- och nackdelar och hela
köret. Så det har man ju lärt sig mera och. Det tänker jag nog. Via egna gradu och
egna uppsatser så kan man lära sig någonting att använda... Just det att du kan välja
själv. Vad vill du fördjupa dig i? Vad vill du veta mera om? Sen kan man också
omvandla det till någonting praktiskt. (intervju 1)

Jaa, definitivt har det byggt på min profession till språklärare. Att hur man kan
undervisa på varierade sätt inom språk. Det har gett mycket. (intervju 4)

Lärarna har också utvecklat förståelse för betydelsen av tidigare forskning i
skolvärlden. Lärarna kan stödja sin undervisning och sin lärarprofession på forskning
och de har förståelse för att ny forskning kan ge ny kunskap som de har nytta av som
lärare.

Man kan på något vis ta stöd från forskningar i det man gör rent praktiskt. Nog tänker
man ju till exempel att om man ser mobbning på skolgården... så tänker man ju rent
teoretiskt vad det kan bero på och lite så. Men sen är det väl viktigt att man lär sig att
läsa forskningar och sånt, för man ska ju kunna hänga med då det kommer ny
forskning om utbildning och så. Det är väl kanske då man ställs inför olika utmaningar
som man tar forskning till hjälp. (intervju 3)

Informanterna fick även kunskap om hur man intervjuar, utformar enkäter och
observerar. Denna kunskap har de även glädje av i sitt dagliga arbete som lärare. En
lärare nämner att hen i undervisningen använder observation, vilket för hen inte skulle
vara självklart om hen inte använt denna metod i den egna avhandlingen. De
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forskningsmetodiska kurserna gav också lärdom om bland annat statistik, tabeller och
litteratursökning, något som informanterna upplever att de kommer att ha nytta av i
sin lärarroll.

Observation, hur man observerar klassen, så det har jag nog omedvetet använt mig av
i klassen. Nu när jag har vikarierat... så när de arbetade så observerade jag dem, så
då märkte jag sådant som jag inte annars skulle ha märkt. (intervju 5)

Det kan man ha nytta av, som kvartsamtalsenkäter och så. Helt enkelt att göra enkäter.
Dessutom lärde jag mig mycket om temat. (intervju 3)

Lärarna har utvecklat sin forskningsmetodiska kompetens tack vare planering och
genomförande av egna undersökningar. De har fått förståelse för hur de kan basera
undervisning på forskning och hur de kan få nytta av forskningsmetodisk kompetens i
läraryrket.

Lärarprofessionellt tänkande och förståelse
Utbildningen har utvecklat informanternas sätt att tänka kring och förstå sin egen
utbildning och yrkesroll. Informanterna hade inte många förväntningar på
utbildningen före de började studera eftersom de visste relativt lite om utbildningen.
För en del växte förväntningarna under tiden, vartefter de själva upptäckte vad de vill
lära sig mera om. Informanterna är överlag nöjda med sin utbildning.

Jag vet inte egentligen förväntningar. För inte visste man. Inte har jag studerat på
universitetet eller nivån överlag. Men kanske mera som att man var nyfiken och
väntade på vad det skulle bli. Inte vet jag någonting speciellt som jag förväntade mig.
Förväntningarna kanske kom sedan med tiden. Att vad skulle jag vilja ha mera. Men
inte från början. Jag visste så lite. (intervju 1)

Informanternas syn på vad lärarrollen innebär har utvecklats liksom deras syn på hela
lärarutbildningen. Lärarna har främst upptäckt att skola och utbildning utvecklas i takt
med att samhället utvecklas och att den inte är likvärdig den egna skolgången.
De förstår att samhället förändras hela tiden och att skolan behöver utvecklas i takt
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med det övriga samhället.

Det är ju nog i princip hela synen på undervisningen. Att det ser ju inte ut som då man
själv gick i skolan längre. Det är så mycket mera omfattande. Och det är mycket som
man kan tänka tillbaka på då man själv gick så lär man sig mycket, då man inser
förändringen. Det är mycket man har lärt sig som man inte riktigt vet om. Alltså hela
synen på vad lärarjobbet handlade om förändrades ju med det samma man började.
Int stämmer drömmen alls överens med verkligheten. Alla läroplaner och sånt visste
man ju ingenting om. Allt teknik och sånt som har kommit till och så. Man hade ju typ
papper och penna själv. Det är nog egentligen helt annorlunda. Men inte säger jag att
det är negativt för det. Man visste ju helt enkelt så lite. (intervju 3)

De nyutbildade lärarna nämner också att de har lärt sig att tänka i nya banor. De är
medvetna om att man hela tiden kan utvecklas, trots att man arbetat många år som
lärare. Flera av lärarna nämner även den mångfacetterade lärarrollen. Det är inte bara
undervisning som ligger i fokus för en lärare utan mycket handlar om fostran,
relationer och social interaktion. Om en lärare inte har en bra relation med sina elever
eller ett bra klimat i klassrummet lyckas inte heller undervisningen och lärandet blir
lidande. Samarbetet med vårdnadshavare och övriga vuxna i skolvärlden lyfts även
fram av lärarna som något viktigt.

Man har åtminstone tänkt att det där tänkandet har nog varit som en stor gåva från
akademin. Helt enkelt, man har lärt sig att tänka i nya banor. Och så man kanske
jämför sig själv med de lärare som har jobbat 30 år på skolan så inte är det så mycket
nytänkande där. Jag hoppas att man har någonting nytt med sig. (intervju 2)

Kanske just det att du som lärare måste vara psykolog, diplomat, fredsförhandlare och
allt möjligt, och där emellan ska man försöka hinna undervisa någonting också. Så
nog är det ju det. En lärare är inte bara en lärare, det är en hel kompott annat också.
(intervju 2)

Lärarna tror även att de har ett nytänkande med sig i arbetslivet eftersom de är
nyutbildade. Dessutom anser de att de har en viktig roll i samhället. De är medvetna
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om att de fungerar som förebilder för eleverna och att de påverkar dem omedvetet och
medvetet i de dagliga beslut de tar. Deras insats som lärare är en investering i många
människors framtid.

Som nyutbildad har man ju förhoppningsvis det nya med sig. Vi slipper och påverka i
samhället. Att umgås med barnen hela dagarna. De är ju vår framtid. Som lärare har
man ju samhällspåverkan. (intervju 3)

Jag tycker nog att det är ett av de viktigaste jobben i världen. Det kan vara så att jag
undervisar Finlands blivande president eller statsminister eller nånting sånt och då
ser jag ju nog klart att lärare investerar i framtiden och att det faktiskt gäller en väldigt
stor handling för framtiden. (intervju 2)

Informanterna anser att kopplingen mellan forskning och deras framtida lärarroll är
delvis svår att greppa. Under studietiden har ändå vetskapen om att de både är forskare
och lärare blivit tydligare. De har insett att det mesta i utbildningen bygger på tidigare
forskning och att de själva också kan bedriva forskning som stöder deras undervisning
och lärarprofession. Föreställningen om att de enbart ska bli lärare och inga forskare
har förändrats under studietiden.
Jag kommer ihåg då de i början bara: ”Kom ihåg att ni också är forskare”. Och man
bara: ”Jag vill inte bli en forskare jag. Jag ska bli en lärare.” Och man såg som att
steget är så långt mellan dem, men det är ju inte så. Det som undervisas här är ju
faktiskt baserat på forskning. Men man tänker inte som så mycket på det. (intervju 3)

Informanterna

har

under

studietiden

utvecklat

sin

förståelse

för

den

forskningsbaserade lärarutbildningen och på så sätt också fått en utvecklad syn på den
professionella lärarrollen. Lärarna har insett att skola och utbildning behöver utvecklas
i takt med att samhället utvecklas.

Språkkunskap
Gemensamt för alla informanter i denna undersökning är att deras språk har utvecklats
och att de har blivit bättre på att både skriva och tala. Det är främst från deras
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avhandlingsarbeten och från de forskningsmetodiska kurserna som informanterna
upplever att de har utvecklat sina språkkunskaper. De nyutbildade lärarna har lärt sig
att anpassa sitt språk till olika situationer både i tal och skrift. Inom forskning använder
lärarna vetenskapligt språk, medan de i kontakt med barn anpassar språket till deras
nivå. En informant nämner också att hen har utvecklats genom att till viss del frångå
dialekt och använda en mer korrekt standardsvenska i sin lärarroll. Informantens
bekanta har också påpekat att hen har börjat använda mer avancerade ord i sin vardag.
Det är inget medvetet val från den informantens sida, utan ett resultat av att hen har
utvecklat sitt ordförråd och sitt språk överlag.

Nog har man ju fått bättre språk överlag... Att nog måste man ha ett bra språk då man
är lärare, men inte kan man använda massa underliga ord för barn inte... Många av
mina kompisar tycker att jag har börjat använda så svåra ord, haha. Alltså, jag tänker
inte ens på det. Kanske det är så. Inte är det någonting som jag försöker, men säkert
blir man lite påverkad från skolan. (intervju 3)

Två av informanterna påpekar nyttan med skrivhandledningen som fås gratis i
anknytning till avhandlingsarbetena. Skrivhandledningen hjälpte dem att strukturera
upp sina arbeten och att formulera sig på ett mer vetenskapligt sätt. De fick exempelvis
hjälp med meningsuppbyggnad, användning av prepositioner och andra språkliga
aspekter som bidrog till ett vetenskapligt språk. Den här skrivkompetensen anser
informanterna att även hjälper dem i deras lärarroll.

Jag gick mycket på skrivhandledning, vilket är jättebra. Fast jag annars tycker att jag
är jättebra på att skriva. Men man blev bättre. Så det kan jag nog rekommenderas...
Att språkligt utvecklades jag nog. Vilket är bra både för mig personligen och för min
roll som lärare. (intervju 1)

Själva skrivandet... det är en process. Man gör så gott man kan. Man lär sig hela tiden
nya ord och hur meningar ska byggas och så. Sen kanske det inte är så viktigt det där
med meningsuppbyggnad och sånt. Förstås underlättar det läsning. Man ska inte sätta
så mycket tid på det. Men man lär sig hela tiden. (intervju 4)
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De forskningsmetodiska kurserna upplevs överlag mest anknutna till att skriva
avhandlingar och informanterna har svårt att se kopplingen mellan kurserna och sin
framtid som lärare. De upplever ändå att de har utvecklat sitt skriftspråk i kurserna och
har nytta av det både personligen och i sin lärarprofession. Från kurserna fick de också
bra underlag för hur olika kapitel i avhandlingar ska skrivas.

Jag har haft jättebra hjälp av dem. Jag blev bättre på att skriva. Men de är nog ganska
hårt anknutna enbart till att du skriver arbeten och inte så mycket annat. (intervju 4)

De (kurserna) hjälpte mig jättemycket för skrivandet... Jag har nog blivit bättre på att
skriva. Och just allt med tabellerna, hur de ska se ut och så. (intervju 3)

Sammanfattningsvis har utbildningen utvecklat informanternas lärarkompetens inom
många olika områden. Lärarna upplever att de har fått ökad ämneskunskap och
ämnesdidaktisk kompetens som gynnar deras yrkesroll. De har också erhållit kunskap
om pedagogiska teorier som omvandlas till praktisk användbar kunskap i lärarjobbet.
Lärarna har utvecklat en förståelse för forskningsrelaterad undervisning där både egna
och andras forskningar kan användas. Vidare har utbildningen utvecklat deras
lärarprofessionella förståelse och tänkande. Synen på lärande, kunskap, undervisning,
forskning och lärarutbildning har utvecklats hos informanterna och lärarna betonar
även sina förbättrade språkkunskaper.

4.3 Forskningskompetens
Den forskningsbaserade utbildningen har utvecklat informanternas forskningskompetens eftersom de har kommit i kontakt med forskning på olika sätt under
studietiden. I analysen identifierades fem specifika drag som kategoriseras i följande
underkategorier;
 Tidigare forskning
 Forskningsmetodisk kompetens
 Planering och genomförande av egna undersökningar
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 Kunskap inom sitt eget forskningsämne
 Vetenskapligt tänkande och förståelse

Tidigare forskning
Informanterna har kommit i kontakt med tidigare forskning på olika sätt under sin
studietid. Under kurserna har de bland annat lagt märke till att forskning finns med
indirekt och direkt i utbildningen. Lärarutbildarna använder i olika grad tidigare
forskning som bas för sin undervisning. En allmän uppfattning hos de intervjuade är
att forskningsorienteringen är mer framträdande i teoretiska kurser än i praktiska
moment.

Det som man har lagt märke till är ju att forskningar, artiklar och så finns ju alltid
med. Indirekt eller direkt. Så på så vis. Jag tänker t.ex. på motivation och lärande. Och
till exempel forskningskurserna. Nog märker man ju liksom att det är stort fokus på
den delen, alltså forskningen också. (intervju 1)

Vissa lärare påpekar ju mycket mera ofta att det här är de senaste forskningar. De
hänvisar mycket till olika forskningar och så. Men man tänker inte så mycket på det.
Det beror mycket på hur ingående lärarna är själva. Vissa pratar ju mycket om sina
egna forskningar. Nyare lärare känns det som baserar undervisningen mera på
forskningar. Men det innebär ju liksom att det man lär sig borde vara baserat på de
senaste forskningar. Dessutom märks det på litteraturen. Det är ofta nya artiklar och
sånt. (intervju 3)

Enligt några av de nyutbildade lärarna inger det faktum att lärarutbildningen är en
forskningsbaserad universitetsutbildning dem högre status. Lärarna uppvisar en
stolthet över att ha klarat av en utbildning på akademisk nivå. Forskningsorienteringen
har inneburit att de har läst tidigare forskning och på så vis blivit bättre på att läsa och
förstå vetenskap överlag.

Men det som undervisas åt oss här är ju faktiskt baserat på forskning. Men man tänker
inte så mycket på det. Men det känns nog stort egentligen. Kan inte riktigt förstå ännu
att jag har klarat en universitetsutbildning. Det är ju nog lite status i sig. (intervju 3)
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Och så hela forskningsbiten. Att man vet vad forskning handlar om. Hur forskningar
ser ut. Vetenskapliga texter och så. Det känns bra att ha studerat på den här nivån om
man säger så... Jag tycker att det är viktigt att man följer forskning och att man som...
det är på riktigt eller hur man ska säga det. Sedan kanske man inte märker det alltid,
men man vet hur det är. Det är bra att lärarutbildningen är på en sådan nivå.
(intervju 5)

Lärarna har också lärt sig att ta hjälp av tidigare forskning när det gäller val av
undervisningsmetoder. Fastän informanterna upplevde att undersökningar och
forskningar i utbildningen var teoretiska, så har de ändå lärt sig att dra praktisk nytta
av dem. Enligt informanterna upplevs de inslag i utbildningen som är baserade på
forskning mer tillförlitliga och trovärdiga.

Speciellt metoder och sånt som man använder som är typ bevisade att fungerar. Om
man tänker t.ex. i gymnastiken, så åtminstone de arbeten vi skrev och så var ju nog
alltid om olika undersökningar och forskningar och det var också det som gav stöd till
vilket sätt man ska undervisa gymnastik. Så nog har man ju sett kopplingen. Att det är
ju alltid litteraturen till kurserna som är väldigt teoretiska. (intervju 3)

Jaa, jag tycker att det är brett. Man har fått lite av allt. En inblick i olika delar.
Pedagogik, didaktik, teori, praktik osv. Man har lärt sig mycket, men det är svårt att
säga specifikt vad. Man har ju blivit en bra lärare på så vis att det mesta är baserat
på forskningar. (intervju 5)

Den forskningsbaserade utbildningen har inneburit att informanterna kommit i kontakt
med tidigare forskning på olika sätt eftersom forskning finns med direkt och indirekt
genom hela utbildningen och på så vis har de blivit bättre på att läsa och förstå
vetenskap överlag.

Forskningsmetodisk kompetens
Alla informanter har på olika sätt förbättrat sin forskningsmetodiska kompetens.
Denna kompetens har de främst fått från de forskningsmetodiska kurserna.
Informanterna berättar att de har lärt sig om olika forskningsmetoder och om
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skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar. De har lärt sig hur en
undersökning är upplagd och vilka delar som hör till en forskning. Vidare har
informanterna utvecklat sin förmåga att få reda på nya saker med hjälp av egna
undersökningar och tidigare forskning.

Mest kanske att på vilket sätt forskning fungerar. Och hur man tar reda på nya saker.
Och de där metoderna har man lärt sig... Och lite om litteratur och så.... att det finns
mycket litteratur på Tritonia, men en stor del är populärvetenskap som man inte kan
använda. (intervju 2)

Informanterna har också blivit bättre på att planera och genomföra egna
undersökningar. Saker som informanterna upplever att de har lärt sig är nyttan med en
bra forskningsplan, hur man gör upp tabeller och diagram, hur man gör enkäter och
enkätundersökningar och hur man leder gruppdiskussioner. Några informanter har
också

fått

mera

kunskap

om

intervju,

observation

och

teckning

som

undersökningsmetod. De metoder som de har använt i sina egna undersökningar har
de definitivt lärt sig mest om. Övriga metoder upplever informanterna att de endast har
fått en liten insikt om, men de fick ändå hjälp ifall metoderna kändes svåra att använda.
Informanterna har också blivit bättre på att veta hur och var man hittar lämplig
litteratur för sina undersökningar. Att söka litteratur kändes svårt och ovant i början av
utbildningen, men vartefter tiden gick blev de mer medvetna om hur de ska gå tillväga.
Några informanter har även utvecklat en mer kritisk inställning till forskning överlag.

Men det som jag funderar på är varför vi inte från början får lära oss Nelliportalen
och så. Det är ju först då man skulle skriva gradun som man faktiskt måste lära sig på
riktigt. Men tänk om man hela tiden skulle ha hittat så där bra undersökningar till sina
arbeten... Man har blivit bättre på att läsa forskningar. Man måste läsa mycket, men
man lärde sig att plocka ut det viktigaste. Man behövde inte läsa boken uppifrån och
ner. Man lärde sig att hitta det man skulle hitta. Och att tolka och så. Vi hade ju mycket
diagram och sånt i kvant. Så nog förstår man ju bättre vad det innebär. (intervju 3)

Således upplever de nyutbildade lärarna att det är främst i slutet av utbildningen som
de har utvecklat forskningsmetodisk kompetens. Till en början visste de inte mycket
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om metoder och forskning överlag, men i de forskningsmetodiska kurserna och arbetet
med de egna undersökningarna lärde de sig mer.

Planering och genomförande av egna undersökningar
Alla informanter upplever att de har fått kunskap om hur man planerar och genomför
en egen undersökning från början till slutet. De har alla även skrivit
kandidatavhandling och magisteravhandling. I intervjuerna är magisteravhandlingen i
fokus

eftersom

informanterna

skrev

den

under

sitt

sista

studieår.

Kandidatavhandlingen upplevdes främst som ett övningsarbete för att de sedan skulle
lyckas med sin magistersavhandling. Några nämner dock också kunskap som de fick
från kandidatavhandlingen.

Nog lärde man sig att skriva avhandlingar. Att om jag sku skriva en till så nog skulle
det gå mycket smidigare nu. (intervju 2)

Informanterna lärde sig mycket om sitt eget forskningsämne, om olika
forskningsmetoder, datainsamlingsmetoder och analysmetoder samt också om vilka
delar som hör till ett forskningsarbete. Att skriva avhandling kändes svårt för de flesta
till en början, men vartefter tiden gick lärde de sig mera och det gick lättare. Tre av
informanterna poängterade att det var roligt att skriva avhandling.

Jag tycker nog att jag utvecklades. Man fick ju tänka att hur man ska göra intervjuer,
observationer, sen hur man skriver ner det och hur man ska få fram resultatet. Är det
koncentrering eller kategorisering eller vad är det? Det var intressant. Och på det
sättet tror jag... Jag har fått insikt om det på olika sätt. (intervju 5)

Men man har ju lärt sig att skriv ett arbete. Allt sånt som hur man ställer upp ett arbete,
hur man ska skriva det, vad ett forskningsarbete är. Nog har man ju fått större
uppfattning om hur forskningar är. Om man ska söka syfte och så, så nog vet man var
man ska söka. Man vet vilka delar som finns med och så. ... Man lärde sig att skriva,
och göra en undersökning faktiskt. Utföra den. På det sättet var det nog lärorikt. Det
var till och med roligt. (intervju 3)
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Informanterna förklarar också att deras egna undersökningar till viss del har haft
påverkan på skola och samhälle. En lärare nämner att själva intervjutillfällena bidrog
till att informanterna lärde sig mera om utepedagogikens för- och nackdelar. En annan
berättar att den skola där hen undersökte pojkars intresse för läsning har haft nytta av
undersökningen samtidigt som också andra intressenter har läst avhandlingen för att
lära sig mera om temat. En informant har också med sin undersökning påverkat hur
undervisning för språkinlärning kan gå till.

Jag tänker som till exempel då jag intervjuade och så. Då var det sådana som höll på
med det (utepedagogik) jättemycket så fick de ge mig tips och så och berätta vad de är
bra på och vad de håller på med. Men sen de som inte håller på med det så kanske
vaknade och insåg att det här kanske vi borde hålla på med. Jag skickade ut frågorna
på förhand och någon fick nästan lite panik, att ”Oj, vad står det i läroplanen om det
här och de sade på intervjun att de fick dåligt samvete eftersom de kände att ”Oj, det
här borde jag veta, men jag vet inte”. (intervju 1)

Vid universitetet finns det oftast flera projekt som studerande kan välja att skriva sina
avhandlingar inom. Flera av informanterna upplever att de genom sin medverkan i
diverse projekt delvis har påverkat skola och undervisning. Att skriva inom projekt
upplevdes som ett bra alternativ eftersom ramarna till viss del var uppgjorda från
början. Informanterna upplever ändå att de inom projekten fick många valmöjligheter
och att de i slutändan fick skriva sina avhandlingar utgående från egna tankar och idéer.

För vissa är ju gradun bara något skit man måste ta sig igenom. Men jag tror ju att
man lär sig väldigt mycket. Speciellt då man hakar på projekt. Man bidrar med
någonting... I och med att jag också är utbildad språklärare så är det kanske främst
det som jag tycker att det påverkar. I och med att jag skrev inom ett språkprojekt. Det
handlade om ett alternativt sätt att lära ut språk, med positiv feedback och så. Så
kanske det var det som gav mest. (intervju 4)

De nyutbildade lärarna upplever alltså att de har fått utökad forskningskompetens
genom att planera och genomföra egna undersökningar. Lärarna har lärt sig om
forskningsmetoder, datainsamlingsmetoder, analysmetoder och om vilka delar som
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hör till ett forskningsarbete.

Kunskap inom sitt eget forskningsämne
Alla informanter upplever att de har lärt sig mycket inom sitt eget forskningsområde i
och med att de skrev avhandlingar. Lärarna betonar att de får nytta av kunskaperna för
egen del och delvis också för sin lärarroll beroende på vilket tema de har valt. De har
skrivit sina avhandlingar inom fritt valda teman, som exempelvis pojkars intresse för
läsning, utepedagogik, multilitteracitet och språkundervisning. Informanterna
förklarar att de automatiskt fick mersmak för de teman som de själva bekantat sig med
och på så vis vill satsa mycket på de ämnena i sin egen lärarkarriär. Flera informanter
skrev både kandidatavhandling och magisteravhandling inom samma tema.

Kanske just då jag skrev kandin och gradun, så av de har man fått någonting som man
kan ha nytta av i sitt yrke. Som temat överlag. Det har jag ju nog nytta av.
(intervju 2)

Och just eftersom det var nya läroplanen och nytt ämne för mig och jag förr eller
senare behöver studera det så valde jag det och då jag också skrev kanden om läsning
så var det ett bra ämne att fortsätta på... Multilitteracitet. Att man liksom lär sig att
göra flera saker samtidigt. Att man kan rita en bild och skriva samtidigt. Att där fick
jag nog mycket kunskap åt mig själv. Lite tips på vägen. Att så där kan man göra.
(intervju 5)

Jag lärde mig också mycket om mitt tema. Om läsning. Och som allt om PISA och så,
som de utför ännu. Man vet lite hur de fungerar nu och vad man kanske ska vara lite
extra kritiska till med dem och så. Att man läst både negativ och positivt om dem. De
säger ju sist och slutligen inte så mycket om verkligheten. Har man till exempel en
dålig dag den dagen man testas, så då skiter det ju sig. Så inte är det alltid
verkligheten. (intervju 3)

En informant fick mersmak för forskning genom att skriva både kandidatavhandling,
magistersavhandling och biämnesavhandling. Informanten upptäckte att hen tycker
om att göra undersökningar och skriva och har därför eventuella tankar på att doktorera
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i framtiden. Tanken om att doktorera var inte någon självklarhet i början av studierna.
Sen är det många som ifrågasätter det där att ”Ja, men jag ska ju bli lärare och inte
forskare jag.” Jag däremot har ju övervägt länge att ska jag börja på min doktorsavhandling. Jag fick ju mersmak. Jag skrev ju 3 avhandlingar på 3 år, för jag måste
skriva en biämnesavhandling också... Jag hamnade att skriva många avhandlingar, så
för mig blev det väldigt forskningsbaserat. Men jag gillar ju det. Alla tycker ju inte om
det. Det är ju inte för allihopa. 4 (intervju 4)

Således erhåller studerande en bred kunskap inom de ämnen de väljer att genomföra
egna undersökningar. Denna kunskap har de nytta av både personligen och som lärare.
Informanterna upplever att de fick mersmak för de ämnen de valde att fördjupa sig i
och vill därför satsa mycket på de ämnena i sin egen lärarkarriär.

Vetenskapligt tänkande och förståelse
Informanterna har utvecklat förståelse för vetenskap och forskning överlag. De
upplever att de har fått en bred teoretisk bas från utbildningen och visar också
förståelse för hur de kan ha nytta av den i sitt kommande yrke. Informanterna känner
till hur man kommer fram till kunskap och fakta utgående från forskning. De har också
delvis insett kopplingen mellan teori och praktik, eftersom praktikperioderna har varit
kopplade till olika teoretiska teman som de gått igenom på förhand. Informanterna
förklarar att de nu har lättare att förstå forskning också i sin vardag och således är mera
kritisk till den forskning som de kommer i kontakt med. De har utvecklat en förståelse
för hur de kan ta hjälp av forskning i sin undervisning, men också annars i deras liv då
behovet finns.

Utbildningen är forskningsbaserad, så då måste man ju ändå veta att hur man kommer
fram till den kunskap och stoff man använder. Nog är det en styrka att man baserar
utbildningen på fakta och sånt. Jag tror nog att det är riktigt bra. Som lärare kan man
ta stöd från forskningar. (intervju 2)

4

En del av detta citat används som titel för avhandlingen
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Kanske att man liksom vet mera om forskningar överlag. Och att man inte alltid ska
lita på alla forskningar som finns. Jag tycker också t.ex. att jag överlag förstår bättre
som forskningar som kommer i tidningar och så. För man vet lite vad det handlar om.
Man har kanske blivit lite klokare genom att man tvingats komma i kontakt med
forskning och så... sen är det väl viktigt att man lär sig att läsa forskningar och sånt,
för man ska ju kunna hänga med då det kommer ny forskning om utbildning och så.
Det är väl kanske om man ställs inför utmaningar som man ska ta forskning till hjälp.
(intervju 3)

Sammanfattningsvis

har

utbildningen

utvecklat

de

nyutbildade

lärarnas

forskningskompetens inom många olika områden. Lärarna har lärt sig att läsa och
förstå tidigare forskning eftersom forskning finns med indirekt och direkt i
utbildningen och även utvecklat forskningsmetodisk kompetens från sina egna
forskningsarbeten och de forskningsmetodiska kurserna. De har lärt sig att planera och
genomföra egna undersökningar och utvecklat sin kunskap inom sitt eget
forskningsämne. Lärarna har även utvecklat en förståelse för vetenskapligt tänkande
och forskning överlag och känner till hur forskning kan stödja dem personligen och i
sin lärarroll.
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5 Avslutande diskussion
I detta kapitel förs en avslutande diskussion om undersökningens resultat och metod.
Resultatdiskussionen disponeras i enlighet med undersökningens tre forskningsfrågor.
Avslutningsvis diskuteras implikationer och förslag till fortsatt forskning.
____________________________________________________________________

5.1 Resultatdiskussion
Syftet med undersökningen var att undersöka nyutbildade klasslärares syn på den
forskningsbaserade lärarutbildningen och mer specifikt hur de upplevde utbildningens
betydelse för den egna personliga utvecklingen, den erhållna lärarkompetensen och
erhållna forskningskompetensen. Resultatet för varje forskningsfråga diskuteras först
i relation till Aspfors och Eklunds (2017) studie eftersom den begreppstyrda
kodningen utgick från den. Därtill relateras resultatet till tidigare forskning.

Personlig utveckling
Resultaten från undersökningen visade att nyutbildade klasslärare har mognat och
förändrats som personer under tiden de har gått den forskningsbaserade
lärarutbildningen. Informanterna har lärt känna sig själva bättre och på så sätt också
fått bättre förståelse för sin egen lärarroll. Utbildningen har stärkt deras självdisciplin
och självförtroende eftersom de har blivit bättre på att planera sin tid, påbörja och
slutföra uppgifter och ta eget ansvar för sitt arbete.

Liknande resultat framkom i Aspfors och Eklunds (2017) studie där nyutbildade lärare
nämnde att de har mognat, utvecklats och förändrats som personer under utbildningen.
Informanterna upplevde att de fick mera kunskap om livet överlag och om sig själva.
Vidare utvecklade de självdisciplin och självförtroende. Lärarna har lärt sig att slutföra
uppgifter de har påbörjat och de har insett att de är kapabla att utföra mer än vad de
själva tror. De är mer säkra på vad de själva vill och vågar ta beslut. I Aspfors och
Eklunds (2017) studie identifierades även en underkategori som inte är märkbar i
denna studie. Lärarna nämnde att de har utvecklat sin interpersonella kompetens under
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utbildningen. De har utvecklat sina sociala färdigheter och lärt sig att framföra sina
egna åsikter framför andra människor. De har också blivit bättre på att se saker ur
andras perspektiv och på så sätt förstå andra människor bättre. Detta resultat framkom
dock inte i denna studie. En informant uttryckte sig exempelvis på följande sätt: ”Jag
tror att jag mest har lärt mig om mig själv. Om man får säga så?...” (intervju 5)

I denna studies resultat framkom att informanterna inte lyfte fram den personliga
utvecklingen i nämnvärd grad, trots att de nog både direkt och indirekt poängterar att
de har utvecklats personligen. Detta kan tolkas som att informanterna inte värderar den
egna personliga utvecklingen lika högt som den erhållna lärarkompetensen och
forskningskompetensen. Den personliga utvecklingen kan ses som något som
utvecklas över tid eftersom utbildningen i genomsnitt är fem år och påverkar
informanterna mognadsmässigt.

I resultatet framkom att flera av informanterna har utvecklats personligen i och med
att de har lärt sig att byta perspektiv från elev till lärare, då främst under
praktikperioderna. Redan i inledande praktik som avläggs studieår två är syftet att
studerande ska utveckla förmåga att byta perspektiv från elev till lärare och även i alla
andra praktikperioder får de öva på detta (Praktikhandbok, 2014). Några informanter
nämnde att de önskar flera praktikperioder, eftersom de upplevde att de lärde sig mest
under dessa. En viss förändring har skett eftersom praktikperioderna sedan år 2015 har
justerats och förnyats vid Åbo Akademi. Praktik inleds redan första skolåret med
verksamhetsförlagda uppgifter i form av åhörandepraktik. Under första skolåret ingår
även en tre dagars förskole- och nybörjarpraktik där studerande åhör lektioner och har
egen undervisning. Fältpraktiken har flyttat från skolår två till tre och fokuserar
numera på ämnesstudier istället för grundstudier. Ämnespraktiken har flyttat från
skolår tre till fyra och fokuserar numera på fördjupade studier inom ämnen och
ämnesdidaktik istället för grundläggande studier. (Praktikhandbok, 2016).

Resultatet visade också att lärare utvecklar sin självdisciplin genom att planera och
utföra egna undersökningar och skriva avhandlingar. Lärarna upplevde även att de får
bättre självförtroende och tålamod då de klarar av att påbörja och slutföra uppgifter.
Även Eklunds (2014) studie visade att utbildningen och främst skrivandet av
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avhandlingar främjar studerandes personliga och professionella utveckling på olika
plan. Lärarutbildningen syftar till att stödja studerande så att de kan utveckla sina egna
personliga styrkor och på basen av dessa styrkor hitta sin professionella identitet
(Toom & Husu, 2012, s. 45). Det är först när lärare börjar arbeta som de inser vilka
styrkor de har och kan således hitta sina egna sätt att arbeta som lärare. Informanterna
har ännu inte jobbat någon lång tid och på så vis kan det vara diffust att själva upptäcka
de personliga styrkor de har erhållit från utbildningen. Utbildningen bidrog till
utvidgad personlig kompetens men var enligt informanterna bara en början på
utvecklingen till en professionell lärare (jfr Hansén m.fl., 2015, s. 10). Även Niemis
(2011) studie visade att utbildningen utvecklar klasslärare till att bli mera
självständiga. Således fäster informanterna inte så stor uppmärksamhet vid den
personliga utvecklingen de har erhållit, utan ser den mera som ett positivt resultat av
en femårig utbildning där de framför allt har erhållit lärarkompetens och
forskningskompetens.

Lärarkompetens
Utbildningen har utvecklat klasslärarnas lärarkompetens på flera olika sätt. Lärarna
upplevde att de har fått ökad ämneskunskap och ämnesdidaktisk kompetens som
gynnar deras lärarroll, de har erhållit kunskap om pedagogiska teorier som omvandlas
till praktisk användbar kunskap och utvecklat förståelse för forskningsrelaterad
undervisning där både egna och andras forskningar kan användas. Vidare har
utbildningen utvecklat deras lärarprofessionella förståelse och tänkande samt deras
språkkunskaper.

Informanterna i denna studie poängterade förbättrade språkkunskaper, medan de inte
betonade erhållandet av didaktiska verktyg. Målet med utbildningen är att lärare ska
bli bättre på att samarbeta och också att kunna använda ett gemensamt fackspråk
(Hansén m.fl., 2015, s. 10). Informanterna ansåg att avhandlingarna och de
forskningsmetodiska kurserna främst har utvecklat deras språk, vilket är bra för deras
professionella roll som lärare (jfr Eklund, 2014).

I Aspfors och Eklunds (2017) studie framkom att nyutbildade lärare har erhållit
didaktiska verktyg som är användbara i planering och undervisning. De har blivit
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medvetna om hur man presenterar nytt material och innehåll på ett didaktiskt sätt och
lärt sig nya undervisningsmetoder. Informanterna i denna studie betonade att
utbildningen har

gett

dem insikter i ämnesdidaktik men inte specifikt

undervisningsmetoder och didaktiska tips.

Överlag upplevde informanterna kopplingen mellan forskningsorienteringen och deras
framtida lärarroll som diffus. Detta framkom även i Eklunds studie (2014) där vissa
studerande ansåg att relationen till läraryrket är svag och att forskningen upptar för
stor del av utbildningen. De ansåg också att utbildningen är för teoretisk med tanke på
det praktiska läraryrket. Forskningsbaserad lärarutbildning upplev därmed som ett
dilemma av studerande. Dels förstår de poängen med forskningsorienteringen, dels
anser de att den inte ger dem tillräckligt med praktiska verktyg som de behöver då de
börjar jobba som lärare. Även Niemis (2011) studie visade att de forskningsbaserade
studierna borde utvecklas så att studerande lättare kan se deras relevans för läraryrket.
Den ideala och professionella synen på kopplingen mellan teori och praktik innebär
att studerande inte ser någon kvalitativ skillnad mellan teori och praktik, utan istället
ser dem som integrerade med varandra. Teori förstärks av praktik och praktik av teori,
och skillnaden mellan dem är i huvudsak en fråga om fokus. (jfr Sjöberg & Hansén,
2006.)

Informanterna nämnde även förbättrade ämneskunskaper. Flera informanter ansåg att
valmöjligheterna inom utbildningen är positiva och att biämnena har stärkt deras
lärarprofession. Ämneskompetensen erhölls i samband med att ämnesdidaktik och
ämnen lästes som ett obligatoriskt långt biämne i utbildningen (Niemi, 2012, s. 31;
Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 38). Informanterna upplever att praktikerna har
utvecklat dem mest inom de olika undervisningsämnena och genom praktikerna har
de fått utföra det ämnesteoretiska på ett praktiskt sätt (jfr Malinen m.fl., 2014, s. 577).
Vissa informanter önskade flera praktikperioder, medan andra anser att praktiska
moment borde förekomma oftare i kurserna. (jfr Eklund, 2014). Det krävs övning för
att kunna utvecklas professionellt och därför är kopplingen mellan teori och praktik i
fokus genom hela utbildningen (Hansén m.fl., 2015, s. 2–3). Denna koppling fås på ett
naturligt sätt under praktikperioderna och bidrar till ökad förståelse för
forskningsorienteringen.
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Informanterna har också erhållit kunskap om pedagogiska teorier som omvandlas till
praktisk användbar kunskap i lärarjobbet. Lärares arbete är inte ett pussel av
pedagogiska tillfälliga händelser som lärare ska handskas med, utan de möter nya
utmaningar varje dag och behöver få en teoretisk bas som stöder dem i arbetet (jfr
Toom m.fl., 2010, s. 331–344). Denna teoretiska bas har delvis utvecklats under
utbildningen och vartefter lärarna börjar arbeta kommer de att bygga vidare på sin egen
teoretiska bas (Hansén m.fl., 2015, s. 2–3). De informanter som redan har börjat jobba
har insett att det finns många praktiska saker som de inte har grund för, medan de
förstår den teoretiska grund som utbildningen gett dem och även till viss del nyttan
med en forskningsbaserad inriktning. Syftet med utbildningen är inte att ge färdiga
svar och tips, utan att främja utvecklingen av lärares förmåga att självständigt ta
pedagogiska beslut (Niemi, 2012, s. 33; Toom m.fl., 2010, s. 336).

Utbildningen har utvecklat lärarnas lärarprofessionella förståelse och tänkande. Synen
på lärande, kunskap, undervisning och forskning har utvecklats hos informanterna.
Enligt Niemi (2011) bedömer lärare även att de har hög kompetens för sitt yrke. De
har goda kunskaper om undervisning och de är också medvetna om sin egen syn på
undervisning samt sitt professionella ansvar i yrket. I resultatet framkom att föräldrar
och andra lärare tror på nyutbildade klasslärares kompetens när de inleder sin
lärarkarriär, trots att lärarna själva upplever att de inte har den kvalifikation som de
behöver (jfr Aspfors, 2012, s. 23–26; Heikkinen m.fl., 2012, s. 3–30). Vissa lärare får
en realitetschock då de börjar arbeta och kan till och med sluta att arbeta som lärare på
grund av det (Hansén & Eklund, 2014, s. 8). Arbetsmängden ökar hela tiden för lärare
och många klasslärare anser att deras arbetsmängd är övermäktig och upplever sig vara
överarbetade (jfr Vasabladet, 21 mars 2017). Lärares upplevda osäkerhet för sin
lärarkompetens och en allt för stor arbetsmängd är därmed ett dilemma som
nyutbildade klasslärare möter när de börjar arbeta.

Resultatet visade således att informanterna har ökat sitt lärarprofessionella tänkande
och sin förståelse och kan därför som nyutbildad bättre förstå nyttan med den
forskningsbaserade utbildningen. Samtidigt är det ett dilemma att kopplingen mellan
teori och praktik fortfarande upplevs diffus för flera av informanterna. Studerande
behöver redan i ett tidigt skede av studierna bli medvetna om syftet med den
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forskningsbaserade lärarutbildningen och dess fokus på att kvalificera professionella,
självständiga och ansvarsfulla lärare som har förmågan att basera undervisningen på
forskning (Eklund, 2014, s. 568; Hökkä & Eteläpelto, 2014, s. Niemi & JakkuSihvonen, 2011, s. 40; Tirri, 2014, s. 604).

Forskningskompetens
Utbildningen har utvecklat klasslärares forskningskompetens inom många olika
områden. Informanterna har lärt sig att läsa och förstå tidigare forskning, de har
utvecklat forskningsmetodisk kompetens från sina egna forskningsarbeten och de
forskningsmetodiska kurserna, de har lärt sig att planera och genomföra egna
undersökningar och utvecklat sin kunskap inom sitt eget forskningsämne.
Informanterna har även utvecklat förståelse för vetenskapligt tänkande och forskning
och känner till hur forskning kan stödja dem personligen och även i deras framtida
yrke som lärare.

Detta resultat kan relateras till Aspfors och Eklunds (2017) studie. Genom att skriva
egna avhandlingar erhåller studerande grundläggande forskningskunskap och lär sig
att samla in data, komponera en avhandling, använda vetenskaplig litteratur och skriva
vetenskapliga texter samtidigt som de på ett autentiskt sätt hittar och analyserar
problem som de kommer att möta i det framtida yrket. (Hansén & Eklund, 2014, s. 4–
5; Hansén m.fl., 2015, s. 11; Krokfors m.fl., 2011, s. 3; Niemi, 2012, s. 32.)
Avhandlingarna spelade en stor roll för integreringen mellan teori och praktik och
främjar studerandes utveckling i lärarprofessionen (jfr Hansén & Eklund, 2014, s. 10).
Det faktum att utbildningen är på magisternivå ger högre status. Informanterna ansåg
att en akademisk utbildning ger dem högre status än en praktiskt orienterad utbildning.
(jfr Eklund, 2014; Toom m.fl., 2010)

Lärarna har utvecklat en förståelse för vetenskapligt tänkande och forskning överlag
och känner till hur forskning kan stödja dem personligen och i sin lärarroll. Detta
resultat stöds av Eklund (2014) och även i Maaranens (2011) studie framkom att lärare
ansåg att de genom forskning kan förbättra sin professionella utveckling. Lärarna
ansåg vidare att de genom skrivandet av egna avhandlingar fick en mer positiv
inställning till reflekterande och analytiskt tänkande. De upplevde även att de på
66

långsikt kan ha nytta av den erhållna kunskapen i sitt arbete.

Informanterna upplevde att forskning finns med både indirekt och direkt i
utbildningen. Lärarutbildare förväntas själva bedriva forskning och också använda
andras och egen forskning i sin undervisning. Förutom direkta forskningsorienterade
övningar är hela utbildningsprogrammet nära relaterat och baserat på aktuell
forskning. (Hansén & Eklund, 2014, s. 6.) Tack vare att kurserna i utbildningen var
baserade på forskning har också informanterna lärt sig hur de själva kan använda
forskning i sitt eget arbete.

Informanterna upplevde att det är främst i slutet av utbildningen som de har utvecklat
forskningsmetodisk kompetens i samband med de forskningsmetodiska kurserna och
arbetet med de egna avhandlingarna. Några informanter önskade att de hade fått lära
sig mera om litteratursökning redan i ett tidigare skede av studierna. Alla kurser i
utbildningsprogrammet är integrerade med forskning på olika sätt och studerande läser
forskningslitteratur, skriver uppsatser och portfolier och bekantar sig med
forskningsmetoder under hela utbildningsprogrammet (Toom m.fl., 2010, s. 333). Det
är dock främst i slutet av utbildningen som studerande upplevde att de har blivit bättre
på litteratursökning genom det egna avhandlingsskrivandet. Resultatet visade således
att informanterna har utökat sin forskningskompetens inom flera olika områden. De
har utvecklat förståelse för vetenskapligt tänkande och forskning överlag vilket gynnar
dem personligen och i deras lärarroll.

5.2 Metoddiskussion
För denna studie valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket
fungerade väl i enlighet med studiens syfte (Dalen, 2007, s. 9; Kvale & Brinkmann,
2014, s. 17, 165; Patel & Davidson, 2011, s. 82; Trost, 2010, s. 54) Alla intervjuer
gjordes utgående från samma intervjumanual (se bilaga 2). Intervjumanualen hade
uppgjorts för det forskningsprojekt inom vilket undersökningen gjordes och således
kunde jag inte påverka dess upplägg destomera. I intervjumanualen fanns temafrågor
medan jag som forskare kunde göra förändringar vad gäller frågornas form och
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ordningsföljd. Fördelarna var många med att använda en intervjumanual, intervjun
behöll sin struktur samtidigt som informanterna kunde fördjupa sina svar genom olika
följdfrågor. Intervjupersonen kunde bestämma vilka dimensioner inom respektive
tema som togs upp och hen kunde även under intervjun ändra uppfattning om de olika
temana (Denscombe, 2016, s. 266; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 165; Patel &
Davidson, 2011, s. 82). Intervjuerna gjordes på olika sätt, både via videosamtal och
som personligt möte, vilket kan ha påverkat datainsamlingen. Trots att tekniken
fungerade väl i videosamtalen upplevde jag som intervjuare ändå att interaktionen
mellan intervjuare och intervjuperson i det personliga mötet var bättre.

Intervjuerna har gett svar på studiens forskningsfrågor. För undersökningen gjordes
fem omfattande intervjuer, vilket kan anses vara mer värt än många mindre väl utförda
(Stukát, 2011, s. 71; Trost, 2010, s. 144). Informanterna representerade ett brett
perspektiv och olika erfarenheter istället för en viss frekvens i populationen som helhet
(Boeije, 2010, s. 36). Intervju som metod gav mig möjlighet att ställa följdfrågor och
på så sätt har jag fått ett djup i resultatet som inte hade varit möjligt med exempelvis
enkäter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 180). I syfte att utveckla undersökningen kunde
fler informanter intervjuas för studien för att på så sätt erhålla mer empiriska data om
nyutbildade lärares upplevelser av den forskningsbaserade utbildningen. Även
intervjumanualen och de frågor som finns i den påverkade resultatet i undersökningen.

Min roll som forskare och snart utexaminerad klasslärare kan ha influerat resultatet
eftersom det nära samspelet mellan intervjuare och intervjupersonen i vissa fall kan
leda till att personerna identifierar sig för mycket med varandra (Boeije, 2010, s. 44;
Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111–113). Samtidigt kan mina egna erfarenheter och
min egen förförståelse ses som en tillgång eftersom den underlättade i
intervjusituationerna (Patel & Davidson, 2011, s. 29; Ödman, 2007, s. 102). Jag
strävade till att hålla mina egna synpunkter utanför, men visade samtidigt att jag kände
till ämnet (Dalen, 2007, s. 39; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 208–209; Olsson &
Sörensen, 2007, s. 80–82). Jag gav informanterna god information om deltagandet i
studien och beaktade tystnadsplikten och etiska aspekter både i datainsamlingen och
analyseringen (Boeje, 2010, s. 45; Forskningsetiska delegationen, 2016; Kvale &
Brinkmann, 2014, s. 107; Larsson, 2005, s. 22).
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Hermeneutik ansågs vara en lämplig forskningsansats och i analysen utgick jag först
från helheten i transkriberingarna för att sedan analysera delarna och vice versa.
Tolkningen byggs då upp av samspelet mellan del och helhet för att öka förståelsen
för de data som analyseras (Larsson, 2005, s. 31; Westlund, 2015, s. 71). I dataanalysen
användes delvist begreppsstyrd kodning. Kodningen fungerade bra eftersom jag hade
mycket material och visste vad jag skulle fokusera på (Boeije, 2010, s. 119; Schreier,
2014, s. 59). Utmaningen med en begreppsstyrd kodning är att man kan bli för styrd
av begreppen och gå miste om viktiga data. Detta var jag mycket medveten om och
valde därför att inte enbart fokusera på de begrepp som fanns i Aspfors och Eklunds
(2017) studie utan analyserade mitt material självständigt och induktivt. Således kunde
jag identifiera nya underkategorier i de fall som de tidigare begreppen inte lämpade
sig för mitt material (Schreier, 2014, s. 60–61). Två underkategorier kunde inte heller
identifieras i mitt material. En medstuderande och i viss mån även min handledare har
varit delaktiga i analysprocessen för att stärka resultatredovisningens tillförlitlighet.

Den begreppstyrda kodningen kunde ha kombinerats med en narrativ metod för att
beskriva varje enskild informants upplevelse av utbildningen. Genom att vara
noggrann i analysen upplever jag ändå att resultatet visar de upplevelser av
forskningsbaserade utbildningen som studien syftade till. Sammanfattningsvis var
valet av datainsamlingsmetod och analysmetod lyckat för denna undersökning.
Undersökningen gav svar på forskningsfrågorna och resultatet visar på ett tydligt sätt
hurudan

personlig

kompetens,

lärarkompetens

och

forskningskompetens

informanterna upplever att de har erhållit från utbildningen.

5.3 Implikationer och förslag till fortsatt forskning
Resultatet visade att den forskningsbaserade lärarutbildningen ger nyutbildade
klasslärare en god grund för deras läraryrke och de upplever att utbildningen ger dem
hög status. Utbildningen uppmuntrar dem att bli professionella och självständiga
lärare, samtidigt som resultatet visar på utmaningar som utbildningen bör ta i
beaktande. Utbildningens upplevs som ett dilemma för studerande, dels förstår de det
forskningsbaserade tillvägagångssättet och den kunskap de får, dels önskar de flera
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praktiska inslag i utbildningen för att de ska kunna möta de utmaningar och
arbetsuppgifter som deras framtida läraryrke kräver.

Utgående från undersökningens syfte har informanterna utvecklats som personer,
erhållit lärarkunskap som de har nytta av i sitt arbete som lärare och även utökat sin
forskningskompetens. Syftet med forskningsbaserad lärarutbildning bör förtydligas
för studerande under utbildningen så att de lättare kan förstå forskningsorienteringen
och dess betydelse för deras framtida professionella roll som lärare. Lärares upplevda
osäkerhet för sin lärarkompetens och en allt för stor arbetsmängd är ett dilemma som
nyutbildade klasslärare möter när de börjar arbeta. I syfte att främja nyutbildade lärares
första år i yrket har ett nationellt mentorskap (Osaava Verme) inletts, men inte ännu
fått någon stor spridning nationellt (Hansén & Eklund, 2014, s. 9–10; Heikkinen m.fl.,
2012, s. 3–30; Välijärvi & Heikkinen, 2012, s. 31–40). Det kunde vara intressant att
undersöka hur mentorskap för nyutbildade klasslärare kan utvecklas ytterligare
eftersom många nyutbildade klasslärare upplever stora dagliga utmaningar när de
börjar arbeta. Dilemmat med den vaga kopplingen mellan teori och praktik kunde lösas
genom att studerade deltar i projekt och aktionsforskning i skolor och klassrum under
utbildningen (Sjöberg & Hansén, 2006, s. 7–11). Eftersom studerande upplever att de
har nytta av sina avhandlingar i sitt kommande yrke kunde en bra möjlighet vara att
utföra aktionsforskning i avhandlingarna och på så vis få en bättre koppling mellan
teori och praktik.

Inom ramen för det forskningsprojekt som Aspfors och Eklund leder kommer liknande
undersökningar att utföras ytterligare några år. Det kunde vara intressant att bredda på
undersökningen genom att göra ännu flera intervjuer utgående från samma
intervjumanual. På så vis kan man se vilka likheter och skillnader som framkommer i
relation till denna forskning och tidigare forskning. Utgående från undersökningens
resultat kunde man även följa upp informanterna när de börjar arbeta som lärare och
se på vilket sätt deras syn på den forskningsbaserade lärarutbildningen förändras över
tid.
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BILAGA 1
Kursprogram för klasslärare i Åbo Akademi 2011–2012

BILAGA 2
Intervjumanual för forskningsprojekt

Information
Syftet med detta projekt är att undersöka nyutbildade lärares upplevelser av
lärarutbildningen i relation till den skolverklighet som möter dem. Således är syftet
mer specifikt att undersöka vilken kunskap nyutbildade lärare upplever att de har och
hur denna kunskap tas emot i den verklighet som möter dem efter avlagd utbildning.
Forskningsprojektet genomförs både i Finland och Norge.

Studien är planerad att genomföras under fem år. I undersökningen intervjuas
klasslärare som nyligen utexaminerats från lärarutbildningen vid ÅA.

Den studerande:
-Namn, ålder, klasslärarutbildning, biämnen
-Bakgrund till valet av klasslärarutbildning.
-Förväntningar i förhållande till upplevda erfarenheter
- Hur långt har du kommit med dina studier?
- När har du fått din examen/beräknas du få din examen?

Forskningsbaserad klasslärarutbildning i allmänhet
Hur har du upplevt din lärarutbildning? (positiva och negativa)
Vilken kunskap upplever du att lärarutbildningen har gett dig?
Hur ser du på det faktum att din lärarutbildning är forskningsorienterad (baserad)?
Vad innebär en forskningsorienterad lärarutbildning för just dig?
- Teoretiska kurser
- Praktik och praktikmoment

Vilken kunskap upplever du att forskningsorienteringen har gett dig?
Vad har forskningsorienteringen gett dig för din egen individuella utveckling?
Vad har forskningsorienteringen gett dig för din professionella utveckling till lärare?

Forskningsmetodiska kurser
Hur har du upplevt de forskningsmetodiska kurserna?
Vilken kunskap upplever du att de forskningsmetodiska kurserna har gett dig?
Vad har de forskningsmetodiska kurserna gett dig i din egen individuella utveckling?
Vad har de forskningsmetodiska kurserna gett dig i din professionella utveckling till
lärare?

Din pro gradu avhandling
Hur har du upplevt arbetet med pro gradu avhandlingen?
Vad skrev du din avhandling om? Varför valde du detta tema?
Vilken kunskap upplever du att pro gradu avhandlingen har gett dig?
Vad har pro gradu avhandlingen gett dig i din egen individuella utveckling?
Vad har pro gradu avhandlingen gett dig i din professionella utveckling till lärare?
Vilken betydelse upplever du att din pro gradu avhandling har för skola och samhälle?

Vad gör du efter examen? /Jobbutsikter
Har du sökt eller fått jobb? Vad jobbar du med?
Vad vill du helst jobba med efter din examen?
Hur ser du på dina framtida jobbmöjligheter?
Hur ser du på din framtida professionella roll som lärare?
- Vilka möjligheter och utmaningar ser du?

Avslutning
Hur upplevde du denna intervju?

