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Avhandlingen skrivs inom forskningsprojektet Samverkan mellan klasslärares magisteravhandling
och skolsamfundet i det digitala samhället. Projektets syfte är att utveckla nya former av samverkan
mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen, skolor och
skolsamfundet i Svenskfinland.
Referat

Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken kunskap lärarstuderande på basis av sin
lärarutbildning och magisteravhandling vill bidra med som nyutexaminerade lärare. Utgående från
syftet har följande forskningsfrågor formulerats:
1. Hur ser lärarstuderande på det didaktiska tilläggsmaterialet de förväntas skapa i samband med
magisteravhandlingen?
2. Vilka tankar har lärarstuderande kring kompetenser i kommande yrke?
3. Vilka förväntningar har lärarstuderande på kommande kollegor?
Avhandlingen

är

av

kvalitativ

karaktär

med

en

hermeneutisk

forskningsansats.

Som

datainsamlingsmetod har fokusgruppintervjuer använts. Sammanlagt deltog 14 informanter i studien
och alla var lärarstuderande på magisternivå. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp
av kvalitativ innehållsanalys och resultaten framställdes enligt de tre forskningsfrågorna.
Resultatet visar att informanterna önskar sprida och tillämpa ny forskning och kunskap i det framtida
läraryrket. Majoriteten av informanterna upplever dock att de ännu saknar vissa kompetenser som
läraryrket kräver. Resultatet visar att de flesta informanter har en positiv syn på det didaktiska
tilläggsmaterialet som skapas utifrån magisteravhandlingen. Informanterna önskar att materialet bidrar
med forskningsbaserad kunskap till målgrupperna på fältet och stöder lärare i sitt yrke. Trots
fördelarna med materialet, upplever ändå flera informanter arbetet som tungt och utmanande. I studien
undersöktes även informanternas förväntningar på det framtida kollegiet. Det övergripande resultatet
var att de önskar att kollegiet stöder och välkomnar dem samt uppmuntrar dem till att sprida sin
kompetens och ger dem utrymme att bidra med egna idéer.
Sökord / indexord

Forskningsbaserad lärarutbildning, research-based teacher education, tutkimusperustainen
opettajankoulutus, nyutexaminerade lärare, newly qualified teachers, vastavalmistunut opettaja, stöd,
support, tuki
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1. Inledning
I det inledande kapitlet beskrivs avhandlingens bakgrund och val av forskningsområde. Syfte
och forskningsfrågor presenteras och därefter beskrivs avhandlingens disposition.

1.1 Bakgrund och val av forskningsområde
I dagens samhälle är tillgången till information oändlig och desinformation sprids snabbt
(Scheufele & Krause, 2019). För att ny forskning ska nå ut till allmänheten behöver nya sätt
att kommunicera vetenskapliga resultat utvecklas. Forskning presenteras idag därför
populärvetenskapligt i form av till exempel digitala videor då dessa är mera lättförståeliga och
lättare når ut till allmänheten. I och med förändringen i samhället har det funnits ett behov av
att också inom universiteten utveckla de sätt på vilka ny forskning från universiteten förmedlas
och detta gäller även lärarutbildning. (Henriksson m.fl., 2021)
I Finland ordnas lärarutbildning på universitetsnivå som en femårig magisterutbildning.
Utbildningen är forskningsbaserad och har som syfte att utbilda professionella lärare som kan
basera sin undervisning på forskning. (Hansén m.fl., 2012) Lärarstuderandes inställningar till
den forskningsbaserade lärarutbildningen varierar. Överlag uppskattar lärarstuderande sin
utbildning och anser att den ger dem tillräcklig kompetens för att klara av det kommande
arbetet. Vidare anser lärarstuderande att de forskningsrelaterade studierna är viktiga eftersom
de utvecklar deras kritiska tänkande och förmåga att arbeta självständigt. (Niemi, 2011) Även
lärarstuderandes inställning till skrivandet av en magisteravhandling inom utbildningen och
nyttan av de tillhörande kurserna i forskningsmetodologi varierar. En del anser att kurser i
forskningsmetodologi endast är till nytta vid skrivandet av avhandlingen medan andra
studerande ser nyttan av kurserna även för kommande yrke. Exempelvis upplever studerande
att de genom metodologikurser får färdigheter att kritiskt kunna granska pedagogisk litteratur
såväl som att själva kunna utföra forskning i arbetet. (Byman m.fl., 2021)
Kopplingen mellan forskningsbaserad kunskap inom utbildningen och lärarnas arbete
har visat sig vara utmanande. Många studerande har svårt att se magisteravhandlingens
relevans för lärarprofessionen och studerande har svårigheter att förstå relationen mellan
forskning och skolutveckling. (Jakhelln m.fl., 2019) Inom utbildningen betonas teoretiska
perspektiv och en närmare koppling till praktiska angreppssätt anses nödvändig (Eklund,
2019). Utexaminerade klasslärare upplever att det är krävande att länka samman den
forskningsbaserade utbildningen med läraryrket och de önskar att de skulle ha fått mera
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praktiska

redskap

med

sig

från

utbildningen.

Klasslärare

anser

också

att

de

forskningsrelaterade studierna på ett bättre sätt kunde kopplas till det kommande yrket.
(Aspfors, 2012; Eklund, 2019; Heikkinen m.fl., 2012; Niemi, 2011; Sjølie, 2014)
Studier har visat att kopplingen mellan de forskningsaktiviteter som görs inom
lärarutbildningen och skolsamfundet är svag (Aspfors & Eklund, 2017; Jakhelln m.fl., 2019).
Inom lärarutbildningen skrivs det varje år ett stort antal magisteravhandlingar och studerande
lägger mycket tid och arbete på avhandlingarna. Studerande upplever sedan att det de kommit
fram till i avhandlingen inte blir till någon nytta varken för dem själva eller för andra.
Avhandlingsarbetet är tänkt att fungera som ett redskap för kunskapsutveckling hos studerande
men flera studerande har haft utmaningar i att se avhandlingens relevans för det kommande
arbetet. (Heikkinen m.fl., 2012) Verksamma lärare har ofta heller inte tagit del av den kunskap
studerande vid universitetet tagit fram genom sina magisteravhandlingar. Behovet av att stärka
bandet mellan utbildningen och skolsamfundet har därför ökat ytterligare och en förändring i
hur magisteravhandlingarnas resultat kommuniceras har varit nödvändig. (Aspfors m.fl., 2019;
Eklund m.fl., 2019)
Den här avhandlingen skrivs inom forskningsprojektet Samverkan mellan klasslärares
magisteravhandling och skolsamfundet i det digitala samhället. Projektledare är Gunilla
Eklund och projektforskare är Jessica Aspfors. Syftet med projektet är att utveckla nya former
av samverkan mellan universitet och samhälle samt öka växelverkan mellan lärarutbildningen,
skolor och skolsamfundet i Svenskfinland. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla den
finlandssvenska klasslärarutbildningen genom en innovationsstudie. Innovationsstudien
ordnas i form av en fördjupad kurs1 inom klasslärarutbildningen (Studiehandboken, 2021).
Projektet pågår kontinuerligt och lärarstuderande avlägger kursen parallellt med skrivandet av
magisteravhandlingen.
Projektet har en hemsida2 där allt material som lärarstuderande producerar inom kursen
publiceras. Kursen består av en tredelad uppgift där studerande ska skapa ett
populärvetenskapligt material utgående från sin magisteravhandling. I uppgiftens första del ska
den studerande på ett populärvetenskapligt sätt skriva en rubrik och ingress utgående från sin
avhandling. Uppgiftens andra del går ut på att den studerande skapar en kort videopitch eller
podcast där avhandlingens relevans och resultat kommuniceras på ett intresseväckande och

1
2

Under läsåren 2019–2022 var kursnamnet Forskning i pedagogik
https://blogs2.abo.fi/magisteravhandlingariskolsamfundet/
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lättförståeligt sätt till den avsedda målgruppen. I uppgiftens tredje och sista del ska den
studerande skapa ett didaktiskt tilläggsmaterial. Det didaktiska tilläggsmaterialet kan se ut på
olika sätt men ska bygga på avhandlingens tema och vara konkret så att den avsedda
målgruppen kan dra nytta av materialet. Kursuppgiftens alla tre delar sammanställs och
publiceras på projektets hemsida där alla kan ta del av det populärvetenskapliga materialet.
(Henriksson m.fl., 2021; Eklund m.fl., 2022)
I en studie gjord av Henriksson m.fl. (2021) där man undersökte lärarstuderandes
upplevelser av att kommunicera sin magisteravhandling på ett populärvetenskapligt sätt
framkom att lärarstuderande hade svårigheter att byta genre från det vetenskapliga till det
populärvetenskapliga. Lärarstuderande upplevde det som utmanande att utgående från sin
avhandling skapa en video och ett didaktiskt tilläggsmaterial som skulle nå ut till allmänheten
på ett lättillgängligt och intresseväckande sätt. De studerande som trots utmaningarna lyckades
skapa populärvetenskapligt material ansåg att uppgiften var givande och att de på ett
meningsfullt sätt lyckades använda sin kunskap och kommunicera sina resultat till allmänheten.
Inom forskningsprojektet Samverkan mellan klasslärares magisteravhandling och
skolsamfundet i det digitala samhället har tidigare två magisteravhandlingar blivit skrivna. I en
av avhandlingarna undersöktes hur lärarstuderande genom videopitchar populariserar den egna
magisteravhandlingen. I studien framkom att studerande har svårigheter att ändra sitt
tillvägagångsätt från att skriva en vetenskaplig avhandling till att skapa en populärvetenskaplig
video med tillhörande ingress. Resultaten visade att studerande i hög utsträckning enbart
fokuserar på att förmedla sina resultat och retoriska frågor är dominerande i videorna. Studien
indikerar

att

mer

undervisning

gällande

hur

forskningsresultat

kommuniceras

populärvetenskapligt behövs. (Brandt & Juselius, 2021) I den andra avhandlingen skriven inom
projektet undersöktes klasslärares syn på betydelsen av lärarstuderandes videopitchar och
didaktiska tilläggsmaterial för läraryrket, skolan och skolsamfundet. I resultaten framkom att
klasslärare anser att både lärarstuderandes videopitchar och didaktiska tilläggsmaterial har
värdefullt innehåll och kan vara till nytta för lärare och skolsamfundet. De didaktiska
tilläggsmaterialen var enligt klasslärarna mera användbara än videopitcharna. Klasslärarna i
studien ansåg dock att de didaktiska tilläggsmaterialen kan förbättras vad gäller tydlighet och
konkretisering. (Schütten, 2021)
Övergången från studierna till arbetslivet är speciellt för lärare en utmanande och kritisk
period. Till skillnad från andra yrkesgrupper tvingas lärare från första början ta ett stort ansvar
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både pedagogiskt och juridiskt. (Jokinen, m.fl., 2014) Hur första tiden i yrket går påverkar
utvecklingen av yrkesidentiteten och fortskridandet av yrkeskarriären (Harju & Niemi, 2020;
Jokinen, m.fl., 2014; Stuyven & Vanthournout, 2014). För att nya lärare ska klara av
utmaningarna i början av yrkeskarriären är systematiskt stöd ytterst viktigt (Harju & Niemi,
2020; Martin & Pennanen, 2015). Kollegiets bemötande har även påverkan på nya lärares
trivsel, välmående och självförtroende. (Aspfors & Bondas, 2013; Harju & Niemi, 2020)
Tidigare forskning visar att nyutexaminerade lärare ofta upplever att de får för lite stöd i början
av yrkeskarriären. Flera nya lärare saknar även en bredare introduktion och genomgång av
central information som berör skolan (Bjerkholt & Hedegaard, 2008; Martin & Pennanen,
2015)
Med den här avhandlingen vill vi belysa lärarstuderandes egna tankar kring det
didaktiska tilläggsmaterialet de förväntas skapa i samband

med skrivandet

av

magisteravhandlingen. Vi vill ta reda på vilka inställningar lärarstuderande har till att skapa
didaktiska tilläggsmaterial och vilken nytta de själva ser med materialen. Tidigare studier har
inte blivit gjorda specifikt kring lärarstuderandes egna tankar kring materialet och dess syfte.
Därför vill vi med den här avhandlingen fylla denna kunskapslucka. I vår studie kommer vi
enbart att fokusera på det didaktiska tilläggsmaterialet och inte undersöka lärarstuderandes
tankar kring den ingress och den videopitch eller podcast som de också ska skapa i anslutning
till magisteravhandlingen. Därtill vill vi med vår avhandling uppmärksamma lärarstuderandes
syn på vilka kompetenser de önskar bidra med i sitt kommande yrke utgående från sin
magisteravhandling och lärarutbildning samt vilken typ av stöd de önskar av sina kommande
kollegor.

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken kunskap lärarstuderande på basis av sin
lärarutbildning och magisteravhandling vill bidra med som nyutexaminerade lärare. Utgående
från syftet har följande forskningsfrågor formulerats:
1. Hur ser lärarstuderande på det didaktiska tilläggsmaterialet de förväntas skapa i
samband med magisteravhandlingen?
2. Vilka tankar har lärarstuderande kring kompetenser i kommande yrke?
3. Vilka förväntningar har lärarstuderande på kommande kollegor?
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1.3 Avhandlingens disposition
Den här avhandlingen består av sex kapitel. Inledningsvis får läsaren en inblick i bakgrunden
till avhandlingen och det valda forskningsområdet. I det andra kapitlet följer en presentation
av forskningsbaserad lärarutbildning i Finland. I det tredje kapitlet presenteras tidigare
forskning kring lärarstuderandes och nyutexaminerade lärares upplevelser av utbildning och
första tiden i yrket. I det fjärde kapitlet beskrivs den valda metoden och studiens genomförande.
Forskningsetiska aspekter behandlas. I det femte kapitlet presenteras studiens resultat i enlighet
med de forskningsfrågor som ställts. I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat, valet
av metod och implikationer.
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2. Forskningsbaserad lärarutbildning
I det andra kapitlet presenteras forskningsbaserad lärarutbildning i Finland med betoning på
bakgrund och struktur. Vidare behandlas avhandlingens roll i utbildningen och kopplingen till
lärarprofessionen

diskuteras.

Slutligen

synliggörs

kritik

och

utmaningar

med

forskningsbaserad lärarutbildning.

2.1 Bakgrund och struktur
Inom klasslärarutbildningen i Finland skedde på 1970-talet en stor förändring. Från att
utbildningen tidigare varit seminariebaserad blev den nu forskningsbaserad. Den
seminariebaserade utbildningen hade varit av praktisk karaktär och utgått från upplevelser och
erfarenheter. Den seminariebaserade utbildningen hade fått mycket kritik för att inte ha
utvecklats varefter ny forskning framkommit. Samtidigt som utbildningen omarbetades och
blev forskningsbaserad övergick den också till att ordnas på universitetsnivå. Från och med
1979 behövde alla studerande avlägga en magisterexamen för att få behörighet att undervisa
som lärare. Genom denna förändring ville man skapa en enhetlig linje inom alla
klasslärarutbildningar.

Samtidigt

ville

man

stärka

den

akademiska

standarden

i

lärarutbildningen och magisterexamen blev en förutsättning för att uppnå status som lärare. I
samband med Bolognareformen 2005 blev klasslärarutbildningen tvådelad och består fram till
idag av en kandidatexamen och en magisterexamen. En annan viktig förändring som skedde
till följd av Bolognareformen var att läroplanens centrala innehåll förnyades. Idag omfattar
kandidatexamen och magisterexamen tillsammans 300 studiepoäng och den förväntade
studietiden är fem år. (Aspfors m.fl., 2019; Hansén m.fl., 2015)
I Finland ordnas forskningsbaserad lärarutbildning vid åtta olika universitet (Niemi &
Jakku-Sihvonen, 2011). På svenska kan man studera till klasslärare vid Åbo Akademi och vid
Helsingfors universitet (OAJ, 2020). De olika universiteten har en relativt god geografisk
spridning för att tillgodose behovet av behöriga lärare i landets alla skolor och garantera jämlik
utbildning för alla elever. Trots universitetens geografiska spridning varierar tillgången på
behöriga lärare beroende på ort. Det finländska skolsystemet har format universitetens
utbildningar, vilket har medfört att klasslärare och ämneslärare har olika utbildningsprogram.
(Malinen m.fl., 2012) Som klasslärare blir man behörig att undervisa elever i åldern 6–12 år.
Klasslärarutbildningen i Finland har under lång tid varit en populär utbildning som varje år haft
ett stort antal sökande. Läraryrkets popularitet har dock minskat under de senaste åren och det
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har avspeglats i antalet sökande till utbildningen. Det här ses som ett resultat av universitetens
förändrade antagningsprocess och läraryrkets försämrade rykte. (Haagensen m.fl., 2020;
Hansén m.fl., 2020)
Den finländska lärarutbildningen styrs av lagen i Finland, förordningar och
universitetens egna examensbestämmelser (Aspfors m.fl., 2019). Universiteten ansvarar själva
för att den utbildning de erbjuder håller en hög kvalitet. Det finns en del rekommendationer
och inofficiella grundregler för hur universiteten ska bygga upp studierna men universiteten
kan själva justera sina kurser och utbildningsprogram. Gemensamt för alla kurser som ordnas
vid universiteten är att forskning är integrerat på olika sätt (Toom m.fl., 2010) Inom
lärarutbildningen används mångsidiga undervisningssätt för att utveckla den studerande till att
bli en professionell lärare. Arbetssätten varierar mellan bland annat föreläsningar,
gruppdiskussioner och individuella lärandeaktiviteter. (Aspfors m.fl., 2019) Niemi (2011)
lyfter fram att de arbetssätt där den studerande själv är aktiv utvecklar den studerandes
kompetens mest.
De huvudsakliga delarna i klasslärarutbildningen är gemensamma för alla universitet.
En klasslärarstuderande har pedagogik som huvudämne och de pedagogiska studierna omfattar
minst 60 studiepoäng. I de pedagogiska studierna ingår kurser som bland annat fokuserar på
didaktik och handledda praktiker. (Malinen m.fl., 2012) Syftet med praktikerna är att den
studerande får förena sina teoretiska kunskaper med de praktiska och utvecklas som blivande
lärare genom erfarenheter. Praktikerna sker kontinuerligt under studiernas gång och varje
praktik fokuserar på olika saker inom undervisning. Majoriteten av praktikerna utförs vid de
övningsskolor som tillhör universiteten men en del utförs också på fältskolor. Den studerande
blir alltid handledd i de praktiska studierna. (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011) Under
praktikernas gång ska den studerande kontinuerligt analysera sin egen och andra studerandes
undervisning. Som avslutning skriver den studerande en reflekterande rapport över kopplingen
mellan den teoretiska kunskapen och det praktiska i undervisningen. (Toom m.fl., 2010)
I klasslärarstudierna ingår utöver de pedagogiska studierna också 60 studiepoäng
ämnesdidaktik. Inom de ämnesdidaktiska kurserna får den studerande ta del av grunderna i alla
de ämnen som undervisas i årskurserna 1–6 och pedagogiken kring dem. (Malinen m.fl., 2012)
Andra kurser som vanligen ingår i klasslärarstudierna är kurser i kommunikation, språk och
data. Studier i forskningsmetodik är också en väsentlig del inom vilken både kandidat- och
magisteravhandlingen skrivs. (Niemi, 2011) Inom klasslärarstudierna har den studerande en
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del möjligheter att själv välja ett antal kurser. Den studerande kan då specialisera sig inom
något undervisningsämne eller område. Genom att avlägga minst 60 studiepoäng inom ett ämne
får den studerande behörighet att undervisa ämnet i årskurserna 7–9. (Malinen m.fl., 2012)
I all utbildning på universitetsnivå har forskning en väsentlig roll. Utbildningen tar sig
olika uttryck beroende på vilken forskningsinriktning som används. Forskningsinriktningar
som vanligen lyfts fram är den forskningsledda, den forskningsinriktade och den
forskningsbaserade. Inom undervisning som utgår från den forskningsledda inriktningen
utformas läroplanen utgående från forskningsresultat och ämnesinnehåll. Inom den
forskningsinriktade

utbildningen

betonas

förståelse

av

forskningsprocessen

och

forskningsresultaten. Den forskningsbaserade inriktningen är den inriktning som den
finländska lärarutbildningen utgår från. (Jakhelln m.fl., 2019) Enligt Toom m.fl. (2010) har
den forskningsbaserade lärarutbildningen fyra huvudsakliga särdrag. Det första är att
utbildningsprogrammet är utformat efter systematiska analyser av utbildning. För det andra är
all utbildning som erbjuds baserad på forskning. För det tredje är de aktiviteter den studerande
tar del av under utbildningen gjorda så att den studerandes förmåga att fatta beslut och
argumentera övas. Slutligen utvecklar den studerande under sin utbildning akademiska
forskningsfärdigheter som gör att den studerande sedan kan utforma sin undervisning med
avstamp i forskning. Jakhelln m.fl. (2019) framhåller att inom den forskningsbaserade
lärarutbildningen ska tyngdpunkten inte enbart ligga på forskning om skolan utan forskning
lärarna bedriver i skolan bör också betonas.
Syftet med den forskningsbaserade lärarutbildningen är att utveckla den studerandes
pedagogiska tänkande och förmåga att reflektera över sitt eget arbete. Utbildningen ska ge
verktyg för den studerande att klara av att fatta pedagogiska beslut och utforma den egna
undervisningen med forskning som grund. (Toom m.fl., 2010) En annan viktig målsättning
med den forskningsbaserade lärarutbildningen är att den studerande utvecklas till att bli en
självständig lärare som kan bemöta olika elever med varierande inlärningsförmågor. (Munthe
& Rogne, 2015) Utbildningen eftersträvar att utveckla den studerandes färdigheter att
samarbeta med andra både i och utanför skolan. Målet är att den studerande ska klara av att
lösa pedagogiska problem tillsammans med andra och bidra till ett gemensamt reflekterande
arbetssätt. Genom utbildningen vill man inspirera den studerande att på ett mångsidigt sätt
använda forskning i sitt kommande yrke och utrusta den studerande med sådana kunskaper och
färdigheter som gör att en fortsatt professionell utveckling genom hela karriären är möjlig.
(Aspfors m.fl., 2019)
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2.2 Magisteravhandlingens roll
För att kunna erhålla en akademisk examen krävs det att den studerande framställer ett
examensarbete av något slag (Nyberg & Tidström, 2012). Inom den forskningsbaserade
lärarutbildningen ska varje studerande producera egen forskning i form av en
kandidatavhandling och en magisteravhandling. Efter att magisterexamen är avlagd kan den
som önskar ansöka om att få fortsätta sina studier på doktorsnivå. (Eklund, 2019)
Antalet studiepoäng som avhandlingsarbetet omfattar kan variera beroende på
universitet. Vid Åbo Akademi omfattar arbetet med kandidatavhandlingen 10 studiepoäng och
arbetet

med

magisteravhandlingen

30

studiepoäng

(Avhandlingsguiden,

2022).

Klasslärarstuderande skriver sin magisteravhandling inom det pedagogiska området eftersom
deras huvudämne är pedagogik. Studerande får i hög utsträckning själva välja tema för sin
avhandling, men från universitetets sida är målet att den studerande ska koppla temat i
avhandlingen till något av de forskningsprojekt som pågår inom universitetet. (Aspfors m.fl.,
2019)
I utbildningen ingår metodologikurser på både kandidat- och magisternivå.
Metodologikurserna ger den studerande kunskap om olika forskningsmetoder och den
studerande får kunskap om hur man bygger upp och utformar en avhandling. Samtidigt som
avhandlingsskrivandet pågår deltar den studerande i seminarier. Målsättningen med
seminarierna är att studerande i mindre grupper ska kunna göra upp forskningsplaner, diskutera
sina texter och stöda varandra under processens gång. Varje studerande har också en egen
handledare som ger stöd och hjälper under hela skrivprocessen. I slutet av
avhandlingsprocessen blir avhandlingen kritiskt granskad av oberoende opponenter. (Eklund,
2010; Hansén m.fl., 2015)
Syftet med att skriva en magisteravhandling är att den studerande ska utveckla och
fördjupa sin vetenskapliga inställning. Med avhandlingen påvisar den studerande förmåga att
skriva akademiskt, behärskande av forskningsmetoder och kunnande inom det ämne i vilket
avhandlingen är skriven. (Eklund, 2010) Genom avhandlingsarbetet utvecklas den studerandes
förmåga att förstå och använda befintlig forskning (Munthe & Rogne, 2015). Enligt Toom m.fl.
(2010) är det huvudsakliga syftet med magisteravhandlingen att upptäcka något teoretiskt eller
praktiskt baserat på forskning, inte att producera ny kunskap. Nyberg och Tidström (2012)
påpekar att avhandlingsprocessen är viktig eftersom den studerande under processens gång
utvecklar färdigheter som är betydelsefulla inför arbetslivet. Viktiga färdigheter som utvecklas

14

under avhandlingsprocessen är exempelvis förmåga att kunna arbeta självständigt och
systematiskt och att förhålla sig kritisk till information man möter.

2.3 Koppling till lärarprofession
Forskningsbaserad lärarutbildning har som syfte att utbilda professionella lärare som grundar
sin undervisning på forskning och som har färdigheter att klara av olika utmaningar i yrket
(Eklund, 2019). En professionell lärare är en lärare som använder sig av pedagogisk kunskap,
kombinerar teori med praktiska erfarenheter och reflekterar över de utbildningssituationer som
uppstår (Lavonen, 2018). En viktig målsättning med den forskningsbaserade lärarutbildningen
är att utbilda lärare som besitter färdigheter i fråga om att använda forskning och är villiga att
bedriva forskning i sitt dagliga arbete (Puustinen m.fl., 2018.) Baan m.fl. (2019) lyfter fram att
varje lärare behöver kunna använda sig av ett undersökningsbaserat arbetssätt i sitt yrke. Med
ett undersökningsbaserat arbetssätt avses att läraren använder sig av befintlig forskning och
samlar in egen forskning för att utvärdera sin undervisning. Forskningsresultaten kan läraren
använda för att utvecklas som professionell lärare, förbättra sin egen undervisning och bidra
till förändring i skolan.
Lärarna i Finland har i allmänhet hög status och de har fått stort förtroende att själva
bestämma kring många olika delar inom yrket. Den forskningskunskap lärarna får genom
utbildningen spelar en väsentlig roll vid planering av den lokala läroplanen, utvecklingen av
undervisningen och bedömningen av elevernas lärande. Studier har visat att lärarnas arbete
med den lokala läroplanen har gett dem och rektorerna fler möjligheter att kunna påverka och
de har blivit inspirerade att utveckla det egna arbetet och öka kvaliteten i undervisningen. I den
finländska skolan är lärarna också ansvariga för att själva välja vilka undervisningsmetoder
som de tillämpar i klassrummet och vilka läromedel och material som de använder i
undervisningen. För att kunna välja de mest lämpliga materialen och se till att undervisningen
håller god kvalitet krävs professionell kunskap av lärarna. (Lavonen, 2018)
Det finns olika sätt på vilka lärare kan använda forskning i yrket. Exempelvis kan
forskningsresultaten användas direkt för att utveckla den egna undervisningen; det här kallas
evidensbaserad praktik. Läraren kan också mera indirekt anpassa ny forskningskunskap efter
sin egen situation; detta kallas då evidensinformerad praktik. Ett annat sätt är att läraren
bedriver egen forskning för att analysera dilemman i klassrummet eller granska nya metoder
som tillämpas. Flera faktorer påverkar lärarens undersökningsbaserade arbetssätt. Tid är en
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viktig faktor och många lärare känner att tillämpandet av ett undersökningsbaserat arbetssätt
kräver extra tid utöver den vanliga undervisningen. Tillgängligheten till källor, stöd i processen
och samarbete inom kollegiet är andra faktorer som också påverkar lärarnas
undersökningsbaserade arbetssätt. Många former av undersökningsbaserade arbetssätt kräver
samarbete. Nivån av motivation och färdigheter i fråga om att utföra undersökningsbaserat
arbete har en stark påverkan. (Baan m.fl., 2019)
Maaranen (2010) betonar att det finns många fördelar med att lärare använder sig av
forskning i undervisningen. Genom forskning kan läraren förbättra sin undervisning och
förändra sina tankesätt och mönster. Läraren kan också ta till sig ny kunskap, genom vilket
bemötandet med elever och föräldrar kan förbättras. Användning av forskning är således inte
bara fördelaktigt för lärarens egen utveckling utan också eleverna, föräldrarna, skolan och
samhället påverkas positivt. Enligt en studie gjord av Baan m.fl. (2019) var nyutexaminerade
lärare från universitet med forskningsbaserad utbildning mera involverade i forskning och
använde sig av mer forskning i sitt yrke än nyutexaminerade från universitet med utbildning
som inte var forskningsbaserad. Slutligen uppmärksammar Maaranen (2010) att studerande
som under sin lärarutbildning fått ta del av forskning och utfört egna studier är mera tillfreds
som lärare och mer benägna att stanna inom läraryrket.

2.4 Kritik och utmaningar
Den finländska lärarutbildningen har genom åren fått mycket beröm medan viss kritik även har
riktats mot den. En av utbildningens största utmaningar är att skapa balans mellan de teoretiska
och de praktiska studierna. Lärarutbildningen har kritiserats för att relationen mellan
utbildningens forskningsbaserade upplägg och lärarens profession är svag. (Bendtsen m.fl.,
2019; Hansén m.fl., 2020) En del studier har påpekat att läraryrket är ett praktiskt yrke och att
en mindre betoning på forskningsaktivitet är nödvändigt. Utmaningen för utbildningen är att
dels erbjuda forskningsbaserade studier som utvecklar studerandes professionalitet och dels
kombinera de teoretiska perspektiven med de praktiska på ett sätt som gynnar de studerandes
behov. (Eklund, 2019) Forskare har också förespråkat en närmare koppling mellan teoretiska
kurser och fälterfarenheter. Betoning har legat på att studerande under sina studier skulle få
mer erfarenhet av läraryrket i verkligheten eftersom nyutexaminerade lärare har upplevt det
utmanande att tillämpa den forskningsbaserade kunskap de fått under utbildningen i yrket.
(Jakhelln m.fl., 2019)

16

Lärarutbildningen har också fått kritik för att inte kunna förändras i den takt som informationsoch kommunikationsteknologin (IKT) har utvecklats. Den snabba teknologiutvecklingen i
samhället har avspeglats i läroplanen för grundläggande utbildning där elevernas digitala
kompetens betonas alltmer. Exempelvis är multilitteracitet och digital kompetens två av sju
kompetensområden i dagens läroplan. (Utbildningsstyrelsen, 2014) Inom universiteten ses
teknologin idag som ett viktigt verktyg genom vilket ny kunskap kan spridas. IKT inom
lärarutbildningen har förknippats med innovation och man har velat hitta nya sätt att använda
teknologin på. Digitala verktyg har till exempel använts inom utbildningen för att handleda
studerande under praktikperioder som skett utanför universitetets egna övningsskolor.
(Henriksson m.fl., 2021) Det finns dock ett behov av att fortsättningsvis öka användningen av
teknologi i både skolan och lärarutbildningen (Aspfors m.fl., 2019).
Lärarutbildningen behöver se till att studerande under sina studier har möjlighet att
utveckla sin digitala kompetens. När lärarstuderande kommer ut i skolorna behöver de klara av
att använda nya pedagogiska tillvägagångssätt som lämpar sig för dagens samhälle.
Lärarstuderande behöver kunna förstå kopplingen mellan IKT och pedagogik och kunna
utnyttja IKT i undervisningen för att hjälpa elever att utveckla de kompetenser som idag
förväntas av dem. För att detta ska vara möjligt kan IKT inte endast adderas till
lärarutbildningen utan en total omarbetning av utbildningens upplägg krävs. (Voogt m.fl.,
2013) Erstad m.fl. (2021) lyfter fram att universiteten bemött kritiken kring bristande IKTkunskap i utbildningen genom att lägga in olika stödinsatser. Stödinsatserna har ordnats bland
annat i form av fortbildningar och olika skolnätverk har skapats. Genom dessa har man velat
sprida evidensbaserade idéer kring digitalisering ut i skolorna och utveckla den digitala
kompetensen hos både lärarstuderande och verksamma lärare. Slutligen kan konstateras att
lärarstuderandes attityder till IKT-användning under utbildningen till stor del påverkar i vilken
utsträckning lärarstuderandena själva kommer att integrera IKT i sin undervisning. (Valtonen
m.fl., 2017)
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3. Upplevelser av lärarutbildningen och förväntningar på det
kommande yrket
I följande kapitel framförs lärarstuderandes och nyutexaminerade lärares upplevelser av
lärarutbildningen och första tiden i läraryrket. Därefter beskrivs stödets betydelse för nyutexaminerade
lärare under den första tiden i yrket.

3.1 Upplevelser av lärarutbildningen
I studier där man undersökt lärarstuderandes och nyutexaminerade lärares upplevelser av
lärarutbildningen i Finland har det framkommit att majoriteten har en positiv syn.
Lärarstuderande och nyutexaminerade lärare anser att utbildningen gett dem en bred
yrkeskompetens för läraryrket, utvecklat dem på ett personligt plan och gett dem en god
forskningskompetens. (Afdal & Nerland, 2014; Aspfors & Eklund, 2017; Eklund, m.fl., 2019;
Eklund, 2014) Nyutexaminerade lärare upplever även att den finländska lärarutbildningen gett
dem status och förtroende i samhället, vilket uppmuntrat dem till att vara nytänkande och
självständiga som lärare (Aspfors & Eklund, 2017).
I en studie som utfördes av Aspfors och Eklund (2017) framkom det att informanterna
under lärarutbildningens två första år fått en bred ämneskunskap då de haft kurser inom
ämnesdidaktik. De ämnesdidaktiska kurserna upplevdes som givande eftersom de var konkreta
och direkt tillämpbara i skolvärlden. Speciellt uppskattade var praktiska ämnen såsom
bildkonst, gymnastik och slöjd. I en annan studie framkom det dock att flera studeranden
önskade att de hade haft fler praktiska och ämnesdidaktiska kurser inom bland annat
matematik, biologi och finska, och menade att de saknade konkreta tips och idéer om hur man
undervisar i dessa ämnen. I samma studie framkom det att vissa lärarstuderande upplevde att
utbildningen erbjöd för få kurser inom specialpedagogik. De ansåg att specialpedagogik är ett
ämne som klasslärare bör behärska och därför också borde vara en större del av
klasslärarutbildningen. Informanterna ansåg även att lärarutbildningen gett dem didaktiska
verktyg och färdigheter i att planera enskilda lektioner och längre sekvenser. (Eklund, 2014)
Lärarstuderande berättar även att de under utbildningen utvecklats och blivit bättre på att
undervisa och att presentera ämnen på ett mer didaktiskt sätt (Aspfors & Eklund, 2017).
Flera studier visar att lärarstuderande och nyutexaminerade lärare uppskattar upplägget
av lärarutbildningen och ser flera fördelar med att utbildningen är forskningsbaserad (Eklund,
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2014; Jyrhämä m.fl., 2008; Maaranen, 2010; Niemi, 2011). En del nyutexaminerade lärare
anser även att den forskningsbaserade lärarutbildningen gett dem en mer trovärdig
yrkeskompetens, eftersom deras tankesätt och handlingar grundar sig på tidigare gjord
forskning som de fått från utbildningen (Aspfors & Eklund, 2017). Flera lärarstuderande och
nyutexaminerade lärare menar även att forskningskompetensen som de fått från
lärarutbildningen gett dem flera färdigheter som är värdefulla att ha som lärare. De mer
teoretiska kurserna har utvecklat deras kritiska tänkande, förmåga till källkritik,
reflektionsförmåga och förmåga i att söka trovärdig information. Detta tror studiernas
informanter resulterar i att de som lärare kontinuerligt kommer att uppdatera sin undervisning
och basera den på forskning. (Afdal & Nerland, 2014; Aspfors & Eklund, 2017; Niemi, 2011)
Under utbildningen har de även utvecklat färdigheter i fråga om att analysera och reflektera
kring pedagogiska utmaningar som de kommer stöta på inom läraryrket (Aspfors & Eklund,
2017). En del av studiernas informanter hade ändå svårigheter med att se kopplingen mellan
den forskningsbaserade utbildningen och det praktiska läraryrket (Afdal & Nerland, 2014;
Aspfors & Eklund, 2017; Niemi, 2011). Dessa informanter såg det som naturligt att
universitetsstudier grundar sig på forskning, men efterlyste ändå mer praktiska övningar i
lärarutbildningen (Aspfors & Eklund, 2017).
Flera lärarstuderande och nyutexaminerade lärare har i olika studier upplevt att deras
forskningskompetens utvecklades under arbetet med att skriva magisteravhandlingen. Under
avhandlingsprocessen fick informanterna verktyg för att fullfölja ett eget forskningsprojekt och
samtidigt utvecklas som forskare. (Afdal & Nerland, 2014; Aspfors & Eklund, 2017) De menar
att de lärde sig att strukturera ett vetenskapligt arbete, att söka och använda vetenskapliga källor
och att formulera forskningssyften. Informanterna upplevde även att de fick specialkunskap
om avhandlingsämnet. (Aspfors & Eklund, 2017) I en annan studie framkom det att
lärarstuderande ofta valt avhandlingsämnen som intresserat dem, men att det ute i arbetslivet
varierat hur mycket kunskap från avhandlingen de faktiskt kunnat tillämpa i sitt dagliga
lärararbete. En del av informanterna upplevde att de haft mycket nytta av avhandlingen i
arbetslivet, medan andra inte haft någon nytta alls. En av informanterna ansåg i en studie att
magisteravhandlingen är för teoretisk och hade därför föredragit ett mera praktiskt
avhandlingsarbete, som man kunde haft bättre nytta av i arbetslivet. (Eklund m.fl., 2019)
Förutom att studerandena i studien menar att de fick en förbättrad yrkes- och
forskningskompetens upplevde de även att utbildningen har utvecklat dem på ett personligt
plan. Flera upplevde att de under studietiden mognat och utvecklats som personer. (Aspfors &
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Eklund, 2017; Aspfors, m.fl., 2019) De ansåg även att de under studietiden fått bättre
självförtroende och självkännedom, vilket lett till att de fått en större tro på sig själva och de
egna färdigheterna. Flera av informanterna ansåg att utbildningen utvecklat deras sociala
färdigheter och vidgat deras synsätt. De har lärt sig att uttrycka sina åsikter, se saker och ting
ur andras perspektiv och att samarbeta med olika människor. Informanterna upplevde även att
lärarstudierna förbättrat deras självdisciplin, eftersom de lärt sig att slutföra större och mer
omfattande arbeten såsom magisteravhandlingen. (Aspfors & Eklund, 2017)

3.2 Upplevelser av första tiden i läraryrket
Det finns studier som visar att flera nyutexaminerade lärare inte känner sig redo för arbetslivet.
Flera nya lärare upplever att de saknar en del praktiska färdigheter som yrket kräver. såsom
kunskap om elever med särskilda behov, konflikthantering, kontakt mellan hem och skola samt
bedömning. (Aspfors, m.fl., 2011; Stuyven & Vanthournout, 2014) Det är även vanligt att
nyutexaminerade lärare möts av en så kallad reality shock då de inleder arbetslivet. Begreppet
reality shock används då nya lärares föreställningar och uppfattningar om läraryrket inte
överensstämmer med verkligheten. (Harju & Niemi, 2020; Persson, 2011) För att övergången
från studierna till arbetslivet skulle bli lättare borde utbildningen enligt Tynjälä m.fl. (2013)
och Jokinen m.fl. (2014) påminna mer om skolvardagen. Jokinen m.fl. (2014) anser att
skillnaderna mellan universitetens övningsskolor och fältskolor är för stora. Detta kan enligt
Jokinen m.fl. (2014) resultera i att lärarstuderande får en felaktig bild av skolverkligheten,
vilket i sin tur kan påverka inledningen av arbetslivet negativt.
I studier där man undersökt nyutexaminerade lärares upplevelser av första tiden i
läraryrket framhävs de negativa upplevelserna oftare än de positiva. Studierna kan därför ibland
ge en förvrängd bild av verkligheten, eftersom upplevelserna sällan är svartvita. Flera nya
lärare menar att den första tiden i arbetslivet ofta består av såväl positiva som negativa
upplevelser. (Aspfors, 2012) Upplevelserna grundar sig ofta på hur väl förberedda nya lärare
känner sig samt på mottagandet och stödet från det nya kollegiet (Martin & Pennanen, 2015).
Studier visar att flera nyutexaminerade lärare upplever läraryrket som mångsidigt och
betydelsefullt. Nya lärare beskriver ofta yrket som roligt, spännande och varierande där ingen
dag är den andra lik. (Aspfors, m.fl., 2011; Aspfors, 2012) Den sociala och interaktiva delen
av läraryrket är enligt många nyutexaminerade det bästa i yrket. Relationen till eleverna
beskrivs av flera som motivationen och glädjen i yrket. Att se elever trivas i skolan, utvecklas
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och lära sig får nya lärare att känna glädje och kärlek, samtidigt som de upplever att deras
arbete är viktigt och betydelsefullt. (Blomberg, 2008) Positiva relationer till kollegorna
beskrivs även som en viktig del av läraryrket (Aspfors & Bondas, 2013). Flera nya lärare
uppskattar även friheten som läraryrket medför. Yrkets frihet möjliggör för lärare att till viss
mån forma sina dagar och förverkliga sina egna intressen i undervisningen. (Martin &
Pennanen, 2015) Flera nya lärare anser att den sociala delen av läraryrket är det bästa med
arbetet (Aspfors & Bondas, 2013).
Samtidigt som flera nyutexaminerade lärare har positiva upplevelser av yrket, beskriver
ändå flera den första tiden i läraryrket som stressig, tung och intensiv. Många nya lärare är ofta
inte beredda på den stora arbetsmängden som uppstår utöver undervisningen. (Aspfors, m.fl.,
2011; Aspfors, 2012; Fantilli & McDougall, 2009; Tynjälä, m.fl., 2013) Den stora
arbetsmängden, stressen och det bristande stödet för nya lärare är även de vanligaste orsakerna
till att nya lärare lämnar yrket under de fem första arbetsåren (Aspfors, 2012; Olsen, m.fl.,
2020; Stuyven & Vanthournout, 2014). En annan vanlig utmaning som nya lärare möts av är
problem gällande ledarskap i klassrummet. Flera nyutexaminerade lärare upplever det vara
svårt att åtgärda elevbeteenden som stör den planerade undervisningen. Den lektionstid som
det går åt att skapa ordning och arbetsro i klassen är heller inget som flera nya lärare hade
räknat med. (Aspfors, m.fl., 2011; Aspfors, 2012; Fantilli & McDougall, 2009) Flera
nyutexaminerade lärare anser även att de har bristande kunskap i att arbeta med elever med
särskilda behov. Detta försvårar deras arbete eftersom de inte har de rätta redskapen för att
möta elevernas individuella behov samt stöda dem i deras lärande. (Bejerot, m.fl., 2019; Fantilli
& McDougall, 2009) Olika studier visar även att nyutexaminerade lärare ofta upplever
kontakten mellan hem och skola som skrämmande och utmanande. Detta beror på att nya lärare
upplever sig ha bristande färdigheter i att kommunicera med hemmen. (Fantilli & McDougall,
2009) Det är även vanligt att nyutexaminerade lärare tvivlar på sin kompetens och har ett
bristande självförtroende i början av yrkeskarriären. Detta bottnar ofta i att nya lärare ännu
saknar den typ av kunskap som utvecklas först ute i arbetslivet. (Harju & Niemi, 2020; Tynjälä,
m.fl., 2013) Det händer även att nyutexaminerade lärares kompetens och expertis ifrågasätts
av till exempel vårdnadshavare och mer erfarna lärare. Nya lärare har varit med om att deras
idéer och åsikter inte värderas lika högt som mer erfarna lärares. (Aspfors, 2012) I en studie av
Graham m.fl. (2020) framkom det att det inte finns några bevis på att nyutexaminerade lärare
skulle ha en lägre yrkeskompetens än mer erfarna lärare. Studien visar att alla lärare skulle ha
nytta av stöd och hjälp som bygger på forskning.
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3.3 Stödets betydelse för nyutexaminerade lärare
En av de största förändringarna i livet är övergången från studierna till arbetslivet. I forskningen
kallas övergången för induktionsfasen och beskrivs ofta som en utmanande och kritisk period.
Induktionsfasen

påverkar

utvecklingen

av

yrkesidentiteten

och

fortskridandet

av

yrkeskarriären på ett avgörande sätt. (Harju & Niemi, 2020; Jokinen, m.fl., 2014; Stuyven &
Vanthournout, 2014) För nyutexaminerade lärare är övergången från studierna till arbetslivet
ofta mer utmanande jämfört med andra yrkesgrupper. Detta beror på att lärare direkt från början
tvingas ta ett stort juridiskt och pedagogiskt ansvar medan ansvaret i andra yrken ofta stiger
stegvis med tiden. (Jokinen, m.fl., 2014) För att nya lärare ska klara av utmaningarna i början
av arbetslivet är systematiskt stöd under induktionsfasen ytterst viktigt (Harju & Niemi, 2020;
Martin & Pennanen, 2015). En omfattande introduktion och ett kontinuerligt stöd kan dessutom
motverka utbrändhet hos nya lärare. Detta beror på att introduktion och stöd stärker nya lärares
återhämtningsförmåga och tolerans, vilket underlättar den professionella utvecklingen i
läraryrket. (Olsen, m.fl., 2020)
I Finland finns det inget lagstadgat system på hur utbildningsanordnarna bör stöda
nyutexaminerade lärare under induktionsfasen. Detta resulterar i att stödmängden och typen av
stöd skiljer sig mycket från skola till skola. (Bjerkholt & Hedegaard, 2008) Enligt europeiska
kommissionen (2007) borde alla lärare ha möjlighet att delta i ett stödprogram under de tre
första arbetsåren. Stödprogrammet ska bestå av mer strukturerat stöd, såsom handledning och
mentorskap. Syftet med stödprogrammet skulle vara att förbättra lärarkvaliteten och minska
antalet lärare som hoppar av yrket. (Martin & Pennanen, 2015)
Stödet kan i allmänhet indelas i två olika kategorier: formellt stöd och socialt stöd.
Formellt stöd är oftast organiserat stöd som ordnas av läroanstalterna. Det formella stödet kan
bestå av olika stödprogram, informationsmappar samt orienteringsmöten som ordnas av
arbetsgivaren. Det sociala stödet är det stöd som nya lärarna får av kollegorna. Stödet kan bestå
av uppmuntran och rådgivning, men även mentorskap eller handledning från mer erfarna
kollegor. Olika studier har visat att nya lärare ofta föredrar det sociala och känslomässiga stödet
av kollegorna. Socialt och känslomässigt stöd har även visat sig ha en stor påverkan på nya
lärares arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. (Martin & Pennanen, 2015; März &
Kelchtermans, 2020; Thomas, Tuytens, Moolenaar et al., 2019; Tynjälä, m.fl., 2013)
Kollegiets bemötande har en stor påverkan på nya lärares trivsel, välmående och
självförtroende. Kollegor som är välkomnande, visar intresse, lyssnar, bryr sig och visar
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uppskattning får nya lärare att känna sig accepterade och uppskattade. (Aspfors & Bondas,
2013; Harju & Niemi, 2020) Engagerade kollegor som ger stöd, råd och idéer utgör ofta viktiga
stöttepelare och bollplank för nya lärare. (Martin & Pennanen, 2015) Betydelsen av stöd från
kollegor och mentorer är även väl dokumenterat i forskningen. Ett ömsesidigt samarbete med
kollegorna kan enligt vissa nya lärare till och med ersätta mentorer. För en del nya lärare räcker
det att man diskuterar och bollar idéer tillsammans med kollegor. (Aspfors & Bondas, 2013;
Kyndt, m.fl., 2016; Williams, m.fl., 2001) Nya lärare uppskattar även öppna och positiva
arbetsatmosfärer där varje kollega behandlas jämlikt och respekteras. I öppna arbetsklimat
vågar nya lärare framföra sina idéer och tröskeln till att be om hjälp är lägre. (Aspfors &
Bondas, 2013)
Många nyutexaminerade lärare i Finland upplever att de fått för lite stöd under
induktionsfasen. I en studie beskrev en ny lärare att det kändes som om att hen “kastades till
vargarna” då hen inledde lärarjobbet. (Martin & Pennanen, 2015) Flera nya lärare upplever
även att det var på deras egna ansvar att ta initiativ om de ville ha stöd eller introduktion i
början av yrkeskarriären (Bjerkholt & Hedegaard, 2008; Jokinen, m.fl., 2014). Några
nyutexaminerade lärare har även varit med om att andra lärare ifrågasatt deras kompetens eller
avvisat deras idéer och åsikter (Aspfors & Bondas, 2013; Tynjälä, m.fl., 2013). Tynjälä m.fl.
(2013) menar att skolor aktivt borde lyfta fram och uppmuntra nyutexaminerade lärares åsikter
och idéer eftersom nya lärare bär på ny kunskap från utbildningen och ser arbetsatmosfären
med nya ögon. Nya lärares idéer kan utveckla arbetet på skolan. (Jokinen, m.fl., 2014)
Flera nya lärare önskar att de skulle ha fått en bredare introduktion och genomgång om
skolans verksamhetskultur, regler, läroplan, utrymmen och material då de inledde arbetet. De
önskar även att de mer erfarna lärarna skulle ha hjälpt och stöttat dem med bland annat
föräldrakontakten, elevstödet och utvecklandet av läraridentiteten. (Bjerkholt & Hedegaard,
2008; Martin & Pennanen, 2015) Detta tror flera nya lärare hade höjt deras självförtroende,
motiverat dem i yrket och ökat deras välmående (Martin & Pennanen, 2015).
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4. Metod och genomförande
I följande kapitel presenteras avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Hermeneutik som
forskningsansats och intervju som datainsamlingsmetod beskrivs. Vidare redogörs för val av
informanter, undersökningens genomförande och analys av data. Slutligen diskuteras studiens
tillförlitlighet, trovärdighet och etik.

4.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken kunskap lärarstuderande på basis av sin
lärarutbildning och magisteravhandling vill bidra med som nyutexaminerade lärare. Utgående
från syftet har följande forskningsfrågor formulerats:
1. Hur ser lärarstuderande på det didaktiska tilläggsmaterialet de förväntas skapa i
samband med magisteravhandlingen?
2. Vilka tankar har lärarstuderande kring kompetenser i kommande yrke?
3. Vilka förväntningar har lärarstuderande på kommande kollegor?

4.2 Kvalitativ metod
Valet av forskningsmetod bör ske utgående från vilket problem forskaren vill undersöka och
vilken typ av frågeställningar som blivit utformade (Nyberg & Tidström, 2012). Forskningen
kan vara av endera kvalitativ eller kvantitativ karaktär. I kvalitativ forskning är ändamålet att
kunna beskriva fenomen och få en djupare förståelse av det som undersöks. I kvantitativ
forskning är målsättningen att bestämma mängder och förekomst av det som undersöks.
(Widerberg, 2002) Enligt Olsson och Sörensen (2011) lämpar sig kvantitativa metoder väl vid
insamling av data från ett stort antal individer, medan kvalitativa metoder är mera passande vid
ett mindre antal deltagande. I kvalitativa studier vill man undersöka ett fenomen mångfasetterat
och i resultaten ligger vikten vid att tolka det insamlade materialet och hitta gemensamma
kategorier. I kvantitativa studier framställs däremot resultaten statistiskt med avsikt att
redogöra för hur mätningarna i studien utfallit.
För denna undersökning har en kvalitativ forskningsmetod valts eftersom syftet med
avhandlingen är att undersöka lärarstuderandes tankar kring och syn på vilken kunskap de på
basis av sin lärarutbildning och magisteravhandling vill bidra med som nyutexaminerade
lärare. Ett mindre antal personer har deltagit i studien för att vi ska kunna få en fördjupad
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förståelse för vilka uppfattningar lärarstuderande har kring temat. Deltagarnas uttalanden
tolkas och analyseras sedan av oss som forskare.

4.3 Hermeneutik som forskningsansats
Forskningsansatsen hermeneutik innebär att tolka och försöka förstå personers upplevelser av
olika fenomen. Genom hermeneutiken vill man kunna förmedla personernas upplevelser och
uttrycka dem för att öka förståelsen människor emellan. (Olsson & Sörensen, 2011; Ödman,
2007) Eftersom syftet med den här studien är att undersöka klasslärarstuderandes tankar kring
vilken kunskap de vill bidra med som nyutexaminerade lärare och deras upplevelser av
klasslärarutbildningen lämpar sig forskningsansatsen hermeneutik väl.
Hermeneutiken har tre olika huvudinriktningar, vilka är den existentiellt inriktade
hermeneutiken, misstankens hermeneutik och den allmänna tolkningsläran (Westlund, 2009).
För den här undersökning har den allmänna tolkningsläran valts. Inom denna inriktning ligger
betoningen på att förstå ett budskap och inte på att förklara det. Inom allmän tolkningslära
ställer forskaren i tolkningsprocessen alltid de olika delarna av det empiriska materialet i
förhållande till helheten. Den allmänna tolkningsläran är den bredaste av hermeneutikens olika
inriktningar och är användbar oavsett vilket material forskaren samlat in. Inom hermeneutiken
består det empiriska materialet vanligen av texter av varierande slag. Hermeneutiska
undersökningar kännetecknas av att forskaren inte styr informanterna utan att informanterna
ges utrymme att fritt få tala om sina upplevelser. Vid analysprocessen behöver forskaren ta i
beaktande det sammanhang och den miljö som kan ha påverkat informanterna och deras
uttalanden. (Westlund, 2009) I den här undersökningen utgörs det empiriska materialet av data
som blivit insamlade vid fokusgruppintervjuer.
Den hermeneutiska cirkeln är ett vanligt begrepp inom hermeneutiken. Med den
hermeneutiska cirkeln avses den tolkningsprocess där forskaren ser på materialet i sin helhet,
dyker ner i enskilda delar av materialet, för att sedan återkomma till helheten. De enskilda
delarna av materialet kan inte förstås korrekt utan tillgång till helheten. Med den hermeneutiska
spiralen avses den tolkning där forskaren varierar mellan att se på delarna och helheten och på
det sättet försöker hitta nya tolkningar som gör att en djupare förståelse för det undersökta kan
växa fram. (Olsson & Sörensen, 2011; Sjöström, 1994) För att få en så tillförlitlig tolkning som
möjligt bör delarna kontinuerligt ses i relation till helheten under hela analysprocessens gång.
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Ju fler delar som stöder forskarens tolkning av helheten, desto mer trovärdig är den. Ifall delar
av materialet står i konflikt mot helheten anses tolkningen inte vara sannolik. (Westlund, 2009)
Eftersom forskaren i tolkningsskedet upprepade gånger pendlar mellan att se på
materialets olika delar och på helheten är god dokumentation av intervjuerna viktigt. Genom
att banda eller filma intervjuerna kan forskaren enkelt gå tillbaka för att se på det sammanhang
i vilket informanternas uttalanden uppkommit. Noggrann dokumentation under hela
intervjuprocessen minskar risken för feltolkningar. Inför en undersökning har forskaren också
alltid har en förförståelse av det som undersöks. Forskaren bör därför på förhand
medvetandegöra sina förväntningar och värderingar för att tolkningarna ska bli så tillförlitliga
som möjligt. (Sjöström, 1994) Ödman (2007) poängterar dock att de tolkningar forskaren gör
alltid i viss mån kommer att påverkas av hens eget liv.

4.4 Fokusgruppintervjuer som datainsamlingsmetod
I

denna

studie

har

fokusgruppintervjuer

använts

som

datainsamlingsmetod.

Fokusgruppintervjuer är en metod som ofta används då man undersöker hur åsikter, attityder
och idéer uttrycks i en grupp (Wibeck, 2010). Det som skiljer fokusgruppintervjuer från andra
sorters gruppsamtal är att diskussionsämnet på förhand bestämts av forskare. Man brukar även
ofta beskriva skillnaden mellan fokusgruppintervjuer och andra gruppintervjuer med att man
under fokusgruppintervjuer behandlar ett mer specifikt tema eller ämnesområde. Under
gruppintervjuer behandlar man däremot flera olika frågeställningar. (Bryman, 2018) Det är
vanligt att fokusgruppintervjuer tillämpas i sammanhang där man vill förutse framtida behov,
utveckla och utvärdera produkter eller få en djupare inblick i hur olika grupper resonerar kring
diverse ämnen. Fokusgruppintervjuer kan också användas då man är intresserad av ett ämne
som alla inte har tidigare vetskap om, utan endast personer som besitter en viss typ av
erfarenhet eller kunskap. Fokusgruppintervjuer kan även användas vid undersökning av olika
gruppers interaktioner och beteenden. (Wibeck, 2010) Intresset för fokusgruppintervjuer har
på senare tid ökat och metoden används numera inom de flesta discipliner (Dahlin-Ivanoff &
Holmgren, 2017).
Det finns flera fördelar med att använda sig av fokusgruppintervjuer som
datainsamlingsmetod. En fördel är att gruppdeltagarna kan ställa varandra frågor som forskarna
finner relevanta, men inte själv tänkt på. Gruppmedlemmarna kan även gemensamt
vidareutveckla varandras tankar, vilket kanske inte hade varit möjligt i en individuell intervju.
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Fokusgruppintervjuer har även använts då man forskat kring mer känsliga ämnen och ämnen
som berört marginaliserade grupper i samhället. Medlemmarnas liknande bakgrunder har då
resulterat i att de stöttat varandra under samtalet, men även gett de marginaliserade grupperna
en röst i samhället. (Wibeck, 2010) En nackdel med fokusgruppintervjuer är dock att den
sociala kontrollen kan hindra deltagarna från att dela med sig av avvikande åsikter och
upplevelser. I stället för att uttrycka de egna åsikterna kan deltagarna välja att hålla med de
övriga gruppmedlemmarna. (Halkier, 2010)
Hur användbart forskningsmaterialet är beror till stor del på hur bekväma deltagarna är
med att dela de egna åsikterna och erfarenheterna med varandra. Som forskare kan man påverka
samtalets framgång genom att vara medveten om olika intrapersonella, interpersonella och
miljörelaterade faktorer som kan påverka fokusgruppintervjun. Med intrapersonella faktorer
menar man individuella faktorer så som personlighetsdrag och fysisk framtoning. En utåtriktad
person kan till exempel uppfattas som intelligent och snäll, vilket kan resultera i att åsikter hen
för fram bemöts på ett mer positivt sätt jämfört med åsikter som uttrycks av en mer
tillbakadragen person. Ifall en person beter sig dominant och aggressivt kan det leda till att de
andra i gruppen inte vågar uttrycka sina åsikter. I sådana fall är det viktigt att forskaren leder
diskussionen och ser till att alla blir hörda. Det rekommenderas även att ha en ordförande som
leder diskussionerna och ser till att alla får prata. Med interpersonella faktorer menas kontakten
mellan deltagarna. Deltagarna kan ha olika förväntningar på varandra baserade på de egna
föreställningarna och erfarenheterna. Gruppinteraktionen kan i flera fall fungera bättre om
deltagarna har en liknande socioekonomisk bakgrund, utbildning och kunskap. De
miljörelaterade faktorerna kan också påverka fokusgruppintervjun. Det är viktigt att vara
flexibel gällande intervjulokalen och att beakta deltagarnas önskemål. Till exempel kan
universitetsutrymmen kännas obekväma för vissa, medan de för andra är en trygg och bekant
miljö. (Wibeck, 2010)

4.5 Val av informanter och undersökningens genomförande
Informanterna i en studie väljs ut i enighet med forskningsprojektets mål (Wibeck, 2010). Det
är viktigt att informanterna har erfarenheter, kunskaper och åsikter som är av intresse för
forskningen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Eftersom syftet med denna studie var att
undersöka klasslärarstuderandes upplevelser av den finländska klasslärarutbildningen och
förväntningar på läraryrket var det givet att informanterna skulle vara klasslärarstuderande. För
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att informanterna skulle kunna besvara den första forskningsfrågan som berör en fördjupad
magisterkurs inom klasslärarstudierna, var det naturligt att de valda informanterna studerade
på magisternivå.
Antalet informanter som deltar i fokusgruppintervjuer varierar beroende på
forskningens syfte. Det förekommer även olika åsikter om hur många deltagare som bör ingå i
en grupp. Dunbar (1997, refererad till i Wibeck, 2010) menar att den övre gränsen för
fokusgruppintervjuer går vid fyra deltagare, då deltagarna i större grupper inte får tillräckligt
med talutrymme och lättare kan vara anonyma. I grupper på fyra får alla deltagare mer utrymme
för att uttrycka sina åsikter och tiden räcker oftast då bättre till. Antalet grupper beror på
forskningsämnets komplexitet. Ju fler grupper man har, desto lättare är det att se mönster och
tendenser i resultaten. Gruppantalet kan även påverkas av tid och resurser. (Wibeck, 2010)
I denna studie deltog fyra grupper. Två av grupperna bestod av tre deltagare och de
resterande två av fyra deltagare. Sammanlagt deltog 14 informanter i studien, varav 13 var
kvinnor och en var man. Målet var att ha 12–16 informanter, eftersom vi som forskare ansåg
att det antalet var lämpligt för denna studie. Däremot hade vi önskat att grupperna varit mer
heterogena och inte lika kvinnodominerade. Resultatet överstämmer ändå förhållandevis bra
med verkligheten, eftersom 60–70 % av de som ansökt till klasslärarutbildningen år 2019 var
kvinnor (OPH, 2022).
Det finns olika sätt att rekrytera informanter. Ett populärt sätt är att skicka ut en öppen
ansökan i form av en annons (Wibeck, 2010). I denna studie skickade vi ut ett mejl (se Bilaga
3) i form av en annons till alla deltagare i kursen Forskning i pedagogik. Eftersom vi inte fick
informanter på detta sätt, valde vi att under ett seminarietillfälle fråga efter eventuella
intresserade och att skicka ut personliga meddelanden till några av kursdeltagarna. Hur man
kontaktar informanterna beror på relationen mellan forskarna och de eventuella deltagarna
(Synneve & Holmgren, 2017). I detta fall var deltagarna våra kurskamrater och vi ansåg därför
att vi kunde kontakta dem personligen. Då man utför en undersökning är det viktigt att
deltagarna på förhand informeras om relevant information som berör studien (Dahlin-Ivanoff
& Holmgren, 2017). I rekryteringsmejlet (se Bilaga 3) som skickades ut till deltagarna i kursen
Forskning i pedagogik skrev vi kort om avhandlingens syfte och berättade att avhandlingen
skrivs inom forskningsprojektet Samverkan mellan klasslärares magisteravhandling och
skolsamfundet i den digitala världen. I mejlet skrev vi även allmänt om utförandet av studien
och att de insamlade materialet behandlas konfidentiellt.
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Informanterna kontaktades även personligen via meddelanden där vi diskuterade
eventuella datum för intervjutillfällena. Informanterna fick själv välja om de hellre deltog på
plats vid campus i Vasa eller via Zoom. Då vi visste var och när informanterna kunde delta,
delade vi utifrån de faktorerna in dem i fyra grupper på tre till fyra personer. För varje
fokusgrupp skapade vi en gruppchatt. I gruppchatterna skickade vi före intervjutillfället ut
diskussionsämnena för att informanterna i lugn och ro skulle kunna bekanta sig med ämnet. Vi
informerade även informanterna om att intervjutillfället inte kräver någon typ av förberedelser
och att diskussionerna enbart utgår från informanternas egna tankar, upplevelser och
förväntningar. I gruppchatterna skickade vi även en länk till en blankett om begäran om
samtycke (se Bilaga 4) som alla informanter på förhand fyllde i.
Inför fokusgruppintervjuerna utformades även en intervjuguide (se Bilaga 2). Hur
intervjuguiden är utformad beror på om formen för fokusgruppen är strukturerad, ostrukturerad
eller halvstrukturerad. I strukturerade fokusgruppintervjuer finns det klara frågor och forskaren
är oftast med under intervjutillfället. I ostrukturerade fokusgruppintervjuer finns det oftast inte
specifika frågor som bör besvaras och forskaren har en mer passiv roll under samtalet. I denna
studie användes halvstrukturerade fokusgruppintervjuer som är en blandning av strukturerade
och ostrukturerade modeller. (Wibeck, 2010) Under intervjutillfället fanns det tydliga frågor
som deltagarna besvarade. Vi som forskare hade en passiv roll under varje intervjutillfälle
eftersom gruppdynamiken i grupperna var fungerande och alla deltagare hade möjlighet att
uttrycka sina åsikter. Deltagarna visste ändå att de kunde ställa oss frågor ifall något kändes
oklart. Intervjuguiden som användes i studien var uppdelad enligt våra forskningsfrågor.
Utifrån varje forskningsfråga formulerades två till tre intervjufrågor.
Inför fokusgruppintervjuerna utarbetades även ett stimulusmaterial. Syftet med ett
stimulusmaterial är att skapa givande diskussioner och att försäkra att deltagarna befinner sig
på ungefär samma kunskapsnivå. Ett stimulusmaterial kan bland annat bestå av artiklar, bilder
eller citat. (Wibeck, 2010) I denna studie användes stimulusmaterial i samband med den första
forskningsfrågan. Denna forskningsfråga handlade om det didaktiska tilläggsmaterialet som
skapas inom kursen Forskning i pedagogik. För att deltagarna lättare skulle kunna diskutera
kring forskningsämnet, valde vi att före diskussionerna presentera tre olika didaktiska
tilläggsmaterial. De didaktiska tilläggsmaterialen som valdes ut skiljde sig alla från varandra
så att informanterna skulle få en så bred bild som möjligt.
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Tre av fyra intervjutillfällen hölls online via videokonferenstjänsten Zoom. Det fjärde
intervjutillfället ordnades på plats vid campus i Vasa. På senare tid har det skett en ökning av
användningen av fokusgrupper online. En fördel med att ordna intervjutillfällena online är att
geografiskt avstånd saknar betydelse. Dock bör deltagarna ha tillgång till internet och
videokonferenstjänsten i fråga för att tillfället ska lyckas. (Bryman, 2018) Genomförandet av
fokusgruppintervjuerna skiljde sig aningen åt eftersom tre tillfällen ordnades online via Zoom
och ett på plats vid campus. Helheten var ändå relativt lika.
Då man påbörjar ett intervjutillfälle är inledningen av fokusgruppsmötet väsentligt för
deltagarnas trivsel. Under inledningen bör gruppledarna tacka informanterna för deras
deltagande och berätta om undersökningens genomförande och om eventuella regler. (Bryman,
2018) Inför fokusgruppintervjuerna som hölls via Zoom hade vi utformat en kort PowerPoint
som innefattade väsentlig information om intervjutillfället och studien. Vi hade även skapat ett
dokument med instruktioner (se Bilaga 5) för intervjutillfället som sändes ut i Zoom-chatten.
Intervjutillfället var uppdelat i tre diskussionsämnen. Varje diskussionsämne berörde en
forskningsfråga. Vi forskare sände ut ett diskussionsämne åt gången i Zoom-chatten eftersom
vi ville att informanterna endast skulle fokusera på ett ämne i taget. För varje diskussionsämne
valdes en ordförande vars uppgift var att läsa frågorna högt och se till att alla deltagare fick
säga något. Vi forskare hade under intervjutillfället avstängda kameror och mikrofoner, men
lyssnade ändå aktivt och besvarade frågor som deltagarna hade.
Inför fokusgruppintervjun som hölls på plats vid campus printade vi ut
instruktionspapper som informanterna på förhand fick läsa igenom (se Bilaga 6).
Diskussionsämnena var uppdelade i tre numrerade kuvert. Informanterna öppnade ett kuvert åt
gången och den valda ordföranden läste högt upp frågorna. Vi forskare befann oss utanför
rummet under intervjutillfället. Informanterna var medvetna om att de när som helst fick
kontakta oss och be om hjälp. Alla intervjutillfällen spelades in med både ljudinspelare och
mobiltelefon. Intervjutillfällena som ordnades via Zoom filmades även in. Då man utför
fokusgruppintervjuer rekommenderas det att filma in samtalen eftersom det är betydligt lättare
att transkribera då man kan se vem det är som pratar (Wibeck, 2010).

4.6 Databearbetning och analys
Analysprocessen påbörjas redan under fokusgruppintervjutillfällena. Därefter bör forskaren
lyssna igenom inspelningarna flera gånger för att skaffa en så bred helhetsbild som möjligt.
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(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017) Vid bearbetning av material är transkribering det bästa
sättet för att uppnå en systematisk och noggrann analys. Enligt Linell (1994, refererad i Bryman
2019) finns det olika transkriptionsnivåer. Vilken transkriptionsnivå man väljer beror på
forskningens syfte. I studier där man undersöker interaktionerna mellan deltagarna är
transkriberingen oftast detaljrik. I studier där samtalsinnehållet är av störst intresse är
transkriberingen inte lika detaljerad eftersom syftet är att återge det huvudsakliga innehållet.
Vid transkribering av fokusgrupper är transkriptionsnivån sällan lika detaljerad.
Eftersom syftet med denna studie var att undersöka informanternas egna upplevelser
och förväntningar var samtalens innehåll det mest väsentliga. Därför transkriberades materialet
skriftspråksnormerat och inte så detaljerat. Vi transkriberade intervjuerna ordagrant, men valde
att utesluta omtagningar, tvekljud och felstarter. Vid transkribering av materialet
rekommenderas det att forskaren själv gör det, eftersom forskaren ofta själv varit med under
fokusgruppintervjuerna och redan fått en insyn i samtalen (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann,
2014). Vi forskare transkriberade de fyra fokusgruppintervjuerna själva.
I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats. Syftet med en
innehållsanalys är att komma åt innehållsliga aspekter av det som sägs i fokusgruppintervjuerna
(Wibeck, 2010). Då man bearbetar materialet brukar man använda sig av tre olika verktyg:
Kodning, kategorisering och begreppsbildning. Dessa verktyg används för att skaffa en tydlig
överblick över materialet, men även för att skapa en mer systematisk studie. Då man kodar
materialet markerar man relevanta delar som innehåller betydelsefull information. (Halkier,
2010) I denna studie kodades de meningar som besvarade de olika forskningsfrågorna. Vi valde
att koda materialet genom att understryka viktiga meningar med tre olika färger. Varje färg
motsvarade en forskningsfråga. På detta sätt fick vi forskare en tydlig helhetsbild över den
relevanta informationen inom de olika forskningsfrågorna.
Då man kategoriserar materialet sätter forskaren de olika koderna i relation till
varandra. På detta sätt upptäcker man lättare likheter och motsättningar i materialet. (Halkier,
2010) Vi kopierade in kodningarna i ett nytt dokument. I det nya dokumentet ordnade vi
kodningarna enligt större teman. Vi grupperade även kodningarna enligt likheter och
skillnader. Det tredje verktyget som används vid bearbetning av material är begreppsbildning.
Vid begreppsbildning letar man efter centrala teman, upprepningar, mönster och variationer i
materialet (Halkier, 2010). Vi forskare skapade en tabell där vi listade alla upptäckter. Till en
början bestod tabellen av flera kategorier, men under analysens gång abstraherades
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kategorierna till färre, men mer omfattande kategorier. Resultatdelen består av de kategorier vi
skapade.

4.7 Tillförlitlighet, trovärdighet och etik
I kvalitativa studier behöver forskaren kontinuerligt reflektera över de metoder och
tillvägagångssätt som används. För att studien ska hålla god kvalitet behöver forskarens egen
roll i undersökningen synliggöras och problematiseras. Forskarens förförståelse av ämnet bör
lyftas fram och forskarens inverkan på informanterna bör beaktas. I studien behöver det
omsorgsfullt redogöras för under vilka förhållanden det empiriska materialet är insamlat och
forskarens egen noggrannhet under hela undersökningsprocessen är av stor vikt. (Thornberg &
Fejes, 2009; Widerberg, 2002) Vi har avlagt kursen Forskning i pedagogik under
avhandlingsprocessens gång, vilket gör att vi har haft en förförståelse kring de didaktiska
materialen. Informanterna i studien har således också varit våra kurskamrater. I alla de etiska
beslut vi tagit i avhandlingsprocessen har vi beaktat vår roll som forskare. Vi har strävat till att
sätta våra egna uppfattningar åt sidan och förhållit oss neutrala till informanternas utsagor.
Därtill har vi gjort ett systematiskt analysarbete och redovisat resultaten noggrant för att uppnå
god kvalitet i studien.
Med tillförlitlighet, även kallat reliabilitet, avses att forskaren ska kunna få liknande
resultat om samma undersökning utförs med samma informanter vid olika tillfällen. Med
tillförlitlighet menas också att olika forskare ska kunna uppnå liknande resultat om de
analyserar samma material. (Wibeck, 2010) I alla studier är tillförlitligheten väsentlig för att
kvaliteten ska vara god. Tillförlitligheten kan höjas genom att forskaren i sin undersökning
försöker skapa likadana intervjusituationer för alla deltagare. Vid fokusgruppintervjuer har
forskaren en mera passiv roll än vid enskilda intervjuer, vilket minskar forskarens egen
påverkan på det material som samlas in. (Dahlin-Ivanhoff & Holmgren, 2017) I vår studie har
vi genom att försöka skapa så liknande intervjutillfällen för alla fokusgrupper som möjligt
stärkt tillförlitligheten. En intervjuguide har använts och alla grupper har besvarat samma
frågor. Vid varje intervjutillfälle har vi presenterat samma didaktiska tilläggsmaterial och varje
grupp har sedan fått ett intervjuämne att diskutera i taget. Eftersom en intervju är utförd på
plats vid campus och de resterande tre digitalt skiljer sig ändå intervjusituationerna åt något.
Med validitet avses hur väl en studie och de metoder som används undersöker det de är
avsedda att undersöka. I kvalitativa studier är begreppet trovärdighet att föredra framom
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validitet. (Thornberg & Fejes, 2009) Vid fokusgruppintervjuer behöver forskaren granska
gruppens beteende och fundera kring huruvida det går att lita på deltagarnas uttalanden. Ifall
deltagarna i intervjun inte vågar framföra sin åsikt, överdriver i sina uttalanden eller på annat
sätt påverkas av grupptryck kommer studiens trovärdighet påverkas negativt. Trovärdigheten
kan också äventyras om deltagarna inte litar på att konfidentialiteten kommer följas eller om
de känner sig obekväma i den miljö i vilken intervjun äger rum. Forskaren kan bedöma
trovärdigheten i studien genom att se på studien ur deltagarnas perspektiv, gå tillbaka till
forskningsfrågorna och genom att se på hela studiens sammanhang. (Wibeck, 2010)
Enligt Nyström (2021) är den viktigaste trovärdighetsaspekten gällande hermeneutiska
studier att delarna och helheten hänger ihop. Vidare framhåller Nyström (2021) att det i
avhandlingens metod- och resultatdel ska finnas tydliga beskrivningar av studiens
tillvägagångssätt så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om tolkningarnas trovärdighet.
Därtill behöver forskaren redogöra för hur tolkningarna är uppbyggda och genom att inkludera
citat stärks tolkningarnas trovärdighet. För att öka trovärdigheten i vår studie har vi tillsammans
analyserat det empiriska materialet. I analysprocessen har vi upprepade gånger gått igenom det
empiriska materialet och försökt se på materialet ur flera olika perspektiv. Vi har pendlat
mellan att se på delarna och helheten, vilket ökar analysens trovärdighet. I resultatkapitlet har
vi tagit med citat ur intervjuerna som stärker våra tolkningar. Som bilaga har vi infogat
intervjuguiden så att läsaren själv ska ha möjlighet att ta del av intervjufrågorna och bedöma
deras relevans.
Etiska frågor är centrala vid all forskning. I denna studie har de etiska riktlinjer som
gäller för forskning i Finland följts (Forskningsetiska delegationen, 2019). Konfidentialitet,
informerat samtycke, konsekvenser av informanternas deltagande och forskarens roll är fyra
olika aspekter som är viktiga att ta i beaktande i alla studier. (Kvale & Brinkmann, 2014) Med
konfidentialitet avses att sådan information genom vilken informanternas identitet kan
identifieras inte får avslöjas. Forskaren har tystnadsplikt gällande vem som deltagit i studien
och vilken information som kommit fram under intervjuerna. De data som insamlas bör
anonymiseras och identifiering av individerna är då omöjlig för såväl forskaren som
utomstående. (Olsson & Sörensen, 2011) Wibeck (2010) poängterar att det vid
fokusgruppintervjuer kan vara utmanande att garantera fullständig anonymitet eftersom
forskaren inte kan säkerställa att deltagarna i gruppen inte sprider information från intervjun
vidare. Konfidentialitet vid fokusgruppintervjuer är dock uppnåbart. Dahlin-Ivanhoff och
Holmgren (2017) lyfter fram att de som deltar i fokusgruppintervjuer bör informeras om att de
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efter intervjutillfället inte får sprida vidare det som sagts under diskussionerna. I den här studien
blev informanterna muntligt meddelade om detta när intervjuerna inleddes.
Med informerat samtycke avses att informanterna på förhand får ta del av studiens syfte
och upplägg och att informanterna är medvetna om eventuella fördelar och risker som finns
med att delta. Alla informanter behöver få information om studiens konfidentialitet och vem
som kommer få tillgång till det material som samlas in. Forskaren behöver understryka att
deltagandet i studien är frivilligt och att informanterna har rätt att dra sig ur. Därefter kan
informanterna ge forskaren samtycke till att delta i studien. De data som samlas in under studien
behöver förvaras ansvarsfullt och oåtkomligt för obehöriga. Om intervjun spelas in ska
inspelningen raderas när den inte längre är nödvändig. (Kvale & Brinkmann, 2014)
I den här studien har de etiska aspekterna beaktats genom att informanterna på förhand
blivit informerade om syftet och utförandet av studien, inspelningen, användningen av
materialet och konfidentialiteten. Inför intervjutillfällena har samtliga informanter skriftligen
gett sitt samtycke. Intervjuerna har bandats och bandningarna såväl som transkriberingarna
kommer att raderas när avhandlingen är klar. Det empiriska materialet har anonymiserats och
alla data förvaras oåtkomligt för obehöriga.
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5. Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten av undersökningen. Resultaten presenteras enligt
forskningsfrågorna och i relation till varje forskningsfråga har ett antal kategorier
identifierats. Kategorierna är därefter indelade i aspekter utgående från informanternas
utsagor. Informanternas namn är kodade enligt fokusgrupp 1–4 och informanterna i respektive
fokusgrupp benämns A–D. Vid presentation av resultaten anges citat med syfte att stärka
informanternas uttalanden.

5.1 Lärarstuderandes syn på det didaktiska tilläggsmaterialet
Vid analys av lärarstuderandes syn på det didaktiska tilläggsmaterial de förväntas skapa i
samband med magisteravhandlingen kunde fyra kategorier identifieras. Kategorierna är
utformning, målgrupp, syfte och inställning. I relation till varje kategori kunde olika aspekter
identifieras (Figur 1). Under intervjuerna påpekade flera informanter att de ännu inte skapat ett
eget tilläggsmaterial och att de därför endast kunde tala utgående från sina förväntningar. Några
av informanterna hade redan skapat sitt tilläggsmaterial och besvarade då intervjufrågorna
utgående från sina egna erfarenheter.
Figur 1 Lärarstuderandes syn på det didaktiska tilläggsmaterialet.
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Informanternas tankar kring materialets utformning
Uppbyggnad
Hur tilläggsmaterialen bör utformas beror enligt informanterna på materialets ämne och vem
materialet ska rikta sig till. Majoriteten av informanterna lyfter fram att materialen behöver
vara tydliga, korta och enkelt utformade. En av informanterna påpekar att material som är långa
kan resultera i att den avsedda målgruppen inte orkar gå igenom materialet och enklare material
är därför att föredra.
“...inte heller för invecklat och långt för man vet ju själv att man kanske inte alltid orkar
läsa allting om det blir för invecklat och för mycket, så där simpelt” (Informant 4C).

Flera av informanterna lyfter fram att materialens utseende är viktigt. I en av fokusgrupperna
framhåller informanterna att materialen inte bör vara så informativa och omfattande utan att
det enkelt syns vad materialet kommer beröra. Material som är lättlästa och överskådliga tror
flera av informanterna därför att uppskattas. En av informanterna lyfter fram att de olika
materialen också behöver vara estetiskt tilltalande.

Tillgänglighet
Flera av informanterna ser materialens tillgänglighet som en viktig aspekt. Informanterna
önskar att materialen ska vara lätta att få tag på och den avsedda målgruppen bör vara medveten
om var materialen finns. En av informanterna nämner att material som är digitala är att föredra
eftersom de är lättare att få tag på och de inte tappas bort lika lätt som analoga material.
“Också att det är lättillgängligt, att det är på till exempel nätet att du inte behöver hålla
reda på en papperslapp” (Informant 3B).

I några av fokusgrupperna lyfter informanterna fram att materialen bör vara enkla att använda
för den avsedda målgruppen. Tydliga instruktioner i anslutning till materialen anser
informanterna i en av fokusgrupperna är av stor vikt. Materialets användare behöver kunna ta
en snabb titt på materialet och förstå hur det ska användas.
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“...bara det finns tydliga instruktioner så att man inte behöver läsa igenom och börja
gissa vad man riktigt ska göra med materialet, så om man från början vet att så här
ska jag använda det” (Informant 4D).

Användbarhet
I intervjuerna framkom att majoriteten av informanterna tror att konkreta tilläggsmaterial
uppskattas mest. I en av fokusgrupperna nämner informanterna tips- och infoblad som
användbara tilläggsmaterial eftersom de anser att tips- och infoblad kan hängas upp i
klassrummen och fungera som en påminnelse för läraren i det dagliga arbetet. En annan
informant menar däremot att infoblad och tipslistor inte är användbara tilläggsmaterial
eftersom lärare oftast redan behärskar den typen av kunskap. Mycket information går också
enkelt att söka reda på via internet. Informanten menar att lärare därför föredrar mer konkreta
tilläggsmaterial som direkt går att tillämpa i undervisningen.
“…just information och sånt kan man ju googla fram om man behöver. Kan du inte de
först, så skriver du de in i Google och så får du en lista på “vad ska du tänka på med
en elev med ADHD”, men får du uppgifter och sånt så kan du ju göra mer med det än
att bara läsa” (Informant 1A).

Flera av informanterna lyfter fram att de hoppas att lärarna ser materialen som en tillgång och
ett hjälpmedel för att underlätta i yrket. En av informanterna betonar att lärarnas arbetsbörda
idag är stor och att lärarna har fullt upp i sin vardag. Informanten menar därför att
tilläggsmaterialen borde utformas så att de fungerar som en resurs och inte kännas stressande.
Några av informanterna lyfter fram att materialen bör kunna användas direkt i undervisningen
utan att läraren själv behöver göra stora justeringar. En annan informant tillägger att ju mer
läraren själv behöver anstränga sig för att kunna använda materialet desto mer komplicerat och
jobbigt blir det att använda det.
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Informanternas tankar kring materialets målgrupp
Pedagoger
Vem det didaktiska tilläggsmaterialet ska rikta sig till beror enligt informanterna på vilket ämne
den studerande skriver sin avhandling om och vilken typ av tilläggsmaterial den studerande
sedan vill skapa. Majoriteten av informanterna vill skapa material som verksamma lärare ute i
skolorna kan använda sig av. I en av fokusgrupperna lyfter informanterna fram att de speciellt
vill nå nyutexaminerade lärare eftersom de kan ha stor nytta av materialen.
“... lärare och just nyutexaminerade lärare kanske vill ha stöd och hjälp sådär när man
börjar jobba på riktigt och då är det ju bra att det finns material som man kan använda
sig av.” (Informant 2B).

Flera av informanterna betonar också att de vill nå lärare med arbetserfarenhet eftersom lärarna
genom materialen får ta del av ny forskning. Därtill tillägger en av informanterna att materialet
också kan riktas till lärare inom småbarnspedagogiken. I en av fokusgrupperna summerar
informanterna att materialen kan rikta sig till alla som på olika sätt jobbar med barn.

Elever och vårdnadshavare
De didaktiska tilläggsmaterialen kan enligt informanterna rikta sig till elever ute i skolorna.
Materialen kan också skapas för att på olika sätt stöda studerande på universiteten. Dessutom
kan materialen vara av sådan karaktär att elevernas vårdnadshavare kan ha nytta av dem. En
av informanterna menar att vårdnadshavare ibland vill hjälpa sitt barn hemma och om
vårdnadshavaren då kan hitta ett lämpligt tilläggsmaterial kan det fungera som ett bra stöd.
“… de flesta ämnena kan man väl nog göra något konkret till antingen då lärare eller
föräldrar, till rektorer eller elever eller vad som helst men vissa kan ju va svårare men
de finns väl jättemycket olika sätt att välja på hur man ska göra det” (Informant 3A).

“Jag tänker om man har ett barn hemma som redan är i skolåldern och barnet har
svårt i skolan så kanske man som förälder skulle vilja hjälpa barnet utöver det som den
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lär sig i skolan och då kan ju också föräldrarna hitta såna här material på nätet som
de kan använda sig av” (Informant 2B).

Verksamma inom skolan
Två av informanterna lyfter fram att tilläggsmaterialet kan utformas så att rektorerna ute i
skolorna kan ha nytta av dem. En annan informant ser studiehandledarna som en möjlig
målgrupp för materialet. I en av fokusgrupperna lyfter informanterna fram att också personer
som exempelvis ordnar skolningar och fortbildningar kan ha nytta av olika tilläggsmaterial.
“Jag tänker också att såna som ordnar fortbildningar ... skulle kunna dra nytta av den
här informationen som kommer fram...” (Informant 3B).

Förhoppningen hos majoriteten av informanterna är att materialen ska vara till nytta av
verksamma inom skolan och att materialen ska nå ut till den avsedda målgruppen. En av
fokusgrupperna poängterar att tilläggsmaterialet inte enbart behöver rikta sig till personer inom
skolsamfundet utan materialen kan också rikta sig till en bredare publik.
“Det [didaktiska tilläggsmaterialet] behöver ju inte begränsas till skolvärden”
(Informant 2C).

Informanternas tankar kring materialets syfte
Stärker sambandet mellan utbildningen och fältet
Flera av informanterna anser att syftet med det didaktiska tilläggsmaterialet är att sprida
forskningsbaserat material till målgrupperna på fältet. Några informanter menar att
magisteravhandlingar kan innehålla värdefull information som andra kunde ha stor nytta av,
men att formatet på en magisteravhandling inte nödvändigtvis når målgrupperna. I en av
fokusgrupperna diskuterade även informanterna att lärare inte alltid har tid med att bekanta sig
med ny forskning. Därför anser informanterna att de didaktiska tilläggsmaterialen är viktiga,
eftersom de möjliggör för lärare att direkt tillämpa aktuell forskning i undervisningen.
“Nå jag tänker att det ger ju oss möjlighet att skapa material som är baserat på nyaste
forskning eller aktuell forskning. När man är i arbetslivet så har man kanske inte alltid
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tid att börja läsa nya avhandlingar eller sånt så då kan det vara behändigt att bara ta
del av sånt här lättillgängligt material” (Informant 2A)

Några informanter anser att syftet med att skapa ett populärvetenskapligt tilläggsmaterial är att
nå en större publik. Informanterna menar att de själv inte alltid orkar läsa igenom en hel
magisteravhandling och att en sammanfattad version i form av ett tilläggsmaterial därför är
bättre.
“...jag tycker att det kanske är ett bra sätt att sammanfatta det du har kommit fram till...
hur många vill läsa bakgrund, inledning, alla dom här grejerna att det är kanske just
främst då bakgrunden, avslutningen och diskussionen som många läser för att få
resultaten. Det här är kanske mer ett fångande sätt att ta ändå del av det du själv anser
som mest viktigt i alla dom här delarna” (Informant 3B).

Stöder lärare i yrket
Några av informanterna anser att de didaktiska tilläggsmaterialen kan stöda verksamma lärare
i deras yrke. Informanterna menar att tilläggsmaterialen bland annat kan minska lärarnas
arbetsbörda eftersom det möjliggör för lärare att använda färdigt material i undervisningen.
Eftersom materialen är baserade på magisteravhandlingar behöver lärarna enligt en av
informanterna inte heller vara oroliga för att informationen i materialen är fel.
“Och sen tänker jag att också sånt här undervisningsmaterial så är ju jättebra att man
får färdigt material som just är baserat på aktuell forskning” (Informant 2A).

Några informanter önskar att de didaktiska tilläggsmaterialen skulle fungera som ett
hjälpmedel i undervisningen. I en av fokusgrupperna önskar informanterna att
tilläggsmaterialen skulle stöda lärare i sådana ämnen de känner sig osäkra eller svaga i.
Informanterna i en annan fokusgrupp anser att speciellt nyutexaminerade lärare kan finna de
didaktiska tilläggsmaterialen som ett stort stöd.
“...just nyutexaminerade lärare kanske vill ha stöd och hjälp sådär just när man börjar
jobba på riktigt och då är det ju bra att det finns material som man kan använda sig
av” (Informant 2B).
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Utvecklar studerandes avhandlingsprocess
Några av informanterna anser att det didaktiska tilläggsmaterialen även kan utveckla
avhandlingsprocessen. En av informanterna upplever att materialet även fungerar som en bra
reflektionsuppgift över magisteravhandlingen. En annan informant menar att det är viktigt att
fundera på hur avhandlingen kan tillämpas i praktiken.
“... då man skriver sin avhandling så det är som väldigt teoretiskt, så det är bra att
som tänka igenom hur man skulle kunna använda det sen i praktiken, till exempel i ett
klassrum eller något” (Informant 4D).

Informanternas upplevelser och inställningar till materialet
Positiva upplevelser och inställningar
De flesta informanter ser positivt på de didaktiska tilläggsmaterialen, men upplever samtidigt
arbetet som utmanande. Flera informanter anser att syftet med materialen är viktigt och har
därför en positiv inställning till arbetet. Några informanter nämner att de gärna vill skapa
material som andra kan använda sig av. Informanterna önskar även att materialen skulle kännas
meningsfulla för andra.
“Jag önskar ju nog att det skulle dras till nytta av. Inte bara att det är ett till blad med
någon ny tanke eller idé och att det hamnar i samma hög som alla andra utan att det
på riktigt är sådär wow något “revolutionerande”, vilket det kanske inte är men att det
ger någonting” (Informant 3B).

En av informanterna skrev sin avhandling inom ett enligt informanten oforskat ämne och ser
därför framemot att skapa ett material som inte finns från tidigare. Informanten menar att de
didaktiska tilläggsmaterialen även kan bidra till att täcka olika kunskapsluckor.

Negativa upplevelser och inställningar
Trots att majoriteten av informanterna förstår syftet med materialen och ser nyttan med det,
upplever ändå flera informanter arbetet som tungt och utmanande. Några av informanterna
upplever även uppgiften som en börda vid sidan av magisteravhandlingen.
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“...det känns som att äntligen är man färdig med gradun och äntligen får man känna
sig lite färdig och så kommer en sådan här uppgift så känns det lite som att man bara
vill göra det färdigt eller ja jag har lite sådan feelis just nu att uschdå” (Informant 3C).

Några av informanterna anser att mer teoretiska avhandlingsämnen är svåra att omformulera
till praktiska tilläggsmaterial. Eftersom materialen även publiceras på internet upplever två av
informanterna press på att skapa ett bra och användbart material.
“mitt magisteravhandlingstema är lite svårt att försöka göra något riktigt konkret. Och
de saknar jag lite, jag skulle ha velat haft nånting som man sku faktiskt ha kunnat gett
ut, och att de sku va användbart i själva läraryrket och för lärare...Men jag har ju ändå
tittat igenom andras, så jag tycker ju de är jättebra, speciellt dom som verkligen
försöker. Man ser ju själv material som man själv känner att det här sku jag ju faktiskt
kunna använda sen då jag är ute i läraryrket” (Informant 1A).

Övriga upplevelser och inställningar
Hur informanterna ser på de didaktiska tilläggsmaterialen varierade en del beroende på vilket
skede av studierna de befinner sig i. Flera av de informanter som ännu inte börjat skriva på
magisteravhandlingen eller det didaktiska tilläggsmaterialet upplever att det är svårt att
uttrycka sig kring ämnet. Några av informanterna har heller inte en fullständig bild av hur
materialen kan se ut och hade antagit att materialen enbart skulle bestå av en sammanfattning.
“Jag hade som inte heller tänkt att det här didaktiska materialet kunde vara färdiga
uppgifter eller sånt utan jag var inställd på att det är en sammanfattning av din gradu
vilket det ju inte alls är eller inte behöver vara bara en del av” (Informant 3B).

5.2 Lärarstuderandes tankar kring kompetenser i kommande läraryrke
Tre olika kategorier kunde identifieras vid analys av lärarstuderandes tankar kring kompetenser
i kommande yrke. De olika kategorierna är kompetenser de önskar sprida, kompetenser de
upplever förväntas av dem och kompetenser de saknar. I förhållande till varje kategori har olika
aspekter kunnat identifieras (Figur 2).
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Figur 2 Lärarstuderandes tankar kring kompetenser i kommande läraryrke.

Kompetenser informanterna önskar sprida
Kunskap från utbildningen
I intervjuerna lyfter informanterna fram många olika kompetenser de vill kunna bidra med i
sitt kommande yrke, både mera allmänna men också mera specifika. Gemensamt för
informanterna är att de alla vill bidra med sådan kunskap de fått under utbildningen och sprida
den vidare i arbetslivet. Flera av informanterna poängterar att de under utbildningen läst olika
biämnen och därför är starka inom olika områden. Att kunna sprida vidare den kunskap de har
fått inom de olika ämnena känns därför värdefullt för informanterna.
“Alla har ju sina egna områden, vi har läst kanske olika biämnen att just det där att
man verkligen skulle ta tillvara på varandras kunskap. Det önskar jag själv också att
jag sen kan bidra med, att det som jag fokuserat mest på under studietiden att jag kan
ge det vidare” (Informant 2A).

Några av informanterna betonar att de under arbetet med magisteravhandlingen fördjupat sig
inom ett visst tema och på så vis fått specialkunskap inom det temat. Informanterna vill därför
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också kunna sprida den kunskap de får genom avhandlingsarbetet vidare. I samtliga
fokusgrupper lyfter informanterna dessutom fram den digitala kompetensen som något de vill
bidra med. Informanterna vill både kunna stöda andra i kollegiet i användningen av digitala
verktyg men också själva använda sig av nya digitala verktyg för att stärka den digitala
användningen ute i skolorna.
“Jag tänker så här då vi haft så många praktiker på Övis [övningsskolan] och där
tycker jag att de har väldigt stark digital användning och digital kompetens att där
kanske också kunna bidra med något sådant, det tekniska och digitala som vi ändå är
väldigt uppvuxna med till skillnad från de som varit redan 10 år lärare.” (Informant
3B).

Nya tankar och arbetssätt
På ett allmänt plan lyfter majoriteten av informanterna fram att de vill kunna bidra med nya
idéer och nya tankesätt i sitt kommande yrke. Flera av informanterna betonar att de vill kunna
sprida ny kunskap och ny forskning från utbildningen ut i skolorna. Att tänka kreativt och hitta
nya arbetssätt känns också viktigt för informanterna. En av informanterna påpekar att det kan
vara utmanande att som ny lärare bidra med nya tankar i kollegiet men framhåller att läraren
åtminstone själv kan implementera nya idéer och arbetssätt i den egna undervisningen.
"Jag vill bidra med ny kunskap och hoppas på nytänk. Min mardröm är att det skulle
vara såhär att okej kiva att du är här men så här har vi gjort i 30 år vi fortsätter så”
(Informant 3B).

Informanterna i en av fokusgrupperna vill kunna bidra med kritiskt tänkande i sitt kommande
yrke eftersom de kommer direkt från utbildningen ut i arbetslivet. Att kunna reflektera över det
egna arbetet och ifrågasätta de val som görs ser några av informanterna också som väsentligt.
Flera av informanterna framhåller att de vill hålla sig uppdaterade och hänga med i
utvecklingen som sker i samhället och kunna implementera ny forskning vartefter. Några av
informanterna lyfter fram vikten av att fortsätta sin professionella utveckling ute i arbetslivet.
…"att alltid försöka sträva till att förbättras och utvecklas ... och att försöka hänga med
i samhället och dess utveckling” (Informant 1A).
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Positivt och inkluderande bemötande
I flera fokusgrupper nämner informanterna bemötande som viktigt. Informanterna vill bidra
med ett inkluderande arbetssätt och behandla alla likvärdigt, såväl elever som kollegor. Flera
av fokusgrupperna tar upp ett jämlikt bemötande till elever med särskilda behov som något de
vill jobba för. Jämställdhetsfrågor och likabehandling i skolan lyfts fram som centrala områden
informanterna vill kunna bidra inom och vara delaktiga i.
"...saker som är mera på tapeten på senare tid med inkludering och jämställdhet ...
fostran i skolan och positiv anda i kollegiet. Fostran handlar ju mer om eleverna men
till kollegierna att man försöker bidra med god andra i lärarrummet” (Informant 3A).

Ett flertal av informanterna lyfter fram att de också vill kunna bidra till arbetsgemenskapen i
kollegiet. Informanterna vill sträva efter att visa öppenhet mot kollegor och finnas till som stöd
i olika situationer. Några av informanterna betonar kommunikativ kompetens som viktigt.
Informanterna vill bidra till ett öppet klimat där det är okej att fråga om hjälp och diskutera
tillsammans. Informanterna vill också stötta och se sina kollegor i vardagen. Flera av
informanterna lyfter fram att alla personer har olika styrkor och de vill stärka synsättet att varje
person kan bidra med något. Att kunna samarbeta tillsammans med sina kollegor känns också
viktigt för majoriteten av informanterna.
“Om man bortser från själva arbete i sig så tycker jag det är väldigt viktigt att man
bemöter sina kollegor på ett likvärdigt sätt som man själv skulle vilja bli bemött … och
att man ger ett intryck till alla kolleger att man finns där för dem och att de kan komma
till en om de vill bolla tankar och om de behöver hjälp med någonting ... så det intrycket
skulle jag vilja ge till mina kollegier att man bara kan komma fram och prata om vad
som helst...” (Informant 2B).

Kompetenser informanterna upplever förväntas av dem
Ny kunskap och nya idéer
De flesta informanter tror att lärarna i det kommande kollegiet förväntar sig att
nyutexaminerade lärare kommer med många nya tankar och idéer. Några informanter har redan
under vikariat och praktiker varit med om att lärare frågat dem om deras synpunkter och
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förväntat sig att informanterna kan bidra med nya idéer och lösningar. En av informanterna tror
även att lärarna i det kommande kollegiet förväntar sig att nyutexaminerade lärare ska vara
initiativtagande och energiska.
“så tror jag de förväntar sig att vi ska ha mycket energi. Så känns det som på många
jobb, eller som om jag har börjat på nåt nytt jobb så tycker jag det är mycket sådant
där att om kaffekokaren ska fyllas så då gör den nya personen de...” (Informant 2A).

Informanterna tror att det kommande kollegiet förväntar sig att de nyutexaminerade lärarna
kan erbjuda ny forskningsbaserad kunskap från utbildningen. Några av informanterna tror även
att de andra lärarna förväntar sig att nya lärare ska komma ihåg allt, eftersom de nyligen
utexaminerats från utbildningen.
“jag tror att de har ganska höga förväntningar på våra kunskaper och det vi
nyutbildade kommer med. Jag har på något sätt känt det på det sättet i alla fall “jamen
att du börjar ju vara klar snart att du kan mycket och du vet ju mycket du har ju just
gått igenom det här och ni har säkert pratat om det här på universitetet...” (Informant
2C).

Specialkompetenser
I två fokusgrupper diskuterade informanterna att andra lärare troligen antar att
nyutexaminerade har en specialkompetens inom sitt biämne. Informanterna tror att kollegorna
förväntar sig att läraren med biämneskompetensen undervisar i biämnet, men även stöder
kollegorna med den kunskap som hen har. Om en person med en biämneskompetens inte finns
inom kollegiet, tror några informanter att förväntningarna och förhoppningarna hos kollegorna
är ännu högre.
“Dom har ju mera förväntningar om man har [läst ett biämne] ett som inte finns i
kollegiet liksom lika starkt, som sådär, vill du ta de här ämnena, kan du ta dom här
ämnena?” (Informant 1B).
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Alla fokusgrupper var eniga i att tro att lärarna i det kommande kollegiet förväntar sig att unga
och nya lärare har en bred digital kompetens. Äldre lärare förväntar sig ofta att yngre har goda
digitala färdigheter, menade informanterna.
“Men alltså jag tror just de att dom tror att man ska ha en bra digital kompetens”
(Informant 4A).

Låga förväntningar och förståelse
I en av fokusgrupperna hade två av informanterna till en början olika uppfattningar om de
kommande kollegiets förväntningar på nyutexaminerade lärare. En av informanterna upplevde
att lärare ofta kan ha en mer negativ inställning gentemot nya lärare och ibland till och med
uppleva nyutexaminerade lärare som besvärliga.
“...jag tror ju nog att vissa tänker att här kommer en liten nyutexaminerad, som inte
kan nånting och tror att de kan” (Informant 1C).

En annan informant upplevde däremot att lärare ofta har förståelse för nyutexaminerade lärare
och gärna vill stöda dem. Den andra informanten höll till viss mån med, men upplevde ändå
att man ofta hör om de mer negativa attityderna mot nya lärare.
“...vad jag själv känner just då man ha gått ut i skolan och sådär, att jo, dom vet att
man är ny, men dom ser inte ner på en utan dom försöker ändå liksom “okej, men hon
är ny, hon kan inte allt, så vi hjälper henne” (Informant 1A).

Kompetenser informanterna saknar
Bredare ämneskunskap
I alla fokusgrupper var informanterna eniga om att lärarutbildningen omfattar för lite
specialpedagogik. Informanterna menar att en skild utbildningslinje för specialpedagogik inte
är tillräcklig, eftersom de anser att även klasslärare bör behärska specialpedagogiska
kompetenser. Några av informanterna upplever att de inte har de kompetenser som krävs för
att på bästa sätt kunna stöda varje elev i en klass.
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“...nog borde ju alla lära sig mer om hur man arbetar med elever med
funktionsvariationer eftersom det nästan är nån i varje klass som har speciella behov.
Och det har man ju som haft en kurs i och det är ju hur lite som helst och om man hade
den då på första året, specialpedagogik. Det är ju hur lite som helst, det är nästan
förnedrande hur lite det är” (Informant 3A)

Några informanter anser att lärarutbildningen erbjuder för få ämnesdidaktiska kurser och att
kurserna inte är tillräckligt djupgående. Några informanter säger även att de hunnit glömma
mycket av det som behandlades under de ämnesdidaktiska kurserna, eftersom de ordnades i
början av utbildningen. I två fokusgrupper uttrycker informanterna osäkerhet i att undervisa i
de mer praktiska ämnena såsom musik och slöjd. Även matematik var ett ämne som några
informanter kände sig osäkra i.
“Till exempel jag är helt totalt ute och flyger med ämnet musik jag vet inte hur jag ska
klara av att hålla en musiklektion...” (Informant 2C).

“...jag har bara en sån känsla att ganska många känner sig osäkra med praktiska
ämnen, alltså just musik, bildkonst, slöjd...” (Informant 2A).

Sociala färdigheter
Några informanter upplever att de saknar redskap i att hantera olika sociala situationer som
hör till läraryrket. Flera informanter önskar att de hade fått mer kunskap om hur lärare
upprätthåller en god kontakt mellan hem och skola.
“...föräldrakontakt, det är klart man kanske inte kan praktisera riktigt på att “såhär
ska du prata med en förälder”, eftersom alla är olika och sådär men att man på nåt
vis skulle ha några riktlinjer att såhär borde du börja samtalet generellt sätt och du
borde lägga upp det på det här och det här viset. Det vet man inte heller det får man
bara hoppas att man typ kan” (Informant 3A)
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I en av fokusgrupperna konstaterar en informant att utbildningen inte ger någon typ av kunskap
om bland annat fostrande samtal. En annan informant uttrycker att hen gärna hade fått redskap
i att hantera mer utmanande situationer som kan förekomma i yrket.
“Jag tänker kanske mera så här konflikthandlingar, hur man bemöter konflikter i
klassrummet, med elever eller med kolleger, föräldrar...” (Informant 4C).

Praktiska färdigheter
Majoriteten av informanterna önskar att lärarutbildningen var mer praktisk. Informanterna
önskar att utbildningen hade gett dem fler praktiska verktyg och färdigheter som de kan ha
nytta av i läraryrket. Några informanter menar att mer praktiska övningar hade varit mer
givande än teoretiska uppsatser.
“Alltså helt ärligt så tycker jag det varit väldigt lite som praktiska saker, praktiska
tips som man kan ta med sig till arbetslivet” (Informant 4A).

Flera informanter upplever praktikperioderna som givande, eftersom de då haft möjlighet att
utveckla sin läraridentitet samt få en större inblick i skolvardagen. Informanterna önskar att
utbildningen skulle bestå av fler praktikperioder där lärarstuderande hade möjlighet att i större
utsträckning få undervisa flera årskurser i olika ämnen. En av informanterna önskar att
lärarstuderande under praktikerna skulle få ta del av andra arbetsuppgifter som lärare har,
såsom utvecklingssamtal och lärarmöten.
“...det skulle ha varit intressant att också på de här praktikperioderna mera få vara
med just, kanske på lärarmöten, föräldramöte kanske till och med eller nåt sånt
kvartsamtal, utvecklingssamtal. Att få vara med och diskutera” (Informant 2C).

Under intervjuerna nämnde informanterna även mer konkreta kompetenser och färdigheter som
de saknar kunskap i. I samtliga fokusgrupper nämnde informanterna utvärdering, betygsättning
och planering av ett läsår som något de inte fått tillräckligt med kunskap om. Några informanter
upplever sig sakna kunskap i att utforma prov. Ett flertal informanter nämner även digital
kompetens som ett område de önskar att de hade fått mer utbildning i.
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“en kompetens som jag skulle ha önskat att jag skulle lärt mej lite mer om, de är ju
det här digitala och media, användningen av den och att faktiskt få lära mej hur man
kan konkret använda den i klassrummet” (Informant 1A).

5.3 Lärarstuderandes förväntningar på kommande kollegor
Vid analys av lärarstuderandes förväntningar på kommande kollegor har tre olika kategorier
kunnat urskiljas. Kategorierna är möjlighet att sprida sin kompetens, gott bemötande och stöd
under första tiden i yrket. I relation till varje kategori kunde olika aspekter identifieras (Figur
3).
Figur 3 Lärarstuderandes förväntningar på kommande kollegor.

Möjlighet att sprida sin kompetens
Uppmuntran
Flera informanter önskar att de framtida kollegorna skulle uppmuntra dem till att sprida sin
kompetens. Några informanter upplever att det som nyutexaminerad lärare kan vara svårt att
dela sina åsikter och idéer, men att uppmuntran av kollegorna kunde göra det lättare. Några
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informanter skulle därför önska att de framtida kollegorna skulle lyfta deras styrkor och
berömma dem.
“Och så tänker jag också att om jag till exempel skulle ha en jättebra digitalkompetens
att dom som peppar, uppmuntrar och att dom stöder och vill att man ska visa vad man
kan så att man kan sprida saker och ting vidare som man har kunskap om” (Informant
4A).

Utrymme
I intervjuerna önskar några informanter att det framtida kollegiet ger dem utrymme att utnyttja
sina kompetenser. Informanterna önskar att de framtida kollegorna bjuder in dem till
diskussioner, ger dem utrymme att tala samt lyssnar på dem. En informant hoppas även att
kollegorna ger nya lärare utrymme att i lugn och ro hitta den egna yrkesrollen. Några
informanter är även oroliga över att vissa kollegier inte vill förändra de gällande arbetssätten
och därför inte är intresserade av nyutexaminerade lärares idéer.
“...sen att dom också faktiskt lyssnar på en som ny lärare och inte bara tänker att ”jaha
du är bara en ny lärare att inte vet du någonting ännu”, att de faktiskt tar en i beaktande
och lyssnar helt enkelt” (Informant 4B).

I en fokusgrupp diskuterade informanterna om att det framtida kollegiet kunde ordna tillfällen
där alla lärare får möjlighet att dela med sig av sina idéer eller projekt. Detta skulle möjliggöra
att alla i kollegiet får en chans att sprida sin kompetens, utan att känna sig utpekad.
“Sen tänker jag också att det inte heller behöver vara så utpekande att “du som är ny
ska ha en ny kompetens” utan att man kan ju till exempel ha, många har ju lärarmöte
en gång i veckan eller varannan vecka att alla då berättar att det här är mitt mest
lyckade projekt i klassen och då sprider man ju också de kunskaper man har och då är
det ju blandat med våra nya kompetenser utan att det blir så utpekande” (Informant
3B).
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Tillit
Flera informanter önskar även att det framtida kollegiet tror på deras kompetens, trots att de är
nyutbildade lärare. Informanterna uttryckte en stark förhoppning om att vinna kollegornas
förtroende och på ett jämlikt sätt kunna bidra med egna idéer och initiativ. Utgående från
diskussionerna kan det konstateras att informanterna tar sin yrkesroll på allvar och därför också
förutsätter att framtida kollegor respekterar dem.
“Att man inkluderar alla och inte tänker att den där nya läraren inte vet någonting
och hon har inte det här hur det har varit i vår skola utan att man ser alla lärare där
som att alla sitter på bra kunskap och tillsammans blir vårt arbete bra” (Informant
2B).

Gott bemötande
Välkomnande
I samtliga fokusgrupper lyfter informanterna fram att de vill bli bemötta på ett bra sätt när de
kommer ut i arbetslivet. Informanterna vill känna sig välkomnade av sina kollegor och de
förväntar sig att personalen ska vara trevliga mot dem. Några av informanterna nämner att de
önskar att kollegorna visar att de vill man ska trivas på det nya arbetet och att de tror på en. En
av informanterna poängterar att varje lärare har ett ansvar att se varje elev och bemöta alla
likvärdigt och samma skyldighet borde det också vara att se varje kollega och bemöta alla väl.
“… att faktiskt känna sej välkommen och att dom [kollegerna] hjälper dej och visar att
vi vill ha dej här, vi vill att du ska trivas och känna att det här är någonting du klarar
av...” (Informant 1A).

Flera av informanterna har en förhoppning om att det ska vara enkelt att komma med i
arbetsgemenskapen och att kollegorna ska vara inbjudande mot nya lärare. En av informanterna
ger som exempel att kollegiet ska bjuda med den nya läraren på sådana aktiviteter och
traditioner som finns inom kollegiet. En annan av informanterna betonar vikten av att känna
sig som en del av kollegiet och att bli accepterad eftersom det har stor inverkan på
arbetstrivseln.
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“… jag förväntar mig i alla fall förstås att bli bra behandlad och att komma in i
gänget för det är ju viktigt för ditt välbefinnande på arbetet att du känner att du är en
del av sammanhanget...” (Informant 2C).

Förstående
I intervjuerna lyfte majoriteten av informanterna fram att de förväntar sig att de blivande
kollegorna ska vara accepterande och förstående mot dem. Informanterna önskar att kollegorna
ska förstå att de är nya och därför visa att det är okej att göra misstag. En av informanterna
nämner också att hen önskar att kollegorna är öppensinnade och inte dömer en för de beslut
som tas eller de misstag som begås.
"… min förhoppning är att man får ett kollegie som är accepterande och stöttande”
(Informant 1C).

Flera av informanterna önskar att det i det blivande kollegiet ska vara enkelt att be om hjälp.
Informanternas förhoppning är att nyutexaminerade lärare inte ska upplevas som jobbiga utan
få förståelse för att de är nya och inte kan allt. En av informanterna önskar att ingen ska bli
irriterad eller arg fastän nyutexaminerade lärare ställer många frågor eller behöver mycket hjälp
i början. Att kollegorna visar tålmodighet lyfter informanterna i en av fokusgrupperna fram
som något de önskar.
“Jag förväntar mig kanske att de [kollegerna] är tålmodiga och att man kanske inte
gör exakt så som de förväntar sig genast men att man måste hitta sin egen väg men
ändå behöver stöd av dem, de andra lärarna” (Informant 3B).

Stöttande
Informanternas förhoppning är att lärarna inom kollegiet ska stöda varandra i alla situationer
som uppkommer i skolvardagen, såväl positiva som negativa. Att lärarna lyssnar på varandra
och kollar upp hur de andra har det och hur det går för varandra känns viktigt för flera av
informanterna. Informanterna önskar också att lärarna bemöter varandra på ett positivt sätt och
att alla försöker se och stötta varandra i arbetet.
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"Jo det är alltid jättetrevligt då någon kollar upp hur de går för en, det spelar ingen
roll om man är ny eller inte, det är alltid trevligt om någon frågar hur det går, hur
dagen framskrider” (Informant 1C).

Några av informanterna framhåller att de förväntar sig stöd i olika arbetsuppgifter.
Informanterna önskar att kollegorna visar att de är villiga att hjälpa och vägleda en när det
behövs och att det är okej att fråga om hjälp. Informanterna önskar också att kollegorna ska
ställa upp för varandra och att kollegorna kan fundera och diskutera tillsammans kring olika
problem.
“… att tröskeln inte ska vara så hög om det är något som man funderar så att man får
veta att jo det är okej att fråga vad som helst om det är något som man behöver”
(Informant 4D).

Stöd under första tiden i yrket
Konkret information
I alla fokusgrupper lyfter informanterna fram att de önskar stöd under första tiden i yrket i form
av konkreta tips och råd. En av informanterna nämner att det skulle vara bra att få råd kring
exempelvis uppgörandet av årsplanering och liknande eftersom sådant varit svårt att öva på
under studierna. Också stöd och tips kring allmänna saker som föräldrakontakt och att hålla
möten skulle uppskattas av informanterna. Flera av informanterna nämner att de dessutom
önskar stöd i användningen av olika program som till exempel Wilma.
“...jag tänker så här allt praktiska just som Wilma och allt sånt administrativt men sen
också när du ska ha din första föräldrakväll vad ska man tänka på lite så här och det
också att man har någon att bolla tankar med” (Informant 2A).

Ett flertal av informanterna önskar att de ska få konkret information när de börjar på en ny
arbetsplats. En av informanterna anser att ett informationspaket skulle vara bra att få som ny
lärare på en skola. I informationspaketet skulle det kunna stå antal elever, grundläggande regler
och skolans rutiner med mera. Information uppsatt på väggar är också ett tacksamt stöd i nya
situationer och att få en grundlig rundvandring i den nya skolan uppskattas. En annan av
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informanterna betonar att kollegorna hellre får förklarar allt övertydligt än att anta att nya lärare
vet var till exempel olika saker finns eller hur olika saker ska göras.

Vägledning
I intervjuerna nämner flera av informanterna att de under sin första tid i yrket gärna skulle få
vägledning av sina kollegor. Informanterna lyfter fram att nyutexaminerade lärare kan vara
osäkra och att då veta att det finns någon att vända sig till med sina frågor skulle vara en
trygghet. I en av fokusgrupperna diskuterar informanterna kring att ha en mentor i yrket och
att det skulle ha stora fördelar. Informanterna i gruppen konstaterar att mentorskap idag börjar
vara vanligt och att nyutexaminerade lärare nästan kan förvänta sig att få en mentor under den
första tiden i yrket.
“Det där mentorskapet skulle säkert vara bra att man har en lärare som är nästan
ansvarig över en, så man har en handledare i princip...” (Informant 3A).

Några av informanterna anser att det skulle kännas bra om de andra lärarna i kollegiet på olika
sätt visar att de är villiga att hjälpa och vägleda en i början. Informanterna menar att det kan
vara jobbigt att själv ställa frågor hela tiden och att det då skulle vara enklare om de andra
lärarna erbjuder sin hjälp. Förutom att få råd och vägledning i de praktiska sakerna i arbetet
anser en av informanterna att det också skulle vara bra att få psykiskt stöd. Informanten ger
som exempel att hen gärna skulle få tips och råd av mer erfarna lärare om hur hen ska orka i
arbetet och vad hen bör prioritera respektive välja bort eftersom jobbet lätt kan kännas
övermäktigt i början.

Samarbete
Majoriteten av informanterna anser att samarbete tillsammans med andra lärare är någonting
viktigt som stöder en under den första tiden i yrket. Informanterna önskar att kollegorna ska
dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Också delning av material lärare emellan
upplever flera av informanterna att skulle vara till stor nytta för såväl nya som mer erfarna
lärare. Att kunna samplanera tillsammans lyfter några av informanterna upp som önskvärt och
en av informanterna anser att ett drömscenario skulle vara att ha en parallellklass där lärarna
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sinsemellan skulle ha ett tätt samarbete. Flera av informanterna betonar att när olika personer
samarbetar finns det utrymme för var och en att bidra med sina styrkor och arbetet blir mer
givande.
"...fast det [lärarjobbet] är ett jättesocialt arbete så är det ändå på ett sätt ett ganska
ensamt arbete för ibland känns det att du är ganska ensam med dina beslut, med din
klass, med dina elever, med föräldrarna och med det där materialet som du ska skapa.
Jag tycker det skulle vara jätte kiva att försöka få allt mera mot att arbeta tillsammans,
planera tillsammans, dela material, be om hjälp och ha kanske mera som ett sån där
lärarcommunity där alla kan bidra med just det som den är bra på...“ (Informant 2C).

Slutligen önskar några av informanterna att ett tätt samarbete med specialläraren ska vara
möjligt eftersom informanterna anser att specialläraren skulle kunna ge bra stöd i hantering av
olika situationer. En annan informant nämner att det också skulle vara bra att få träffa klassens
föregående lärare eftersom läraren skulle kunna ge goda råd och viktig information om klassen
som skulle hjälpa en i ens kommande arbete.
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6. Diskussion
I följande kapitel sammanfattas och diskuteras avhandlingens resultat i relation till tidigare
forskning. Därefter förs diskussion kring undersökningens metod och genomförande. Slutligen
presenteras implikationer för fortsatt forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken kunskap lärarstuderande på basis av sin
lärarutbildning och magisteravhandling vill bidra med som nyutexaminerade lärare.
Resultatdiskussionen är indelad enligt forskningsfrågorna där varje underkapitel diskuterar det
övergripande resultatet i relation till tidigare forskning.

Lärarstuderandes syn på det didaktiska tilläggsmaterialet
Resultatet visar att de flesta informanterna ser positivt på det didaktiska tilläggsmaterialet och
upplever att dess syfte är viktigt och värdefullt. Flera informanter menar att syftet med
materialet är att sprida forskningsbaserad kunskap till målgrupperna på fältet och att stöda
verksamma lärare i sitt yrke. Enligt informanterna möjliggör det didaktiska tilläggsmaterialet
det för lärare att tillämpa aktuell forskning i undervisningen, vilket informanterna värderar
högt. Det didaktiska tilläggsmaterialet kan även enligt informanterna minska arbetsbördan för
verksamma lärare, eftersom det direkt kan tillämpas i undervisningen.
Informanternas tankar om det didaktiska tilläggsmaterialets syfte är i linje med
forskningsprojektet Samverkan mellan klasslärares magisteravhandling och skolsamfundet i
det digitala samhället riktlinjer. Det didaktiska tilläggsmaterialet är en del av projektet i fråga.
Syftet med projektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle
och att öka växelverkan mellan lärarutbildningen, skolor och skolsamfundet i Svenskfinland.
(Henriksson m.fl., 2021; Eklund m.fl., 2022) Tidigare studier visar att kopplingen mellan
lärarutbildningen och skolsamfundet är svag (Aspfors & Eklund, 2017; Jakhelln m.fl., 2019).
Verksamma lärare tar sällan del av den kunskap studerande vid universitetet tagit fram genom
sina magisteravhandlingar, och därför finns det ett behov av att stärka banden mellan
utbildningen och skolsamfundet. Även en eventuell förändring i hur magisteravhandlingars
resultat borde kommuniceras har diskuterats. (Aspfors m.fl., 2019; Eklund m.fl., 2019)
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Trots att majoriteten av informanterna ser fördelarna med materialet, upplever
samtidigt flera arbetet som tungt och utmanande. Några informanter anser det vara svårt att
omformulera teoretiska avhandlingsämnen till praktiska tilläggsmaterial. I en studie som
utfördes av Henriksson m.fl. (2021) framkom samma resultat. Lärarstuderande hade
svårigheter med att byta genre från vetenskapligt till populärvetenskapligt. De studerande som
trots utmaningarna lyckades skapa populärvetenskapligt material ansåg att uppgiften var
givande och att de på ett meningsfullt sätt lyckades använda sin kunskap och kommunicera
sina resultat till allmänheten. Detta är i linje med resultaten i denna avhandling.
Att utforma materialet enligt målgrupperna är även viktigt enligt informanterna. Flera
informanter anser att materialets utformning bör vara tydligt, estetiskt tilltalande, lättillgängligt
och direkt tillämpbart. I Schüttens (2021) magisteravhandling framkom det att klasslärare
ansåg materialen vara användbara, men att vissa kunde vara mer konkreta och tydliga.
Informanterna tankar kring materialets uppbyggnad i denna studie skiljer sig däremot åt en del.
Några informanter anser att tipslistor och infoblad är användbara tilläggsmaterial, medan andra
informanter menar att lärare oftast redan behärskar den typ av kunskap och därför föredrar mer
konkreta material som direkt går att tillämpa i undervisningen.

Lärarstuderandes tankar kring kompetenser i kommande läraryrke
I resultatet framkom det att flera informanter önskar sprida och tillämpa ny forskning och
kunskap från utbildningen i det framtida läraryrket. Tidigare studier visar att det finns flera
fördelar med att lärare använder sig av forskning i undervisningen. Forskning kan bland annat
förbättra undervisningen, utveckla lärares tankesätt och bidra med ny kunskap (Maaranen,
2010). Flera informanter lyfter även fram biämnet och avhandlingsämnet som
specialkompetenser de önskar sprida i det framtida läraryrket. Inom klasslärarstudierna i
Finland har studerande själv möjlighet att välja ett biämne att specialisera sig i (Malinen m.fl.,
2012). Studerande får även själv välja ett tema för sin kandidat- och magisteravhandling
(Aspfors m.fl., 2019). Detta möjliggör för studerande att specificera och bredda sin kompetens.
I resultatet framkom det också att de flesta informanterna tror att lärare förväntar sig
forskningsbaserad kunskap och många nya tankar och idéer av nyutexaminerade lärare. Några
informanter tror även att framtida kollegor av nyutexaminerade lärare förväntar sig
specialkompetenser i form av biämnen och en bred digitalkompetens. Tidigare forskning visar
att nyutexaminerade lärare ofta förväntas vara etiskt medvetna pedagogiska experter med en
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god digital kompetens. Nyutexaminerade lärare förväntas även vara kreativa och ha förmåga
att tillämpa både teori och praktik i yrket. (Martin & Pennanen, 2015)
Informanternas åsikter gällande kollegiets bemötande mot nyutexaminerade lärare
skiljde sig något. Några informanter upplever att erfarna lärare ofta har en negativ inställning
gentemot nya lärare, medan andra anser att lärare har förståelse för nyutexaminerade och gärna
stöder dem. I studier där man undersökt nyutexaminerade lärares upplevelser av kollegiets
bemötande har resultaten också varit tudelade. En del nya lärare har bemötts av mycket stöd,
medan andra nya lärares idéer avisats och kompetens ifrågasatts. (Aspfors & Bondas, 2013;
Tynjälä, m.fl., 2013)
Majoriteten av informanterna upplever att de saknar vissa kompetenser som läraryrket
kräver. Flera informanter önskar att lärarutbildningen skulle bestå av mer praktiska kurser och
praktiker. De vanligaste områdena som informanterna anser sig sakna kunskap i är
specialpedagogik, praktiska ämnen såsom musik och slöjd, kontakt mellan hem och skola samt
konflikthantering. Resultatet överensstämmer tydligt med tidigare forskning. Forskning visar
att nyutexaminerade lärare och lärarstuderande efterlyser mer praktiska övningar i
lärarutbildningen och saknar kunskap i specialpedagogik, kontakt mellan hem och skola samt
praktiska ämnen. (Aspfors & Eklund, 2017; Eklund, 2014; Fantilli & McDougall, 2009)
Informanterna upplever också att de saknar en del praktiska färdigheter, såsom utvärdering,
betygsättning och digitalkompetens. Även detta framkommer i tidigare forskning (Aspfors,
m.fl., 2011).
Informanternas tankar kring kompetenser de önskar sprida och kompetenser de
upplever förväntas av dem var väldigt lika. Som tidigare nämnt önskar flera av informanterna
sprida ny kunskap från utbildningen, nya arbetssätt och specialkunskap inom sitt biämne i det
framtida läraryrket. Dessa kompetenser nämnde informanterna även som något de tror
förväntas av dem som nya lärare. I resultatet framkom det också några skillnader gällande
informanternas tankar kring digitalkompetens. Några informanter tror att de kommer kunna
sprida digital kompetens i det framtida yrket, medan andra menar att utbildningen inte gett dem
tillräckligt med digitala verktyg.
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Lärarstuderandes förväntningar på kommande kollegor
Informanterna önskar att de framtida kollegorna ska stöda dem som nya lärare. Flera
informanter är medvetna om de olika utmaningar som början av yrkeslivet medför. Därför
hoppas flera informanter att de som nya lärare får konkreta tips samt vägledning och stöd av
kollegorna. Möjligheten till samarbete med mer erfarna lärare tror flera informanter också är
till stor hjälp. I forskningen beskrivs den första tiden i läraryrket ofta som en kritisk och
utmanande period som påverkar nya lärares yrkesidentitet och yrkeskarriär (Jokinen, m.fl.,
2014). För att nya lärare ska klara av utmaningarna är systematiskt stöd av kollegiet ytterst
viktigt (Martin & Pennanen, 2015). Studier visar att nya lärares erfarenheter av stöd i
inledningen av karriären varierar från skola till skola. Detta beror på att det i Finland inte finns
något lagstadgat system på hur utbildningsanordnarna bör stöda nya lärare under
induktionsfasen. (Bjerkholt & Hedegaard, 2008)
Resultatet i studien visar även att informanterna önskar ett positivt bemötande från de
framtida kollegorna. Informanterna önskar att kollegorna är välkomnande och bjuder in dem i
arbetsgemenskapen. Flera informanter önskar även att kollegorna är förstående och stöder dem
som nya lärare. Tidigare forskning visar att kollegiets bemötande har en stor påverkan på nya
lärares trivsel, välmående och självförtroende (Aspfors & Bondas, 2013). Kollegor som är
välkomnande, visar intresse, uppskattning och lyssnar får nya lärare att känna sig accepterade
och uppskattade (Martin & Pennanen, 2015).
Flera informanter önskar även att de framtida kollegorna ska uppmuntra dem till att
sprida sin kompetens och ge dem utrymme att bidra med sina egna åsikter och idéer.
Informanterna önskar att kollegorna tror på deras yrkeskompetens och ser dem som en
förstärkning i kollegiet, trots att de är nyutbildade lärare. Tynjälä m.fl. (2013) menar att nya
lärare ofta bidrar med givande idéer eftersom de ser skolverksamheten med nya ögon.
Dessutom bär nyutexaminerade lärare på ny kunskap från utbildningen som kan utveckla
arbetet på skolan.

6.2 Metoddiskussion
Den här avhandlingen har skrivits inom forskningsprojektet Samverkan mellan klasslärares
magisteravhandling och skolsamfundet i det digitala samhället. Syftet med avhandlingen var
att undersöka vilken kunskap lärarstuderande på basis av sin lärarutbildning och
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magisteravhandling vill bidra med som nyutexaminerade lärare. Utgående från syftet och de
uppställda forskningsfrågorna valdes en kvalitativ metod för studien. En kvalitativ metod
lämpar sig väl vid studier med färre informanter där målet är att på ett nyanserat sätt undersöka
det utvalda ämnet (Olsson & Sörensen, 2011). Vidare valdes en hermeneutisk forskningsansats
eftersom lärarstuderandes egna upplevelser och tankar var i fokus i studien. Inom
hermeneutiken är förmedling av upplevelser för att nå en ökad förståelse det primära syftet och
informanterna ges utrymme att fritt få tala om sina tankar och upplevelser (Westlund, 2009;
Ödman, 2007).
Som

datainsamlingsmetod

i

denna

studie

valdes

fokusgruppintervjuer.

Fokusgruppintervjuer är passande när forskaren vill få en uppfattning om hur olika grupper
tänker kring ett visst ämne och när man vill samla in information som kan bidra till utveckling
(Wibeck, 2010). Fokusgrupperna i studien var till antalet fyra och i varje grupp deltog tre till
fyra informanter. Detta i enlighet med Dunbar (1997, refererad i Wibeck, 2010) som framhåller
att fokusgrupper inte bör bestå av fler än fyra informanter i var grupp eftersom informanterna
då inte har utrymme att uttrycka sina åsikter. I studien deltog sammanlagt 14 informanter, av
vilka en var man och 13 var kvinnor. Studiens resultat kan ha sett annorlunda om gruppen varit
mer heterogen, det vill säga att fördelningen mellan kvinnor och män varit jämnare. Alla
informanter studerade på magisternivå vid samma universitet. En del av informanterna var
goda vänner medan andra kände varandra ytligt. Det här bidrog till att stämningen i grupperna
var olika och en del av informanterna kan ha varit bekvämare att uttrycka sina åsikter medan
andra varit mer återhållsamma. Halkier (2010) poängterar att den sociala kontakten
informanterna emellan kan ha inverkan på informanternas uttalanden. För att alla informanter
ändå skulle känna sig så trygga som möjligt valde vi som forskare att inte vara med i grupperna
under intervjutillfällena.
Den första forskningsfrågan handlade om det didaktiska tilläggsmaterial informanterna
förväntas skapa i anslutning till sin magisteravhandling. Beroende på om informanterna själva
redan skapat ett eget didaktiskt tilläggsmaterial eller inte hade de olika uppfattning om vad ett
sådant tilläggsmaterial är. För att jämna ut denna skillnad användes under intervjuerna ett
stimulusmaterial (Wibeck, 2010). Stimulusmaterialet bestod av tre didaktiska tilläggsmaterial
som kort presenterades innan intervjuerna inleddes. Informanterna fick tillgång till materialen
via digitala länkar så vid behov kunde de också gå tillbaka till materialen under intervjuernas
gång. Vid val av stimulusmaterial eftersträvade vi som forskare att välja tre olika typer av
didaktiskt inriktade material i form av konkreta övningar eller uppgifter av olika slag. För att
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informanterna skulle ha fått en ännu bredare bild av vilka typer av material som finns kunde vi
också ha presenterat material som var mer normativt utformade i form av korta presentationer
av fakta eller listor med länkar. Vi bedömde dock att ett dylikt material inte skulle ha givit ett
lika bra underlag för diskussion som det didaktiskt inriktade materialet.
Det material som blivit insamlat under intervjuerna transkriberade vi själva vilket gav
oss god översikt över materialet. Kvalitativ innehållsanalys användes sedan för att analysera
det empiriska materialet och vi analyserade allt material tillsammans. Halkier (2010) lyfter
fram tre olika verktyg som vanligen används inom innehållsanalys. Dessa är kodning,
kategorisering och begreppsbildning. I vår analysprocess har vi följt ovannämnda steg vilket
har hjälpt oss att på ett systematiskt sätt arbeta oss igenom det empiriska materialet och komma
fram till likheter och skillnader i informanternas utsagor. Under analysprocessens gång har de
olika kategorierna gradvist utvecklats till de överordnade kategorier som redovisas i kapitel 5.
Under hela avhandlingsprocessens gång har de etiska riktlinjerna för god vetenskaplig
praxis följts (Forskningsetiska delegationen, 2019). All data har anonymiserats och förvarats
på ett säkert sätt i enlighet med Åbo Akademis riktlinjer för hantering av forskningsdata.
Informanterna har blivit informerade om studiens genomförande både muntligt och skriftlig
och samtliga har givit sitt samtycke till deltagande. Vid fokusgruppintervjuer är det utmanande
att garantera fullständig anonymitet för deltagarna eftersom forskaren inte kan kontrollera att
deltagarna efter tillfället inte sprider information vidare (Wibeck, 2010). Vid denna intervju
informerades deltagarna om att det som sägs under intervjun inte ska föras vidare.
Intervjusituationerna skilde sig åt mellan grupperna eftersom en grupp deltog i intervjun på
plats på campus medan resterande grupper deltog digitalt. För att stärka tillförlitligheten och
för att skapa så likartade intervjusituationer som möjligt för deltagarna utarbetades en
intervjuguide som följdes under samtliga intervjuer (Nyström, 2021). Intervjuguiden finns
bifogad (se Bilaga 2) och fylliga citat av informanterna redovisas i anslutning till resultaten för
att läsaren själv ska kunna bilda sig en egen uppfattning om studiens tillförlitlighet och
trovärdighet i de tolkningar vi gjort. Sammanfattningsvis har valet av de metodologiska
angreppsätten för denna studie varit lyckade och de uppställda forskningsfrågorna har
besvarats.
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6.3 Implikationer
Utgående från vår studies resultat anser vi att arbetsprocessen kring de didaktiska
tilläggsmaterialen skulle kunna utvecklas ytterligare. Majoriteten av informanterna i studien
förstod meningen med att skapa didaktiska tilläggsmaterial men flera upplevde den egna
processen med att skapa ett material som utmanande. Informanterna var av uppfattningen att
direkt användbara och konkreta material uppskattas mest av användarna vilket överensstämmer
med tidigare forskning. Att skapa konkreta material som är tydliga och direkt tillämpbara borde
därför betonas ytterligare från universitetets sida. Genom att lärarstuderande skulle få mer
övning i att skapa populärvetenskapliga material kunde också osäkerheten kring uppgiften
minska hos studerande och uppgiften skulle då kännas lättare för dem att ta sig an.
Informanterna i studien var av åsikten att de didaktiska materialen kan vara till stor nytta för
verksamma inom skolsamfundet och underlätta för exempelvis lärare i det dagliga arbetet. Av
intresse skulle därför vara att i kommande studier undersöka huruvida de didaktiska materialen
lärarstuderande skapar faktiskt når ut till de avsedda målgrupperna och i vilken utsträckning
verksamma inom skolsamfundet använder sig av materialen.
I studien framkom också att informanterna önskar att de under utbildningen skulle ha
fått mera kunskap inom flera olika områden. Speciellt upplever informanterna att utbildningen
borde ha innehållit flera praktiker, flera kurser i specialpedagogik och fler praktiska ämnen.
Informanterna upplever dessutom att de saknar kompetens för att möta vårdnadshavare och
sköta kontakten mellan skolan och hemmen. Resultaten tyder därför på att det fortsättningsvis
finns utmaningar inom dessa områden i lärarutbildningen och att fortsatt utveckling är
nödvändig. Vidare framkom i studien att informanterna gärna önskar sprida ny kunskap från
utbildningen ut i skolorna. Informanterna vill i det kommande kollegiet kunna bidra med
kompetenser inom bland annat de områden de specialiserat sig i under utbildningen. För att
kunna sprida ny kunskap och klara av de nya arbetsuppgifterna önskar informanterna stöd från
andra lärare i kollegiet. En del studier har blivit gjorda kring hur nyutexaminerade lärare
upplever de första åren i yrket. Förslagsvis kunde detta undersökas ytterligare vartefter
lärarutbildningen utvecklas och nya stödformer mellan utbildning och arbetsliv tillkommer. Av
intresse kunde också vara att undersöka hur verksamma lärare upplever att de kan stöda
nyutexaminerade lärare och vad de i sin tur önskar av nya lärare.
Sammanfattningsvis kan konstateras att de didaktiska tilläggsmaterial lärarstuderande
skapar fyller ett viktigt syfte med att förmedla ny forskning från universitetet ut till
skolsamfundet. Vår förhoppning är att resultaten från denna studie ska bidra till att anordnarna

63

av kursen, inom vilket populärvetenskapligt material skapas, såväl som utbildningsanordnarna
ger plats för studerande att under utbildningen i större utsträckning få öva sig i att skapa
populärvetenskapliga material. Därtill är det i vår studie tydligt vilken typ av material som
borde eftersträvas och detta önskar vi att också andra lärarstuderande som inte ännu skapat sina
material ska kunna dra nytta av. Vad gäller lärarutbildningens innehåll har det i vår studie
framkommit att en närmare koppling till praktiskt innehåll är önskvärt. Inom flera viktiga
kunskapsområden som exempelvis specialpedagogik och sociala färdigheter anser studerande
att det fortfarande brister i klasslärarutbildningen. Enligt oss bör detta tas på allvar och beaktas
vid bestämmelse av studiernas innehåll. Överlag verkar lärarstuderande känna entusiasm inför
att få sprida den kompetens de fått genom utbildningen och avhandlingsarbetet vidare. För att
kunna sprida sin kompetens och klara av det kommande arbetet önskar lärarstuderande stöd
och vägledning av kommande kollegor i såväl stort som smått.
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Bilagor
Bilaga 1: Forskning i pedagogik, kursuppgift

Fördjupade studier: Forskning i pedagogik (LP00BQ32)
Kursuppgift
Forskning vid Åbo Akademi (cf. Aspfors & Eklund, 2017) visar att lärarstuderande upplever att den
kunskap som utvecklas inom ramen för magisteravhandlingen inte når ut till relevant målgrupp och
skolsamfund. Inom ramen för kursen Forskning i pedagogik (5 sp) är målsättningen därför att utgående
från magisteravhandlingen utarbeta en populärvetenskaplig produkt för att förmedla kunskapen till
skola och samfund samt den målgrupp som är i fokus för avhandlingen. Avsikten är att den kunskap
som förmedlas kan tjäna som underlag för konkret användning. Kursupplägget är flexibelt. På basen av
sex introducerande föreläsningar görs det populärvetenskapliga materialet under läsåret när
magisteravhandlingen
färdigställs.
Modeller
hittas
här:
http://blogs2.abo.fi/magisteravhandlingariskolsamfundet/. Kursuppgiften omfattar följande:

Del 1: Rubrik och ingress
Du ska skriva en rubrik och en kort ingress utgående från din egen magisteravhandling och utforma
dessa på ett populärvetenskapligt sätt (inkludera gärna dina tre viktigaste nyckelord i texten). Ingressen
ska omfatta ca 4–5 meningar om avhandlingens huvudsakliga tema och ska finnas på kursens webbsida
som en introduktion.

Del 2: Video pitch eller podcast
Du ska skapa en video pitch (ca 2 min) eller podcast (ca 10–15 min) som på ett populärvetenskapligt
och lättförståeligt sätt förmedlar magisteravhandlingens relevans och resultat. Video pitchen ska
utarbetas med tanke på den målgrupp som avhandlingen fokuserar på men bör också göras relevant för
skolsamfundet generellt för konkret användning. Väljer du att göra en podcast gör du denna i dialog
med representant för målgruppen eller annan utomstående sakkunnig. Under kursens föreläsningar får
du insikter i hur du kan utforma dessa med avseende på relevant innehåll och upplägg. Video
pitchen/podcasten läggs på kursens webbsida och utgör inkörsport till ett mer omfattande material som
berör din magisteravhandling. Videon eller podcasten kommer att lagras öppet på nätet men behöver
nödvändigtvis inte innehålla ansiktsbilder.

Del 3: Didaktiskt tilläggsmaterial
I tillägg till ingressen och den utarbetade video pitchen/podcasten, ska du göra ett mer utförligt
didaktiskt tilläggsmaterial utgående från din magisteravhandling. Materialet kan vara av olika format,
förslagsvis guider och stödmaterial, film, animationer, spel, didaktiskt bearbetade utkast till aktiviteter
som rör temat eller aktivitetsmaterial för föräldramöten. På samma sätt som video pitchen/podcasten
ska materialet vara uppgjort på ett populärvetenskapligt sätt. Om du t.ex. har skrivit om föräldrasamtal,
kan du göra ett material som yrkesverksamma lärare konkret kan använda som underlag för sina egna
föräldrasamtal. Avsikten är att målgruppen som avhandlingen riktar sig till har konkret användning av
det material som du utarbetar. Om magisteravhandlingen skrivs inom ett forskningsprojekt kan
materialet som utarbetas gärna diskuteras med involverade i projektet eller om du går avslutande praktik
under läsåret kan du gärna diskutera med dina handledare alternativt pilotera ditt material. Materialet
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som utarbetas läggs upp på kursens webbsida tillsammans med ingressen och video pitchen/podcasten.
Du kan också med fördel förmedla materialet via egna sociala medier.
Del 1, 2 och 3 kan göras individuellt eller i mindre grupper (högst tre personer/grupp). Ifall arbetet görs
i grupp ska samtliga medlemmar ändå utföra alla tre uppgifter utgående från sin egen
magisteravhandling. Du får vid behov hjälp och stöd med att utarbeta materialet. Samtliga tre uppgifter
ska du diskutera med den målgrupp som din avhandling berör, tex lärare ute på fältet. Avsikten är att
du ska få respons på din idé och ditt material som du har skapat.

Del 4: Kamratrespons
Du väljer ut och tar del av minst två andra studerandes material och ger skriftliga kommentarer till dessa
på ett konstruktivt och etiskt riktigt sätt på kursens webbsida i kommentarsfältet till inlägget (klicka på
rubriken för inlägget för att se kommentarsfältet).

Del 5: Skriftligt reflektionsprotokoll
I anslutning till kursen ska du skriva ett reflektionsprotokoll. Reflektionsprotokollet består av två delar:
1) dina reflektioner över kursen och kursens föreläsningar och 2) dina reflektioner över processen att
utarbeta ett populärvetenskapligt material samt ge kamratrespons (del 1, 2, 3 och 4). Denna del görs
individuellt.
1. Skriftliga reflektioner över kursen
Du skriver reflektionsprotokoll över kursen och kursens alla föreläsningar. Du redogör generellt för hur
du har upplevt kursen och om ev. utvecklingsförslag och specifikt för vad föreläsningarna handlar om
och vad du har lärt dig av att ta del av dem. Omfattning ca 2 A4 sidor.
2. Skriftliga reflektioner över egen process
Du skriver reflektionsprotokoll över arbetet med att utarbeta eget material samt ge kamratrespons
(omfattning minst 3 A4 sidor). I det skriftliga protokollet bör redovisas:
-

syfte och målgrupp
innehåll (vad och varför)
materialets mottagande av önskad målgrupp och respons av denna
egen kritisk granskning av slutresultat
förslag på vidare utveckling
din givna kamratrespons

Totalt inlämnas ett populärvetenskapligt material (del 1, 2 och 3) samt ca fem sidor reflektionsprotokoll.
Det populärvetenskapliga materialet skickas per e-post (använd file sender) till den ansvariga läraren
(jaspfors@abo.fi) som efter godkännande laddar upp det på webbsidan. Det skriftliga
reflektionsprotokollet (del 5) laddas upp som en helhet på Moodle och är enbart tillgänglig för läraren
(se mappen inlämningsuppgift). Arbetsbelastningen är räknad utgående från 27 h/sp dvs. 135 h arbete.
Under det första föreläsningstillfället, får du fylla i ett avtal om upphovsrätt. Uppgiften bedöms i
enlighet med kursens bedömningsmatris (se Peppi/Moodle).

Vasa i september 2021
Jessica Aspfors (jaspfors@abo.fi), Gunilla Eklund (geklund@abo.fi) och John Henriksson
(john.henriksson@abo.fi)
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Bilaga 2: Intervjuguide

- Lärarstuderande tar del av tre material i början av tillfället och ska utgående från dem
diskutera sin egen syn.

Hur ser ni som lärarstuderande på det didaktiska material ni förväntas skapa i samband
med er magisteravhandling?
•
•
•

Hur önskar ni att ert material ska användas?
Vem vill ni nå med materialet?
Vilken typ av material tror ni är användbart?

Vad vill ni kunna bidra med till era kommande kollegier?
•
•
•

Vilken ny kompetens vill ni sprida?
Vilka förväntningar tror ni att lärare i kollegierna har på er kompetens?
Finns det någon kompetens ni önskar att ni hade lärt er under lärarutbildningen?

Hur kan kollegiet stöda er som nya lärare i att sprida er kompetens?
•
•

Vilka förväntningar har ni på de andra lärarna i kollegiet?
Vilken typ av stöd önskar ni att kollegiet skulle ge er som nyutexaminerade
lärare?
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Bilaga 3: Rekryteringsmejl
Hej på er!
Vi är två klasslärarstuderande som skriver vår magisteravhandling inom projektet Samverkan
mellan klasslärares magisteravhandling och skolsamfundet i den digitala världen. I studien
undersöker vi klasslärarstuderandes syn på de didaktiska tilläggsmaterialen som skapats i
kursen Forskning i pedagogik och den kunskap man har som nyutexaminerade lärare.

Vi söker nu klasslärarstuderanden på magisternivå som vill delta i vår undersökning i januari
eller februari. Undersökningen består av fokusgruppintervjuer där tre-fyra studerande
diskuterar tillsammans kring stödmaterialet och att börja jobba som nyutexaminerade lärare.
Intervjutillfället varar ca en timme och allt intervjumaterial hanteras konfidentiellt.

Det är möjligt att delta på plats vid campus eller på distans och som tack bjuder vi på kaffe och
en godsak! 😊 Vi hoppas ni vill delta och hjälpa oss med vår avhandling! 😊 Om ni är
intresserade av att delta hör av er till oss, vi återkommer med mer information efter jul.

Ella Koskela: ella.koskela@abo.fi
Alexandra Knuts: alexandra.knuts@abo.fi

Med vänliga hälsningar,
Ella Koskela och Alexandra Knuts
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Bilaga 4: Blankett för samtycke
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Bilaga 5: Intervjuinstruktioner Zoom

Tack så mycket för att ni deltar i vår fokusgruppintervju!
Nedan följer instruktioner för diskussionstillfället, läs igenom allt innan ni börjar diskutera.
1. Intervjutillfället består av tre diskussionsämnen. Till varje ämne finns några frågor.
Diskussionsfrågorna skickas i zoom chatten. Diskutera en fråga i taget och se till att
alla får prata.
2. Börja diskutera frågorna till diskussionsämne 1, kom ihåg att läsa upp frågorna högt.
Välj ut en person som fungerar som ordförande och som ser till att alla får säga något.
-

Till det första diskussionsämnet hör förutom frågorna också de didaktiska
tilläggsmaterialen som finns i zoom chatten. Materialen är med för att ni ska få
en bättre uppfattning om hur olika didaktiska tilläggsmaterial kan se ut och
lättare kunna diskutera kring dem. Ni behöver inte analysera materialen eller
göra uppgifterna.

-

När ni har diskuterat ämne 1 klart skicka KLAR i chatten så att vi kan skicka
diskussionsämne 2 åt er i chatten.

3. Fortsätt diskutera frågorna till diskussionsämne 2, kom ihåg att läsa upp frågorna
högt. Välj en person som är ansvarig för att alla får säga något.
-

När ni diskuterat ämne 2 klart skicka KLAR i chatten.

4. Fortsätt diskutera frågorna till diskussionsämne 3, läs frågorna högt och diskutera
tillsammans. Välj ut en person som är ansvarig för att alla får säga något.
-

När ni diskuterat ämne 3 klart skicka KLAR i chatten.

5. Om ni kommer på något ni vill tillägga till intervjun ta upp det till diskussion nu, om
inte skicka KLAR i chatten.
Tack för ert deltagande!
Har ni frågor? Skicka i chatten!
Vad är ett didaktiskt tilläggsmaterial?
I kursen Forskning i pedagogik ska alla skapa ett didaktiskt tilläggsmaterial. Materialet ska
utgå från din magisteravhandling. Materialet kan se ut på olika sätt t.ex. konkreta övningar,
guider, spel m.m. Målgruppen kan exempelvis vara elever, kolleger eller föräldrar.
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Bilaga 6: Intervjuinstruktioner Campus
Tack så mycket för att ni deltar i vår fokusgruppintervju!
Nedan följer instruktioner för diskussionstillfället, läs igenom allt innan ni börjar diskutera.

1. Framför er ser ni tre numrerade kuvert. Öppna ett kuvert i gången och läs frågorna
högt. Diskutera en fråga i taget och se till att alla får prata.
2. Välj ut en person som ser till att tillfället spelas in. Starta inspelningen genom att
trycka på REC.
3. Öppna kuvert nummer 1. Välj ut en person som fungerar som ordförande och som ser
till att alla får säga något.
-

I det första kuvertet finns det förutom frågorna också exempel på didaktiska
tilläggsmaterial. Materialen är med för att ni ska få en bättre uppfattning om
hur olika didaktiska tilläggsmaterial kan se ut och lättare kunna diskutera
kring dem. Ni behöver inte analysera materialen eller göra uppgifterna.

-

Läs frågorna som finns i kuvert 1 och diskutera tillsammans.

4. Fortsätt med kuvert nummer 2, kom ihåg att läsa upp frågorna högt. Välj en
ordförande som ser till att alla får säga något.
5. Fortsätt med kuvert nummer 3, läs frågorna högt och diskutera tillsammans. Välj en
ordförande som ser till att alla får säga något.
6. Om ni kommer på något ni vill tillägga är det bara att ta upp det till diskussion.
7. Avsluta inspelningen genom att trycka på STOP.
Tack för ert deltagande!

Har ni frågor, ring oss!
Vad är ett didaktiskt tilläggsmaterial?
I kursen Forskning i pedagogik ska alla skapa ett didaktiskt tilläggsmaterial. Materialet ska
utgå från din magisteravhandling. Materialet kan se ut på olika sätt t.ex. konkreta övningar,
guider, spel m.m. Målgruppen kan exempelvis vara elever, kolleger eller föräldrar.

