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Sammanfattning 

Skolan är förmodligen den mest granskade och diskuterade arbetsplatsen i världen. Få 

personer står oberörda, de flesta har en personlig erfarenhet av skolvärlden och därmed också 

bestämda uppfattningar om vad skolan är och hur den egentligen borde vara. Alldeles för få 

forskare som verkar inom skolfrågor har lärarerfarenhet. Lärarutbildningen avslutas idag med 

att lärarstudenter skriver ett avslutande examensarbete. Detta examensarbete som skall ha en 

tydlig yrkesanknytning kan ses som ett första led mot vidare forskning. Så varför har inte fler 

lärare inspirerats till att forska vidare inom skolvärlden? Vad har egentligen lärare själva för 

uppfattning av examensarbetet – deras första möjlighet till att själva gå vidare och forska 

inom skolvärlden? Syftet med denna studie är att undersöka hur nio nyblivna lärare upplever 

betydelsen av sitt examensarbete. Vilken betydelse har examensarbetet, enligt de nyblivna 

lärarna, när det gäller den personliga yrkesrollen och yrkesutvecklingen, lärarkårens status 

och anseende samt privatpersonens egen utveckling? 

 

Arbetet har designats som en fallstudie. En semistrukturerad intervjuform har använts för att 

undersöka nio nyblivna lärares erfarenheter av examensarbetets betydelse. Studiens 

huvudmateriel utgörs av de intervjuer som utförts med de nio lärarna, medan utvärderingar 

gjorda av studenter vid sista terminen i lärarutbildningen utgör kompletterande material. 

Resultatet visar att de nyblivna lärarna delar upp examensarbetets betydelse i en praktisk och 

en teoretisk nytta, en dikotomi som inte är avsiktlig enligt lärarutbildningens styrdokument. 

De ser enbart resultatet av den praktiska nyttan. Majoriteten av de nyblivna lärarna ser tillbaka 

på tiden då de skrev sitt examensarbete som en negativ upplevelse. Flertalet av dessa har även 

en negativ attityd till forskning inom framför allt pedagogik och didaktik. Examensarbetet har 

inte haft någon betydelse för någon av de tillfrågade när det gäller anställning. Ingen av dem 

har någonsin tillfrågats om sitt examensarbete vid anställningsintervjuer. Trots den negativa 

upplevelsen av examensarbetet säger dock flertalet intervjupersoner ha fått ett ökat 

självförtroende samt att de vuxit som personer av att ha skrivit examensarbetet. 

 

Nyckelord: examensarbete, nybliven lärare, gymnasielärare, vetenskapligt förhållningssätt 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skolan är förmodligen den mest granskade och diskuterade arbetsplatsen i världen. Få 

personer står oberörda, de flesta har en personlig erfarenhet av skolvärlden och därmed också 

bestämda uppfattningar om vad skolan är och hur den egentligen borde vara.1 De personer 

som idag bedriver forskning rörande skolfrågor är oftast inte själva lärare –vid landets ca 

6000 grund- och gymnasieskolor arbetar idag färre än 200 disputerade lärare. Detta utgör 

knappt 0,1 procent av den totala lärarkåren.2 Lärarna hyser över lag skepsis mot den i deras 

mening generella forskning kring skola och lärarutbildning som bedrivs idag. Denna 

forskning är, enligt dem, riktad till skoladministratörer och saknar de individuella variationer 

som är av central betydelse för all undervisning och verksamhet i skolan.3 Lärare är alltså 

skeptiska till forskning kring skolvärlden, till stor del på grund av att de personer som 

bedriver denna forskning allt som oftast saknar lärarbakgrund. Om forskarna skulle ha 

lärarbakgrund skulle förmodligen forskningsfrågorna vara annorlunda och de problem som 

valdes skulle förmodligen vara mera yrkesrelaterade för lärare. Varför forskar då inte lärare 

själva? I dagens lärarutbildning ingår att lärarstudenterna skriver ett examensarbete under 

utbildningen senare del. Detta examensarbete är att betrakta som ett första led mot en vidare 

forskning. Så varför har inte fler lärare inspirerats till att forska vidare inom skolvärlden? Vad 

har egentligen lärare själva för uppfattning av examensarbetet –deras första möjlighet till att 

själva forska inom skolvärlden? 

 

Budskapet som förmedlades vid det första undervisningstillfället för AU 34 med didaktisk 

inriktning vid Högskolan i Gävle höstterminen 2007, var att examensarbetet kommer att bli 

lärarstudentens flaggskepp, det är kronan på verket för hela lärarutbildningen. 

Lärarstudenterna skulle komma att sova med examensarbetet under huvudkudden och bära det 

med sig resten av livet.5 Har examensarbetet en sådan stor betydelse för den blivande läraren? 

Eller ligger nedanstående citat som är taget från en nybliven lärare närmare sanningen? 

                                                 
1 Arfwedson, Gerd, Arfwedson, Gerhard, Haglund, Stefan, På väg mot katedern –en bok för 

lärarutbildare/handledare och för blivande och nyblivna lärare, Almqvist & Wiksell 1992 
2 Alexandersson, Mikael, Praxisnära forskning och läraryrkets vetenskapliga bas. I Sandlin, Bengt, Säljö Roger 
(red), Utbildningsvetenskap –ett kunskapsområde under formering, Carlsson Bokförlag, 2006 
3 Arfwedson, Gerhard, Didaktiska Examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, 

gymnasium, etc., HLS Förlag 2005, s 17 
4 Allmänt utbildningsområde 3 
5 Sagt under föreläsningstillfälle i AU3 didaktisk inriktning på Högskolan i Gävle ht 2007 
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Man pratar ju om det när man går utbildningen. Vad ska du skriva om, hur har du tänkt 

lägga upp metod och så där. Men sedan när det är gjort faller det ju mest i glömska verkar 

det som. Det är bara intressant då – under studietiden och sedan verkar det inte vara 

intressant längre. Då kan man fråga sig – varför gör man det då? För ett examensarbete 

ska ju, tycker jag egentligen, ha någon koppling till framtiden. Eftersom det är ju ett 

avslut, ett slags slutprov på utbildningen man gått. Då borde det finnas en slags koppling 

till det man ska göra i framtiden, för det är ju därför man gått utbildningen kan jag tycka. 

Om skolledare inte ens efterfrågar betyg varför ska man då fråga efter examensarbetet?6 

 

De båda ovanstående citaten visar på två diametralt skilda synsätt kring examensarbetets 

betydelse för den blivande läraren samt den nyblivne läraren. Det första citatet framhåller 

examensarbetets vikt och stora betydelse för den blivande läraren. Det andra citatet ställer sig 

däremot frågande till vilken egentlig betydelse examensarbetet faktiskt har efter den avslutade 

utbildningen. 

 

Författarna till detta arbete har samma bakgrund när det gäller studier på lärarutbildningen. 

Båda författarna är studenter på lärarprogrammet och ska så småningom bli examinerade 

gymnasielärare med inriktning mot ämnena historia och religionskunskap.  Författarna har 

följts åt under åren vid lärarutbildningen på högskolan i Gävle och delar dessutom känslan av 

att många av de lärare vi har haft under våra år på högskolan i Gävle har gjort en hel del för 

att inspirera så många av oss lärarstudenter som möjligt att forska vidare och vi var bägge 

nyfikna på hur många studenter de nått fram till. Vad har man för mål med sitt arbete, hur 

många ser den som en inkörsport till vidare forskning och hur många ser det som ett 

nödvändigt ont som de gör bara för att de måste? Är det något som man stolt bär med sig och 

visar upp eller är det något som hamnar längst in i garderoben för att samla damm och som 

man gör allt för att förtränga? Dessa frågor behandlar problematiken kring hur lärarstudenter 

själva ser på examensarbetet i sin utbildning.  

 

Ingen av författarna kunde dra sig till minnes att vi haft någon klasskamrat som uttryckt en 

önskan om att få ägna mer studietid åt det vetenskapliga förhållningssättet under utbildningen, 

däremot är det väldigt många som framfört åsikter om att det läggs för stort fokus på det 

vetenskapliga förhållningssättet och för lite tid till ren faktainlärning inom respektive 

                                                 
6 En av våra intervjupersoner talar om examensarbetets betydelse 
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ämnesområde. Detta leder i förlängningen till att avskräcka lärarstudenter från en eventuell 

forskarutbildning. Författarna har alltså sammanfattningsvis upplevt en negativ inställning till 

forskning och vetenskaplighet bland våra kurskamrater. Detta är något som styrks i 

Högskoleverkets rapport 2006:46 R där det framgår att lärarstudenter värderar de praktiska 

delarna av sin utbildning högre än de teoretiska.7  Den negativa inställningen till forskning 

hos blivande lärare stämmer i stort överens med vad Arfwedson8 konstaterar angående aktiva 

lärares syn på skolforskning. Arfwedson menar att lärare ofta är negativt inställda till 

forskning inom skolvärlden, något som vi kommer att gå djupare in på under avsnittet tidigare 

forskning. Denna negativa inställning till forskning kring skolfrågor är något författarna ser 

mycket allvarligt på, eftersom det handlar om ett synsätt som man ska tillägna sig. Utan en 

vetenskaplig lärarutbildning, kan man inte utveckla verksamheten. Om man inte 

problematiserar sin verksamhet kan man inte heller förändra något. 

 

Högskoleverkets rapporter använder sig av begrepp som praktiska och teoretiska delar av 

lärarutbildningen. Vi kommer däremot att använda oss av dessa begrepp på det vis som 

diskuteras i Bronäs och Selanders Verklighet verklighet
9. Det betyder kortfattat att vi i detta 

arbete kommer att använda oss av begreppen som två kompletterande delar av samma 

verklighet, där det ena inte utesluter det andra. Det är snarare så att närheten mellan dessa 

båda begrepp är viktigare att poängtera än det fjärmande som oftast förekommer. Det kan 

alltså ses som två olika sidor av samma sak. 

 

Vi strävar efter att fylla en del av det kunskapsglapp som högskoleverket utreder i tre 

rapporter där kvaliteten i lärarutbildningen står i fokus – de behandlar kvalitet i 

examensarbeten, forskningsanknytning av grundutbildning samt examinationsformer i högre 

utbildning. Dessa presenteras utförligare under avsnittet tidigare forskning. Det har forskats 

om både nyblivna lärare och om examensarbetet men det har oftast skett på varsitt håll, vi 

syftar till att kunna väva samman dessa båda forskningsområden för att nå kunskap som är 

angelägen både för oss själva samt andra som berörs av ämnet. Vi strävar även efter en tydlig 

yrkesrelevans i vårt examensarbete. Det är viktigt att känna att man som nybliven kommer ha 

nytta av sitt examensarbete i sin framtida yrkesroll. Men vi anser även att det är viktigt att 

examensarbetet på något sätt tillför något till forskningsläget. 

                                                 
7 Högskoleverkets rapport 2006:46 R, Utbildning på vetenskaplig grund – röster från fältet 
8 Arfwedson, 2005 
9 Bronäs, Agneta, Selander, Staffan (red), Verklighet, verklighet : teori och praktik i lärarutbildning, Norstedts 
akademiska förlag, 2006 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka hur nio nyblivna lärare upplever betydelsen av sitt 

examensarbete. Vi har valt att avgränsa oss till nyblivna lärare då dessa rimligtvis torde ha 

sina erfarenheter kring examensarbetet i färskt minne. Vi har valt att avgränsa vårt syfte med 

följande frågeställning på följande vis: 

 

Vilken betydelse har examensarbetet enligt de nyblivna lärarna när det gäller: 

• Den personliga yrkesrollen och yrkesutvecklingen 

• Hela lärarkårens status och anseende 

• Privatpersonens utveckling   

 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning som behandlar både examensarbetet och den nyblivne läraren. 

Däremot har denna forskning ofta bedrivits separat. Därför har vi också gjort valet att dela 

upp genomgången av tidigare forskning för respektive område. Högskoleverket har publicerat 

ett antal studier som rör lärarutbildningen. Vi kommer att använda oss av tre studier som var 

och en behandlar kvalitet i examensarbeten, forskningsanknytning av grundutbildning samt 

examinationsformer i högre utbildning. Vi har använt oss av utvalda delar ur de första två 

studierna och kommer att presentera dessa nedan under rubriceringen examensarbetet, då 

bägge studier berör detta område. 

 

1.3.1 Examensarbetet 

Motiv för vetenskapligt arbete i lärarutbildningen 

Arfwedson är lärare, lärarutbildare och forskare. Vi vill särskilt poängtera detta då han genom 

sin tredubbla kompetens har särskilda förutsättningar att uttala sig om detta område. Han har 

bland annat skrivit boken Didaktiska Examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, 

grundskola, fritidshem, gymnasium, etc. Arfwedson menar att debattörer och politiker visar ett 

större intresse kring skol- och undervisningsforskning än vad yrkesverksamma lärare gör. 

Lärare är ofta skeptiska till denna typ av forskning. Arfwedson menar att detta kan bero på att 

skol- och undervisningsforskning historiskt sett ofta haft som mål att generalisera 

förhållanden inom skolan och undervisningen. Detta blir inte intressant för läraren eftersom 
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de individuella variationerna är avgörande för all undervisning och verksamhet i skolan. 

Verksamheten i skolan kan beskrivas som komplicerad, kontextuell och historiskt formad. 

Forskning som leder till generella konstateranden är således i regel mer användbara för 

skoladministratörer än för läraren.10 Enligt Arfwedson är det ett problem för den didaktiska 

forskningen att naturvetenskapen länge ansågs som ett ideal. Mätbara data har ansetts säkrare 

än studier av människors tankar och åsikter vilket har lett till att skolforskningen försökt 

efterapa den naturvetenskapliga forskningen. Man har letat efter generella svar och eftersom 

dessa generella svar inte finns har forskningen inte gett lärarna särskilt mycket. Arfwedson 

menar att didaktisk forskning i högre grad ska ägnas åt att studera olikheter än likheter. Att se 

skillnader mellan skolor, elever, lärare och årgångar kan ge en stor kunskap om den 

mångfacetterade skolvärlden.11 

 

Emsheimer har vid den särskilda lärarutbildningen, i tre sammanhängande undersökningar, 

forskat kring examensarbeten och lärarstudenters upplevelser kring dessa i syfte att klarlägga 

kvaliteter i ett antal examensarbeten, samt klarlägga lärarstudenters tänkande medan de 

arbetade med sina examensarbeten.12 I sitt arbete behandlar Emsheimer ett flertal av de 

områden som även vi i denna undersökning kommer att behandla, och dessa områden berör 

frågan om hur nyblivna lärare upplever nyttan av examensarbetet, men även den arbetsprocess 

som föreligger detta. Sammanfattningsvis delar Emsheimer upp den nytta lärarstudenter 

tillgodogjort sig i tre delar, där den första delen är ett utvecklat vetenskapligt förhållningssätt. 

Den andra är en ökad skrivförmåga och slutligen betonas fördjupade kunskaper inom det 

valda ämnesområdet. 

 

Det vetenskapliga förhållningssättet är en viktig del i detta forskningsområde och det är något 

vi genomgående kommer att förhålla oss till. Arfwedson menar att ett vetenskapligt 

förhållningssätt handlar om att kunna ta fram teorier kring de frågor man vill ha svar på och 

undersöka hållbarheten på dessa teorier genom att använda sig av så lämpliga metoder som 

möjligt.13 Denna definition av det vetenskapliga förhållningssättet är den vi kommer att 

använda oss av i detta arbete, med ett tillägg. Vi vill tydliggöra att hela den process som 

Arfwedson beskriver ska genomsyras av ett kritiskt tänkande och ett problematiserande. Med 

ett kritiskt tänkande menar vi att all fakta ska granskas och inget ska tas för givet. Vi syftar till 

                                                 
10 Arfwedson, 2005, s 17-18 
11 Arfwedson, 2005, s 19 
12 Emsheimer, Peter, Likheter, skillnader och bearbetande – en studie om studenter i examensarbete mars 2005 
13 Arfwedson, 2005, s 41 
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att jämföra Emsheimers resultat med våra egna när det gäller upplevelsen av ett utvecklat 

vetenskapligt förhållningssätt. Den ökade skrivförmågan är ingenting vi kommer att fästa 

särskild vikt vid, då de frågeställningar vi ämnar utreda inte innefattar studenters 

skrivförmåga. De fördjupade kunskaperna inom det valda ämnesområdet ingår i våra egna 

frågor rörande det dagliga arbetet samt spetskompetens. 

 

Examensarbetet – ur ett granskningsperspektiv 

Högskoleverket har utgivit tre rapporter som var och en behandlar aspekter rörande kvalitet i 

den nya lärarutbildningen. Dessa utredningar syftar i stort till att förbättra kvaliteten i 

lärarutbildningen. Även om vårt ändamål inte är att försöka förändra lärarutbildningen, finner 

vi även en hel del intressant information som vi kan applicera på vårt eget examensarbete: 

 

Enligt den tredje rapporten som behandlar kvalitet i examensarbeten är ett av de största 

problemen med de examensarbeten som författats vid lärarutbildningen, dominansen av så 

kallad kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer. Även brister i den teoretiska förankringen 

samt studenternas kritiska förmåga betonas som problem. 14 

 

Den andra rapporten behandlar forskningsanknytning av grundutbildning.15 Här diskuteras 

kring motsättningar mellan ökad akademisering kontra behovet av praktisk erfarenhet i 

lärarutbildningen. Vidare redovisas ett stort engagemang hos lärare vid lärarutbildningen för 

forskningsanknytningen som följer den ökade akademiseringen. Denna inställning delas inte 

av lärarstudenter – dessa framhåller förvisso vikten av forskning ur ett samhällsnyttigt 

perspektiv, däremot vill de själva inte utföra denna forskning, ofta anser de senare att praktik 

är viktigare än teori. I rapporten står det att läsa: 

 

Med siktet inställt mot yrkeslivet efterlyser studenter ”användbar” kunskap som ”leder 

någonstans”, gärna praktikperioder, inte ”teori” eller ”flum”.16 

 

Här ser vi att lärarstudenter efterlyser en mer praktiskt orienterad nytta i sin utbildning. 

Praktik ses som något positivt som ger en användbar kunskap. De teoretiska momenten i 

                                                 
14 Högskoleverkets rapport 2006:47 R, Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen 
15 Högskoleverkets rapport 2006:46 R, Utbildning på vetenskaplig grund – röster från fältet 
16 Högskoleverkets rapport 2006:46 R, s 34 
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lärarutbildningen är däremot förknippade med något negativt. I benämningen ”flum” finns ju 

en klart negativ värdering i det här fallet.  

 

Enligt rapporten underlättas forskning inom ett ämnesområde på grund av en förtrogenhet och 

trygghet med en viss institution och dess vetenskapliga tradition. Lärarstudenterna upplever 

att forskaranknytning är något som främst sker inom de olika ämnesinriktningarna och inte i 

lika hög utsträckning under de allmänna utbildningsområdena.17 Detta kan alltså bottna i att 

lärarstudenterna känner en större förtrogenhet och trygghet vid de olika ämnesinstitutionerna. 

Detta skulle i sin tur kunna förklaras av att ämnesinriktningen upptar en större del av 

utbildningen än de allmänna blocken, samt att de allmänna utbildningsområdena är utspridda 

över hela utbildningstiden medan ämnesinriktningar ofta är sammanhängande vilket kan bidra 

till en ökad förtrogenhet för institutionerna och deras arbetssätt.  

 

Både lärarstudenter och även vissa lärarutbildare anser att läraryrket är ett praktiskt yrke, 

kontakten med barn och ungdomar betonas, medan det vetenskapliga anses vara mer av en 

sidoverksamhet. Detta förstärks av det faktum att endast några enstaka av de lärarstudenter 

som rapporten utgår ifrån kan tänka sig att forska vidare i framtiden.18 Detta kan ställas i 

relation till Arfwedsons resonemang kring aktiva lärares syn på forskning rörande skolvärlden 

och det faktum att dessa ofta inte intresserar sig för sådan forskning eftersom den i många fall 

är allt för generell och då inte ser till de individuella variationer som är så viktiga i 

undervisningssammanhang. 

 

Rapporten som behandlar examinationsformer i högre utbildning19 stödjer de övriga två 

rapporterna i deras resultat, men har inte samma relevans för vår frågeställning, varför vi 

kommer att fokusera på de övriga två rapporterna. 

 

Linnér är forskare i svenska med litteraturdidaktisk inriktning och har skrivit rapporten Kan 

det bli för mycket av odiskutabel sanning? Examensarbetet i den nya lärarutbildningen – en 

utvärdering av försöket ht 2003.20 Linnérs utvärdering rör femton studenter med inriktning 

mot förskolan och grundskolans tidigare år. Dessa studenter gavs dispens att i förtid 

                                                 
17 Högskoleverkets rapport 2006:46 R 
18 Högskoleverkets rapport 2006:46 R 
19 Högskoleverkets rapport 2006:45 R, Examination med kvalitet – en undersökning av examinationsförfarandet 

vid några svenska högskolor 
20 Linnér Bengt, Kan det bli för mycket av odiskutabel sanning? Examensarbetet i den nya lärarutbildningen – en 
utvärdering av försöket ht 2003, 14/2004 Rapporter om utbildning, Lärarutbildningen Malmö 2004 
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genomföra sin ”sista termin” vid lärarutbildningen och bland annat då skriva examensarbete. 

Till grund för utvärderingen ligger en enkät som nio utav de femton studenterna gjort, 

intervjuer med tre av studenterna samt intervjuer med tre lärare vid lärarutbildningen. De 

examensarbeten som studenterna arbetade med syftade till att vara en förankring i respektive 

students huvudämne. 

 

Enligt Linnér finns det en brist på vetenskapligt förhållningssätt hos de studenter som deltagit 

i undersökningen. Detta problem skulle kunna lösas genom tidigt i utbildningen komma i 

kontakt med aktuella forskningsfält inom huvudämnet menar han. Denna kontakt ska sedan 

bibehållas genom hela utbildningstiden. I sin undersökning ställer Linnér frågan, hur man 

inom lärarutbildningen ser på ämneskunskap och ämnesdidaktik kontra allmändidaktik och 

hur stor klyftan är mellan dessa områden. Linnér menar vidare att det finns ett problem kring 

lärarstudenternas skrivkapacitet. Detta märks inte minst i det bristfälliga språkbruk som 

vanligtvis förekommer i de examensarbeten som skrivs av lärarstudenter. Detta menar han 

måste kunna övas upp genom olika skrivuppgifter under utbildningens gång. Ett annat 

problem som han lyfter fram är att tilltron till handledaren ofta blir allt för stor under arbetet 

med examensarbetet. Studenternas egna tankar riskerar då att försvinna eller reduceras. Detta 

leder till att studenten inte lär sig att problematisera och ställa frågor. Linnér lyfter även fram 

det faktum att han anser att det vore önskvärt att fler examensarbeten skrivna vid 

lärarutbildningen ledde fram till vidare forskning. Det råder i dagsläget en brist på forskare 

med lärarbakgrund, om fler lärare kunde engageras, skulle det bedrivas mer forskning kring 

områden med relevans för läraryrket. Ett första steg mot vidare forskning för lärare är just 

examensarbetet. Om det vetenskapliga förhållningssättet etableras under utbildningen, kan 

förhoppningsvis detta perspektiv appliceras på frågor i verksamheten, vilket leder till 

fördjupning och förhoppningsvis forskning inom skolvärlden. 

 

1.3.2 Forskning kring nyblivna lärare 

Paulin är forskare vid lärarhögskolan i Stockholm. Paulin har i sin avhandling, Första tiden i 

yrket – från student till lärare
21, tagit fasta på de svårigheter en nybliven lärare kan stöta på 

under sina första år i yrket. Empirin i avhandlingen består av texter skrivna av studenter vid 

                                                 
21 Paulin, Arja, Första tiden i yrket – från student till lärare: En studie av de svårigheter nyblivna lärare möter 

under sin första tid i yrket, HLS Förlag, 2007 
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lärarutbildningen samt gruppintervjuer med tjugofem stycken nyblivna lärare.22 Efter att ha 

lyssnat på de nyblivna lärarna insåg Paulin att deras berättelser till största delen handlade om 

svårigheter och problem. Syftet med arbetet blev då att belysa vilka problem som nyblivna 

lärare pratar om, varför de pratar om dessa problem och varför de har dessa problem.23 Enligt 

Paulin, är de nyblivna lärarnas största dilemma, avsaknaden av social förmåga och konkreta, 

handfasta tips på hur man löser situationer som behandlar frågor kring disciplin samt 

konflikter. I avhandlingen tar hon upp hur de svårigheter den nyblivne läraren stöter på under 

sin första tid varierar från termin till termin. Under den första terminen har den nyblivne 

läraren, enligt studien, fullt upp med att organisera klassrumssituationen. Under denna första 

termin är deras relationer till eleverna inte så professionella som önskvärt är. Under den andra 

terminen engagerar den nyblivne läraren även föräldrar och kollegor från skolan, vilket 

avlastar läraren i sitt uppdrag, samt hjälper denne att på ett bättre vis nå fram till eleverna. 

Relationen till eleverna blir även mer professionell under den andra terminen. Slutligen 

beskrivs hur den nyblivna läraren under sin tredje termin etablerat sig i sin roll som lärare och 

kan även börja väva in didaktiska frågeställningar i sitt uppdrag. Sammanfattningsvis kan man 

säga att de nyblivna har stora problem under sina första tre terminer i yrket. Det är främst 

deras bristande sociala kompetens som ställer till dessa problem som kan delas in i fyra olika 

huvudgrupper. De nyblivna lärarna har problem att förstå och hantera problemelever, att 

skapa arbetsro i klassen, att förhålla sig till kollegor och slutligen att förstå sig på föräldrar.24 

 

Lärarens första tid i yrket har även Fransson skrivit om i sin avhandling Att se varandra i 

handling
25, där han jämför fyra lärare och fyra officerares upplevelser av sin första tid i yrket. 

Gällande den syn på teoretisk och praktisk nytta som diskuteras under rubriken arbetsmodell, 

finner vi i Franssons avhandling en liknande syn på frågan. Fransson menar att ett 

vetenskapliggörande av lärarutbildningen inte innebär ett avståndstagande från 

yrkesförankring eller praktisk erfarenhet, utan snarare ett vetenskapligt sätt att närma sig och 

förhålla sig till läraryrket och dess erfarenheter.26 

 

Franssons avhandling visar att de nyblivna lärare som ingår i studien, överlag har sämre 

organisatoriska, institutionella och kommunikativa betingelser för yrkesintroduktion än vad 

                                                 
22 Paulin, 2007, s 73 
23 Paulin, 2007, s 29 
24 Föreläsning med Arja Paulin på Högskolan i Gävle 2007-11-19 
25 Fransson, Göran, Att se varandra i handling –en jämförande studie av kommunikativa arenor och 

yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare, HLS Förlag, 2006 
26 Fransson, 2006, s 191 
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de nyblivna officerarna har. Däremot påvisar Fransson att det hos en av de nyblivna lärarna 

råder ett bättre arbetsklimat än hos både de nyblivna officerarna och de övriga lärarna.27 Tre 

av fyra lärare i Franssons avhandling upplever brister i sina arbetslag. Dålig kommunikation 

mellan kollegor leder till bland annat till större arbetsbelastning. Lärarna i avhandlingen har 

dessutom svårare än officerarna att skilja på arbete och fritid vilket leder till ökad stress och 

en negativ syn på yrket. Lärarna beskriver den första tiden i yrket i hårda och dramatiska 

ordalag de känner sig ofta ensamma, osäkra och otillräckliga.28 Fransson använder sig av 

begreppet kommunikativa arenor. Med detta menar Fransson de tillfällen både i tid och rum 

där yrkessituationer kan ventileras, detta innefattar bland annat mentorstid, arbetslagsmöten, 

diskussioner i fikarummet och så vidare.29 Enligt Franssons resultat är de kommunikativa 

arenorna essentiella för den nyblivna lärarens utveckling och välbefinnande. Att tillsammans 

med kollegor planera, genomföra och utvärdera olika moment i arbetet är kännetecken för 

goda kommunikativa villkor och leder till en meningsskapande process där möjligheter och 

spelregler framträder på ett tydligt sätt. För tre av fyra lärare i Franssons avhandling var dock 

verkligheten en annan. Deras kommunikativa villkor var närmast obefintliga och deras 

meningsskapande processer blev då mer privata, dolda, svårtillgängliga och mångtydiga.30  

 

Sammanfattningsvis är det en liknande situation av nyblivna lärares som målas upp i både 

Franssons och Paulins avhandlingar. Dessa båda avhandlingar har försett oss med en kunskap 

och en inblick i de förutsättningar som råder för de nyblivna lärare som utgör huvudmaterialet 

i vårat examensarbete. Det finns dock anledning till att inte dra alltför generella slutsatser 

kring de nyblivna lärarna med utgångspunkt i dessa studier. Franssons avhandling bygger på 

ett litet material och hans empiri utgörs av fyra lärare som samtliga är verksamma vid 

grundskolan (samt fyra fänrikar). Paulins forskning bygger på data i form av anteckningar 

förda av henne själv under de gruppsamtal som bildar hennes material. Det finns svårigheter 

förenade med att själv leda ett samtal och sedan dokumentera samtalet iform av anteckningar.  

 

                                                 
27 Fransson, 2006, s 203 
28 Fransson, 2006, s 171-173 
29 Fransson, 2006, s 17 
30 Fransson, 2006, s 180 
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1.4 Begreppet nybliven lärare 

Nybörjarlärare är ett begrepp som används i Söderhamnsmodellen.31 I detta begrepp ingår 

även de lärare som är inne på sitt andra yrkesverksamma år, inte enbart dem som arbetar sitt 

första år i läraryrket. Nybörjarlärarnas egen definition av att vara ny i läraryrket är: så länge 

man känner sig ny i yrket.32 

 

Morberg & Gustafsson använder alltså sitt begrepp nybörjarlärare om lärare som har upp till 

två verksamma år inom yrket. Även vi har i vår utredning valt att begränsa oss till lärare med 

upp till två års yrkeserfarenhet. Vi har däremot inte valt att begagna oss av begreppet 

nybörjarlärare, då vi anser att det finns en negativ värdering i själva ordet nybörjare. Vi väljer 

istället att använda oss av begreppet nybliven lärare, även om vi delar Morbergs & Gustafsson 

mening att läraren ska ses som en nybliven lärare även under sitt andra år i yrket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Morberg, Åsa & Gustafsson, Lennart, Söderhamnsmodellen, Högskolan i Gävle, 2007 
32 Morberg, & Gustafsson, 2007 
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2. Metod 

2.1 Arbetsmodell 

I vår frågeställning står examensarbetet samt den nyblivne läraren i centrum, i och med 

frågeställningen vilken betydelse har examensarbetet för den nyblivne läraren? Kring dessa 

centrala begrepp finner vi då ett antal områden som vi tror att examensarbetet kan påverka hos 

olika lärare och som kan tänkas komma upp i våra intervjuer. Vi har valt att konkretisera och 

visualisera detta i följande arbetsmodellmodell: 

 

 

 

 

 

Vi har skapat denna modell för att använda som utgångsläge i arbetet. Modellen är ett resultat 

av våra föreställningar kring den nyblivne lärarens upplevelser när det gäller examensarbetets 

nytta. Dessa förställningar bygger på våra samlade erfarenheter från lärarutbildningen. Det är 

även utifrån dessa föreställningar som vi konstruerat intervjuguiden som ligger till grund för 

intervjuerna. Under arbetet med att sammanställa samt analysera intervjuerna uppkom 

ytterligare områden som skulle kunna tänkas ingå i arbetsmodellen, exempelvis ämne och 
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tillvägagångssätt, skrivupplevelsen samt målsättning. Även frågan kring det vetenskapliga 

förhållningssättet kom att ta en större del än vad vi från början trodde. Dessa områden skulle 

kunna ingå och även utvecklas vidare i en arbetsmodell vid en eventuell fortsättning av vårt 

examensarbete. Men då vi från första början arbetat efter just denna arbetsmodell och 

dessutom ligger till grund för intervjuerna, väljer vi att presentera den i dess ursprungliga 

form. De termer som omger de centrala begreppen vidrör vår frågeställning på olika vis, en 

del mer än andra. Men enligt vår erfarenhet och förförståelse av frågan och vår syn på 

nyblivna lärare, utgår vi från att de alla bidrar till frågans komplexitet. Utan inbördes 

rangordning är dessa termer: 

 

• Vidare forskning - Har den nyblivne läraren ambitioner till vidare forskning och i så 

fall inom eller utanför det ämne som behandlades i examensarbetet? Vilken betydelse 

har i så fall skrivandet av examensarbetet haft för denna ambition? 

• Vetenskapligt förhållningssätt - Upplever den nyblivne läraren att denne i samband 

med examensarbetet förvärvat eller utökat ett redan befintligt vetenskapligt 

förhållningssätt? På vilket sätt har då denne haft nytta av detta? 

• Spetskompetens- Upplever den nyblivne läraren i samband med examensarbetet en 

utvecklad spetskompetens inom ett visst ämne, exempelvis fördjupade kunskaper som 

förvärvats i samband med examensarbetet och därmed ligger utanför de ramar som 

utgörs av de obligatoriska kurserna vid respektive lärarutbildning? 

• Dagligt arbete - Upplever den nyblivne läraren att denne har någon användning av sitt 

examensarbete i det dagliga arbetet.  

• Kontaktnät – Anser den nyblivne läraren att arbetsprocessen med examensarbetet har 

lett till ett anskaffande eller ett eventuellt utökande av dennes kontaktnät? 

• Betydelse vid anställning – Vilken betydelse upplever den nyblivne läraren att dennes 

examensarbete haft i samband med sin anställning? 

• Status - Anser den nyblivne läraren att examensarbetet på något vis påverkar statusen 

för läraryrket? Varför/varför inte? 

• Personlig utveckling - Har den nyblivne läraren i samband med examensarbetet 

upplevt en känsla av mänsklig växt eller mognad, exempelvis genom ökad stolthet, 

höjt självförtroende etc.? 
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I vårt arbete kommer vi att beröra så kallad praktisk likväl som teoretisk nytta av 

examensarbetet. Att göra en dikotomi av dessa begrepp är naturligtvis felaktigt om man ser 

till de styrdokument som vår lärarutbildning skall rätta sig efter.33 Det står klart och tydligt att 

teori och praktik skall integreras till en sammanhållen helhet. Den vetenskapliga utbildningen 

syftar främst till att dagens lärare skall kunna kritiskt granska och problematisera sin vardag 

som är en nödvändig förutsättning för att kunna utveckla sin verksamhet! Här i detta arbete 

kan det inledningsvis vara en möjlighet att tydligt påvisa dessa båda perspektiv. 

 

Selander och Bronäs menar att praktiska och teoretiska aspekter inte är åtskilda begrepp, utan 

att de utgör samma verklighet som ses ur olika perspektiv. De hävdar att dessa begrepp inte 

alls är vitt åtskilda, utan att den ena aspekten snarare bygger på en förkunskap av den andra 

aspekten.34 När vi i detta arbete fortsättningsvis benämner en nytta som antingen praktisk eller 

teoretisk så menar vi detta ur de intervjuades synpunkt och upplevelser. Nytta av sitt 

examensarbete i det dagliga arbetet ses av de intervjuade som en klart praktisk nytta medan 

nyttan de upplever sig haft av det vetenskapliga tankesättet kan vara mer av en mer teoretisk 

karaktär. Praktisk nytta är alltså sådant som de anser sig kunna nyttja på ett konkret sätt i sin 

undervisning medan teoretisk nytta är sådant som de upplever sig ha nytta av att tänkt och 

reflekterat kring. Detta kommer främst att beröra frågorna rörande det dagliga arbetet och det 

vetenskapliga förhållningssättet. 

 

Arja Paulin uttrycker sig på följande sätt angående hur nya respektive erfarna lärare ser på vad 

vi kallar teori och praktik: 

 

Den professionella kunskapsbasen utgörs av praktikgrundad erfarenhetskunskap och 

vetenskapsgrundad teoretisk kunskap. Den erfarenhetsgrundade förtrogenhetskunskapen 

har också kallats för lärares tysta kunskap. Det är denna kunskap som nya lärare saknar i 

början och utvecklar under sin första tid i yrket. Det som kännetecknar den erfarne 

läraren till skillnad för novisen är att hon vet vad hon gör och varför hon gör det.35 

 

Det Paulin kallar praktikgrundad erfarenhetskunskap är vad vi ovan benämner som praktisk 

nytta medan hennes benämning vetenskapsgrundad teoretisk kunskap motsvarar vårt begrepp 

teoretisk nytta. 

                                                 
33 Att lära och leda (SOU 1999:63) 
34 Bronäs & Selander, 2006, s 11-12 
35 Paulin, 2007, s 18 
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2.2 Metod och genomförande 

Arbetet har karaktären av en fallstudie. Kortfattat rymmer modellen för en fallstudie ett 

detaljerat och ingående studium av ett enda fall. Termen fall är i detta sammanhang oftast 

förknippat med en stad, en skola, en organisation eller endast en person och studiet av just 

detta specifika fall.36 Vi har valt att intervjua nio lärare verksamma vid gymnasieskolor inom 

samma stad, dessa nio lärare utgör då vårt fall. Att de är verksamma inom samma stad utgör 

bakgrunden för resultaten men inte fokus i utredningen. Vi har även tagit fasta på det faktum 

att de samtliga arbetar vid gymnasieskolor, men huvudsakligen fokuserar vi på läraren och 

dennes upplevelser. Det är därför vi poängterar att arbetet har en karaktär av en fallstudie 

även om det inte faller under den typiska modellen av en fallstudie. Syftet är att kunna se hur 

de nyblivna lärarna i just det här arbetet ser på betydelsen av sitt examensarbete genom att 

utifrån intervjumaterialet utföra en analys. 

 

Innan intervjuerna utfördes hade de blivande intervjupersonerna informerats om vad arbetet 

skulle komma att behandla, att deras medverkan i arbetet var helt valfritt och att de skulle 

anonymiseras om de bestämde sig för att medverka. Vi poängterade även att arbetet var 

oberoende av deras arbetsplatser, på grund av detta fanns ingen press från deras arbetsgivares 

sida att de skulle ställa upp och därmed var deras medverkan helt frivillig. Intervjupersonerna 

fick i ett tidigt skede dessutom våra kontaktuppgifter så att de skulle kunna höra av sig med 

eventuella frågor och funderingar. När intervjuerna var avslutade poängterade vi att de skulle 

höra av sig till oss om de hade ytterligare synpunkter eller frågor rörande sitt deltagande i vårt 

examensarbete. Vi förklarade att intervjumaterialet inte skulle användas till något annat 

ändamål än vårt examensarbete och att intervjumaterialet kommer att magasineras vid 

Högskolan i Gävle. Vi klargjorde även det faktum att de hade rätt att ångra sin medverkan i 

arbetet och dra sig ur vid vilken tidpunkt som helst. Dock var det ingen av de medverkande 

som valde att hoppa av. Rent praktiskt lade vi upp intervjuerna så att en av oss höll i själva 

intervjun medan den andre antecknade och observerade. Dessutom dokumenterade vi alla 

intervjuer med hjälp av diktafon. Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuform. 

Bryman ger i boken Samhällsvetenskapliga metoder
37 följande direktiv för utförandet av en 

sådan intervjuform:  

 

                                                 
36 Bryman, 2002, s 64-65 
37 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö, 2002 
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Forskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras (det kallas 

ofta för intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Frågor som 

inte ingår i denna kan också ställas, om intervjuaren anknyter till något som 

intervjupersonen sagt. Men i stort sett kommer frågorna att ställas i den ursprungliga 

ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen.38 

 

Denna beskrivning speglar på ett mycket bra sätt hur vi har gått tillväga vid våra intervjuer.  

Vi har använt oss av en intervjuguide39 med ett antal grundfrågor, denna har utgjort en sorts 

mall för intervjuerna men vi har varit flexibla i vårt tillvägagångssätt. Vid en intervju med en 

helt främmande person kan det vara svårt att få till en miljö där intervjupersonen känner sig 

avslappnad, att intervjun dessutom spelas in kan öka problematiken ytterligare. Vi har därför 

tillåtit utsvävningar kring ämnen som kanske inte är vitala för utredningen men som bidrar till 

att intervjupersonen känner sig mer bekväm vilket leder till en bättre intervju i form av mer 

uttömmande svar. Det har även hänt att intervjupersonen självmant kommit in på ämnen 

under ett tidigt stadium i intervjun som enligt intervjuguiden var tänkt att behandlas längre 

fram i intervjun. Vid dessa tillfällen har vi gått ifrån vår förbestämda frågeordning. Detta hade 

vi diskuterat i förväg och bestämt oss för att vara flexibla vid dessa situationer. 

 

Vid utformandet av vår intervjuguide var vår tanke att frågorna skulle delas in i vissa 

teman/block som överensstämmer med de områden som vi redogjort för i vår arbetsmodell. 

Det absolut första vi gjorde vid varje intervju var att förklara vad det var vi skulle ta upp 

under samtalet och vad arbetet handlade om. Vi påpekade även för intervjupersonerna att de 

skulle anonymiseras i det färdiga arbetet. Vår tanke var sedan att inleda med ganska 

personligt inriktade frågor och samtalsämnen för att få igång intervjun på ett bra sätt. Dessa 

frågor var även tänkta att ge oss information och en bild av intervjupersonens bakgrund och 

tidigare erfarenheter. 

 

Sedan kom vi in på frågor som berörde deras upplevelser och tankegångar kring själva 

arbetsprocessen med examensarbetet. Eftersom det hade förflutit en viss tid sedan de skrev 

sina arbeten var vår förhoppning att dessa frågor skulle få dem att komma ihåg hur de såg på 

sitt examensarbete inför och under själva arbetsprocessen. Tanken var att få 

                                                 
38 Bryman, 2002, s 301 
39 Se bilaga 1 
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intervjupersonerna att sätta sig in i hur det kändes att skriva. Vi hoppades sedan kunna ställa 

detta mot hur de ser på examensarbetet idag. Nästa block med frågor berörde examensarbetets 

roll vid anställning. Efter det kom vi in på frågor rörande det dagliga arbetet. Dessa följdes av 

frågor angående vetenskapligt förhållningssätt och vidare forskning. Efter att ha pratat om 

vidare forskning kändes det naturligt att ta upp frågan kring lärarkårens status. Efter det tog vi 

upp frågan om vad examensarbetet betytt för dem som privatpersoner. Avslutningsvis fick de 

ta upp övriga tankar och funderingar som de kunde tänkas ha kring ämnet. 

 

Efter att ha vägt olika redovisningsformer mot varandra, har vi har valt att redovisa vår 

utredning tematiskt. Tanken med denna form är att kunna lyfta fram och synliggöra 

övergripande tendenser då vår arbetsmodell och vår intervjuguide bygger på och behandlar 

samma åtta områden. Inför redovisningen diskuterade vi särkilt två olika alternativ och deras 

för- och nackdelar. Det första alternativet som vi såg det var att redogöra för intervjuerna var 

och en för sig. Fördelarna med detta tillvägagångssätt skulle vara att detaljer och individuella 

åsikter och tankar blev tydliga. Nackdelen skulle dock vara att det blir svårare att se något 

övergripande resultat, att kunna se några generella likheter eller skillnader mellan de olika 

intervjuerna. Det andra alternativet vi reflekterade kring var att redovisa i diagramform. Detta 

ansåg vi dock kräver till stor del rena ja- eller nejfrågor, vilket skulle leda till att viktiga 

nyanser förbises och viktig information går till spillo. Efter att noggrant ha vägt dessa 

tillvägagångssätt gentemot varandra valde vi den tematiska metoden. 

 

Vi har inte transkriberat våra intervjuer utan lyssnat igenom dessa ett flertal gånger och 

antecknat vad de olika intervjupersonerna har sagt om de olika tematiska delarna som vi valt 

att fokusera på. Detta kan vara negativt om författaren söker citera exakta ordalag, men då vi 

själva valt en mer överskådlig, tematisk metod för att redogöra för våra resultat anser vi att 

transkribering inte är nödvändigt i vårt fall. Vi har båda fört dessa anteckningar separat och 

sedan jämfört dem med varandra och de anteckningar som fördes under själva intervjun. Vid 

eventuella oklarheter har vi genomfört ytterligare genomlyssningar av intervjumaterialet. Det 

textmaterial som skapades genom detta tillvägagångssätt har vi sedan använt som 

analysverktyg för att kunna skapa oss en bild av vilken betydelse examensarbetet har haft för 

våra intervjupersoner. Vi har letat efter eventuella mönster, likheter och olikheter.  
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2.3 Material och urval 

2.3.1 Huvudmaterial (intervjuer) 

Vi har intervjuat nio stycken lärare på gymnasiet för att undersöka vår frågeställning. Av 

dessa nio, bygger sju arbeten på intervjustudier, en var en textstudie och den sista var ett 

utförande av en laboration. Denna fördelning stämmer överens med högskoleverkets rapport: 

Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen, där det framgår att intervjustudier utgör 63 

procent av de undersökta examensarbetena från lärarutbildningen och där textstudier utgör 10 

procent av dessa.40 Från början var tanken att vi skulle intervjua åtta stycken men då vi fick en 

förfrågan ifrån ytterligare en lärare som ville vara med i vår studie så blev den slutliga siffran 

nio. Vi har utfört vår studie i en relativt stor stad i Mellansverige. Vår ursprungstanke var att 

inkludera lärare från alla de tre kommunala gymnasieskolorna som finns i denna stad. Men då 

en av dessa skolor inte ville delta i studien fick vi nöja oss med de två resterande. Vi gjorde 

även ett val att enbart rikta in oss på nyblivna lärare och i begreppet nybliven lärare har vi 

räknat in lärare som har arbetat i max två år. Det skedde dock ett missförstånd i 

kommunikationen med en av våra intervjupersoner, det visade sig under pågående intervju att 

en av lärarna, vid intervjutillfället nyligen påbörjat sitt fjärde år i yrket, varav det tredje på 

gymnasieskolan. Men eftersom vi när detta uppdagades var mitt uppe i vår intervju bestämde 

vi oss för att slutföra intervjun. När vi i efterhand diskuterade detta, beslutade vi oss för att 

använda dessa data trots denna avvikelse. Vi har tagit hänsyn till att den berörde fortfarande 

ser på sig själv som nybliven lärare. Vi har inte lagt någon särskild vikt vid vilken 

högskola/universitet de medverkande studerat vid. Vi har heller inte i förväg tagit hänsyn till 

intervjuobjektens kön, ålder eller vid vilken institution de skrivit sitt examensarbete, detta på 

grund av att det finns ett begränsat antal nyblivna gymnasielärare inom vårt utredningsområde 

som ställt upp på att medverka i vår utredning. Under arbetets gång har vi dock observerat 

likheter och skillnader som skulle kunna kopplas till vissa av dessa faktorer.  

 

2.3.2 Kompletterande material (utvärderingar) 

Vi har tagit del av och studerat delar av de utvärderingar som rör skrivandet av 

examensarbetet för studenter på lärarutbildningen som läste AU 3 med didaktisk inriktning 

under ht 2006. Dessa utvärderingar utförs av studenterna efter slutförda kurser i syfte att ta del 

av studenternas tankar och åsikter för att kunna förbättra verksamheten, utvärderingarna är 

                                                 
40 Högskoleverkets rapport 2006:47 R, Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen 
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anonyma. Det faktum att utvärderingarna genomförs efter avslutad kurs samt att de är 

anonyma talar för att studenterna kan vara ärliga och oberoende av resultatet. Har studenten 

redan fått sitt betyg är det lättare för denne att vara ärlig i sin kritik. Den utvärdering vi tagit 

del av är utformad på så sätt att studenterna med egna ord fått besvara ett antal frågor, den 

innehåller inte några färdiga svarsalternativ. Vi har inte använt oss utav hela utvärderingen 

utan begränsat oss till de frågor som rör vårt arbetes syfte. Vi kommer att behandla de 

källkritiska aspekterna av dessa utvärderingar under en separat rubrik nedan.  

 

2.4 Kritisk reflektion 

2.4.1 Huvudmaterial (intervjuer) 

Inför intervjuerna hyste vi farhågor över att intervjupersonerna i sina svar, mer eller mindre 

medvetet skulle försköna sin upplevelse och ambitionsnivå från tiden då de skrev sitt 

examensarbete. Att de i sin nuvarande roll som lärare skulle ha distanserat sig från det de 

faktiskt kände när de själva var studenter. Under och efter genomförandet av intervjuerna, 

upplevde vi däremot att intervjupersonerna som mycket öppna med sina upplevelser och även 

ärliga när det gäller att beskriva värderingar kring arbetsprocessen. Kommentarer som vittnar 

om en låg ambitionsnivå och även ett ointresse kring examensarbetet var inte alls ovanliga. 

Något man bör vara medveten om när man arbetar med intervju som verktyg i sin utredning är 

att man endast har intervjupersonernas utsagor att utgå ifrån. Hur väl intervjupersonens 

påståenden stämmer överens med verkligheten är ofta något som inte kan undersökas 

närmare. Detta gör alltså att det vi kan undersöka är vilken betydelse som de nyblivna lärarna 

upplevt att de haft av sitt examensarbete. Den faktiska betydelsen behöver ju inte stämma 

överens med den upplevda betydelsen, men det är endast den upplevda betydelsen vi har 

möjlighet och ambition att synliggöra i detta arbete. 

 

Ser man till de resultat som Arja Paulin redogör för i sin avhandling, nämligen att nyblivna 

lärare har stora problem under de tre första terminerna och är oerhört stressade på grund av 

tidsbrist och kaotiska situationer i yrkesrollen så kan det väcka vissa frågor.41 Har de nyblivna 

lärarna någon möjlighet att själva se vilken betydelse deras examensarbete har för dem? 

Skulle resultat bli annorlunda om vi ställde samma frågor till samma lärare några år framåt i 

tiden när de har fått en större erfarenhet av yrket? Förmodligen skulle de ha utvecklats i sitt 

                                                 
41 Paulin , 2007, s 173 
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yrke och ha så mycket kontroll över yrket att andra saker skulle kunna hamna i förgrunden än 

de mera vardagsnära problemen.  

 

2.4.2 Kompletterande material (utvärderingar) 

Att studera dessa utvärderingar är ett bra sätt att ta del av lärarstudenters tankar kring 

examensarbetet. Ett källkritiskt problem som man bör beakta är att dessa utvärderingar inte 

görs av alla studenter. Frågan man måste ställa sig då är vilka har svarat och vilka har fallit 

bort? Våra egna erfarenheter säger oss att det normalt sätt är de mest engagerade studenterna 

som väljer att svara på utvärderingar och att de mest oengagerade i sin tur struntar i dem. 

Detta skulle i sådana fall kunna innebära att utvärderingarna inte speglar 

verkligheten/helheten på ett korrekt sätt. Det är troligt att de positiva gensvaren blir starkare 

än de skulle ha blivit om hundra procent skrivit utvärderingen. En annan faktor som man ska 

ha i betänkning är att vi i vår studie har valt att avgränsa oss till lärare verksamma vid 

gymnasieskolan. Utvärderingarna däremot är skrivna av ett brett spann olika pedagoger, allt 

från blivande förskolelärare till gymnasielärare. 

Kommentarerna som görs i dessa utvärderingar är även ganska svårtolkade i vissa fall. 

Personerna i fråga använder sig dels av vardagsspråk/talspråk i hög utsträckning, dessutom 

skriver man ofta väldigt kortfattat och klargör inte på ett tydligt sätt för sina tankebanor alla 

gånger, detta gör att vi till viss del måste tolka materialet utifrån våra egna 

förutsättningar/förförståelse. 
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3. Resultat 

3.1 Huvudmaterial (intervjuer) 

Upplevelsen 

Sju av nio intervjupersoner ansåg att upplevelsen av examensarbetet var mestadels negativ. 

De tyckte inte att det var roligt att skriva, snarare jobbigt. En av anledningarna som angavs 

varför det var jobbigt att skriva, var att form upplevdes vara viktigare än innehåll. En av de 

intervjuade var särskilt kritisk till just detta och berättade att denne fått förslag på hur arbetet 

kunde utökas för att nå ett högre betyg. De förändringar som skulle göras var enligt den 

intervjuade ren formalia vilket fick denne att känna att formalia var viktigare än innehåll vid 

betygssättningen. Hos de sju negativa fanns det i olika grad vissa delar som de tyckte var 

positiva men helhetsintrycket av arbetsprocessen var negativ. En av intervjupersonerna var 

mer än de övriga kluven i frågan. Denne nämner som en av de positiva aspekterna det faktum 

att detta var sista chansen att möta elever på samma nivå, efter denna period skulle 

interagerandet med elever inte längre ske på en elev kontra elevbasis – utan nu utifrån en 

lärare kontra elevbasis och aspekter som exempelvis maktförhållande skulle komma att spela 

in. Denna person drar därför slutsatsen att detta var sista chansen att kunna få ärliga svar på 

vissa frågor. I många bemärkelser ställer sig personen negativ till upplevelsen, men av svaren 

att döma samt det faktum att personen kan tänka sig att forska vidare och även kan tänka sig 

att i denna forskning bygga vidare på sitt examensarbete, drar vi slutsatsen att personen i fråga 

inte är så negativ som det första intrycket inger. Endast en av de nyblivna lärarna var 

genomgående positivt inställd till hela arbetsprocessen och ansåg att skrivandet hade varit 

roligt i alla bemärkelser. Anledningen till detta var enligt den tillfrågade att denne hyser en 

förhoppning om att forska vidare inom ämnet, trivdes med att studera samt ett personligt 

intresse för ämnet. Personen poängterade återkommande den glädjen denne upplevde under 

skrivandeprocessen. Upplevelsen av skrivandeprocessen var överlag negativ hos de 

intervjuade som skrivit vid P-institutionen, medan den som var positivt inställd i alla aspekter 

skrivit vid N-institutionen. 
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Målsättning 

Sju av de intervjuade upplevde att deras främsta målsättning var att bli klar någon gång och få 

börja arbeta. Trots detta var ambitionsnivån för de tillfrågade hög då de resonerade att skulle 

det göras så skulle det göras ordentligt. Övriga målsättningar var bland annat att kunna nyttja 

den kunskap de hoppades tillskansa sig under skrivandet av examensarbetet i det framtida 

arbetet med elever. En av målsättningarna var alltså att examensarbetet skulle vara en nytta i 

det dagliga arbetet, detta var särskilt tydligt hos de intervjupersoner som tydligast uttryckte att 

de under skrivprocessen var otåliga att komma ut i arbetslivet. En annan åsikt som uttrycktes 

kring examensarbetets nytta i det dagliga arbetet pekar på ett motsatt tänkande. En av 

intervjupersonerna hade inga ambitioner att nyttja sitt examensarbete i sitt kommande dagliga 

arbete som lärare. Detta berodde på att denne ansåg sig ha för lite praktisk erfarenhet för att 

kunna sätta sig in i lärarens vardag, personen i fråga kände sig mycket mer som en student än 

en blivande lärare. Med detta menas att personen vid denna tidpunkt såg det stundande 

läraruppdraget som något mycket avlägset. Andra förhoppningar var att examensarbetet skulle 

ge en spetskompetens inom ämnesinriktningen samt mer övergripande mål som att stärka 

kunskapen kring värdegrundsfrågor. Två tillfrågade hade en tanke att det skulle kunna hjälpa 

till i processen att söka anställning, då deras ämnesval var relativt ovanliga och outforskade. 

En av intervjupersonerna berättade att denna genom sin partnerskola kom i kontakt med 

elever som uppvisade en hög grad av läs- och skrivsvårigheter. Personen reagerade på detta 

och berättade att dennes målsättning med examensarbetet var att stärka sin egen kompetens 

inom detta område för att kunna hjälpa sina framtida elever med sådana problem. Denna 

person var även den som tydligast betonade förhoppningen om att kunna nyttja 

examensarbetet i den dagliga undervisningen, som målsättning inför skrivandet av dennes 

examensarbete. De som skrivit vid P-institutionen har oftare en mer teoretiskt riktad 

målsättning i sina arbeten än de som skrivit inom sin ämnesinriktning. Dessa har istället i 

högre grad den praktiska nyttan som mål. Vad detta beror på framkom inte under våra 

intervjuer och skulle kunna utgöra ämne för vidare studier. 
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Ämne och tillvägagångssätt 

Ämnesintresset nämndes av fyra tillfrågade som anledning till val av uppsatsämne. En person 

nämnde att valet av institution var taktiskt. Valet av ämne styrdes utifrån föreställningen att 

det skulle vara lättare att skriva vid P-institutionen. Under arbetsprocessen upptäckte däremot 

personen i fråga att det istället blev tvärtom. En annan tillfrågad angav att denne valde ämne 

utifrån möjligheten att få arbeta med textanalys som metod. Under utbildningstiden hade 

personen endast använt sig av intervjuer som metod vid arbetet med de två uppsatser som 

skrevs på c-nivå och ville därför inte använda sig av intervjumetoden ännu en gång. Av de nio 

tillfrågade har tre av dem studerat vid ett lärosäte där praxis var att skriva examensarbetet i 

par tillsammans med en annan student. Dessa tre har skrivit i par och angett att de inte hade 

något val i frågan. Av de övriga sex tillfrågade har endast en valt att arbeta i par i skrivandet 

av examensarbetet, medan övriga fem medvetet valt att arbeta enskilt. Personen som valde att 

arbeta med någon valde detta för att de två ansett att de skulle arbete bra tillsammans och 

skulle komplettera varandra i arbetet som rörde en fråga de bägge hyste ett intresse för. 

 

Anställning 

Ingen av de tillfrågade ansåg att deras examensarbete hade hjälpt till vid deras jakt på 

anställning. Ingen av de tillfrågade hade blivit ombedd att ta med sitt examensarbete till 

anställningsintervjun och inte heller blivit tillfrågad om sitt arbete under själva intervjun, även 

om de självmant tagit med dessa till respektive intervjuer. En av våra intervjupersoner hade 

under sina studier vid lärarutbildningen fått höra av sina lärare att skolorna inte bryr sig om 

vad man skrivit sitt examensarbete om, huvudsaken är att man skrivit ett examensarbete. 

Detta gjorde att denne inte upplevde examensarbetet som något särskilt viktigt. 

 

Dagligt arbete 

De fem intervjupersoner som skrev examensarbetet inom sitt ämne upplever sig haft nytta av 

detta i det dagliga arbetet, medan de fyra som skrivit inom pedagogik och didaktik, i högre 

utsträckning säger att de inte haft någon nytta av det i sitt dagliga arbete. En av de tillfrågade 

inleder vår intervju med att säga att denne inte haft någon som helst nytta av sitt 

examensarbete. Under intervjuerna framkommer dock att de sistnämnda förvärvat en mer 

teoretisk nytta, än den praktiska nytta de som skrivit inom sitt ämne sagt sig ha. Därmed inte 

sagt att det ena utesluter det andra - en praktisk nytta kan mycket väl kombineras med en 
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teoretisk nytta. De intervjupersoner som skrivit examensarbetet inom sitt ämne och därmed 

upplever sig haft en praktisk nytta av arbetet har utformat sina arbeten som exempelvis 

konkreta lektionsförslag eller fördjupningar inom specifika ämnesområden som de sedan 

applicerat på sin dagliga undervisning inom ämnet. De personer som vi anser ha haft en mer 

teoretisk nytta av arbetet har fokuserat på värdegrundsfrågor och andra mer övergripande 

ämnen. De anser själva att de inte haft nytta av detta i sitt dagliga arbete, men under 

intervjuerna framkommer att examensarbetet har bidragit med tankar som kanske inte under 

de första åren, men däremot i framtiden kommer att vara dem till nytta i sin yrkesroll. Den 

intervjuperson som uttryckligen hade som målsättning att i sitt dagliga arbete som lärare 

kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter berättade att denne inte alls haft någon 

nytta för detta i sitt dagliga arbete än så länge. Personen anser att den kompetens denne 

besitter i ämnet saknar betydelse då skolan har specialpedagoger med mycket högre 

kompetens inom ämnet att tillgå. Vilket enligt denne, gör att de ämneskunskaper personen 

tillgodogjort sig i skrivandet av sitt examensarbete, saknar någon nytta i personens dagliga 

arbete som lärare. 

 

Kontaktnät 

Sju av nio tillfrågade svarade nej på frågan om deras kontaktnät hade utökats under arbetet 

med examensarbetet. De motiverade detta med att de hade använt sig av sitt redan befintliga 

kontaktnät som de skaffat sig under sina VFU42 perioder. Alla intervjupersoner ansåg att de 

under sina VFU perioder etablerat kontakter på sina respektive partnerskolor och det var dessa 

kontakter de i hög grad använde under insamling av empiri till examensarbetet. De två 

intervjupersoner som däremot påstår sig ha utvecklat sitt kontaktnät utöver de kontakter de 

fått under sin VFU, är de som i sitt examensarbete engagerat ett flertal skolor och inte enbart 

avgränsat sig till den skola där de utfört sin VFU. Den som allra tydligast framhöll ett utökat 

kontaktnät hade i sitt examensarbete intervjuat flertalet rektorer i en kommun i Mellansverige. 

Denne intervjuperson betonade vikten av kontakten med dessa rektorer med anledning av att 

de inte endast är framtida kollegor utan även arbetsgivare. Även den andra intervjupersonen 

som upplevt att denne utökat sitt kontaktnät i samband med examensarbetet nämnde kontakt 

med rektor som en viktig anledning.  

 

                                                 
42 Verksamhetsförlagd del av Utbildningen dvs. den praktiska delen av lärarutbildningen  
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Spetskompetens 

En av de frågor vi ställde var huruvida de tillfrågade ansåg att de genom examensarbetet 

förvärvat en spetskompetens. Det vi på förhand menade med spetskompetens, var en 

specialkunskap inom ett visst område, praktiskt eller teoretiskt. Exempelvis skulle 

spetskompetensen kunna finnas hos en lärare som skrivit sitt examensarbete kring hur man 

undervisar inom en speciell gren av ett ämne i skolan och därmed kunna besvara övriga 

lärares frågor kring ämnet och eventuellt förse dem med övningar inför dessa moment. Vi 

tänkte oss alltså att spetskompetens innebar att man via examensarbetet skaffat sig en sorts 

expertkunskap som andra lärare inte har i samma utsträckning. Detta är något som 

återkommer i vår analys under rubriceringen spetskompetens. De som skrev examensarbetet 

inom ämnesinriktningar anser i högre grad att de tillskansat sig en form av spetskompetens, än 

de som skrivit vid P-institutionen. Precis som vid frågan om dagligt arbete är det den 

praktiska nyttan som lyfts fram av intervjupersonerna. De som upplever att de genom 

examensarbetet förvärvat en spetskompetens ger konkreta exempel som fördjupade 

ämneskunskaper som de direkt kan använda i sin undervisning. Detta behöver inte betyda att 

det ena utesluter det andra, med andra ord behöver det inte vara så att de inte har fått någon 

teoretisk nytta utifrån sitt examensarbete, men det är ingenting de ger uttryck för i 

intervjuerna. De tillfrågade som anser att examensarbetet givit dem en spetskompetens inom 

sitt ämne, upplever en stärkt självbild genom denna höjda sakkunskap. Den upplevda 

spetskompetensen har givit dem styrka och självförtroende i yrkesrollen och gynnat dem även 

i den undervisningen som inte direkt berörs av det ämne inom vilket de förvärvat sin 

spetskompetens. Det är med andra ord inte enbart den specifika praktiska spetskunskapen som 

kommer dem till godo utan även en nytta som angränsar till den teoretiska i form av personlig 

växt och trygghet i yrkesrollen. 

 

Vetenskapligt förhållningssätt 

De som skrivit vid N-institutioner upplevde att de redan behärskade det vetenskapliga 

förhållningssätt som de anser ha präglat hela deras utbildning. De anser vidare att de fått ett än 

mer vetenskapligt förhållningssätt än deras studiekamrater som inte läst vid N-institutionen. 

Under intervjuerna framkommer att synen på vetenskap generellt sett skiljer sig mellan 

institutionerna. De som läst vid N anser att forskning inom pedagogik lätt kan bli 

flumforskning. En av de intervjupersoner som själv skrivit vid institutionen för pedagogik och 
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didaktik anser att forskning kring just pedagogik och didaktik kan vinklas efter forskarens 

egna intressen. Uttrycket flumforskning återkommer i en annan av de tillfrågades 

kommentarer kring frågan. Denne anser att den naturvetenskapliga forskningen står högre i 

anseende men skrev själv vid P-institutionen. Under intervjuerna framkom att i stort sett alla 

de tillfrågade lärarna delade upp frågan rörande det vetenskapliga förhållningssättet i två 

underfrågor, som rörde både den tillfrågades personliga vetenskaplighet samt tillämpningen 

av denna vetenskaplighet i sin undervisning. Gällande den personliga vetenskapligheten, var 

det ingen av de tillfrågade som inte ansåg sig haft ett vetenskapligt förhållningssätt sedan 

tidigare. Fem av de tillfrågade svarade att det vetenskapliga förhållningssättet fanns där sedan 

tidigare och att arbetet med examensarbetet inte utvecklat detta. De övriga fyra sade sig haft 

det sedan tidigare men ansåg även att det hade utvecklats i och med skrivandet av 

examensarbetet. När det gäller tillämpningen av detta tillvägagångssätt i sin undervisning, 

svarade samtliga som utvecklade resonemanget, att de försöker få eleverna att arbeta 

vetenskapligt i den mån det går. Detta kan variera beroende på om det är A- eller B-kurs, och 

även beroende av elevernas ålder. 

 

Vidare forskning 

En av de tillfrågade lärarna säger att denne drömmer om att forska vidare. En annan har som 

ambition att göra det inom en snar framtid, denna ambition väcktes under skrivandet av 

examensarbetet. Den senare vill även utveckla sitt examensarbete i den grad det är möjligt. 

Övriga sju har i skrivande stund inga planer på att forska vidare, även om tre stycken ville 

lämna en dörr öppen mot denna möjlighet i framtiden. De var dock mycket tydliga över det 

faktum att de i så fall skulle fördjupa sig i sina respektive ämnen och inte inom pedagogik 

eller didaktik. En av de tillfrågade berättade att examensarbetet hade lämnat en avsmak för 

vidare forskning istället för det omvända. De tillfrågade gör en distinkt skillnad mellan 

läraryrket och forskning. De tre som säger sig vilja lämna en dörr öppen mot 

forskningsmöjligheter i framtiden -uttrycker en önskan om att vilja arbeta en tid för att sedan 

möjligtvis kunna ägna sig åt forskning av egennyttiga skäl. När de berör vidare forskning görs 

detta med utgångspunkt i vad de själva tycker är roligt och inte med perspektiv på vilka 

områden det behövs forska inom. Ingen av intervjupersonerna ger uttryck för att läraryrket 

och forskning går att kombinera.  
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Status 

Samtliga intervjupersoner anser att läraryrkets status i dagsläget är alldeles för låg. Detta 

beror till stor del enligt de intervjuade på att individer som står utanför skolvärlden ser på 

läraryrket som ett lågstatusyrke. De anser även att media har stor del i hur människor ser på 

yrket i och med att bilden som ges av läraryrket ofta kopplas till negativa aspekter. En av de 

faktorer som de tillfrågade anser borde vara statushöjande är längden på lärarutbildningen. 

Flertalet drar paralleller till läkare som de anser har en oerhört mycket högre status trots att 

deras utbildning inte är så väldigt mycket längre än gymnasielärares. Skillnaden i status är 

enligt intervjupersonerna inte jämförbar med skillnaden på utbildningarnas längd. Ingen av de 

tillfrågade anser att examensarbetet på något vis höjer statusen för läraryrket. De tror att ingen 

annan än de själva kommer att ha användning av deras examensarbete och därför kan det 

heller inte vara statushöjande enligt dem. Två stycken påstår till och med att effekten är den 

motsatta. En menar att eftersom forskning inom pedagogik ofta blir flummig, gör detta att 

lärare distanseras från övriga forskarvärlden och i slutändan enligt denne - sänker statusen för 

lärarkåren som yrkesgrupp. Behörighet, ämneskunskaper och lön nämns istället som faktorer 

som skulle höja yrkets status, där lönen har högsta prioritet. En av åsikterna som framkom i 

samband med diskussion kring just lönens betydelse för yrkets status var att om lönen höjs 

skulle det förmodligen innebära att flera sökte till lärarutbildningen. Detta skulle i sin tur leda 

till att intagningspoängen höjdes och därmed också höja kvalitén på lärarutbildningen i stort 

enligt intervjupersonen ifråga. I förlängningen skulle detta alltså höja hela yrkets status. Två 

av de tillfrågade tror att människor som inte har någon anknytning till lärarutbildningen inte 

känner till det faktum att lärare i sin utbildning överhuvudtaget skriver ett examensarbete. 

Detta hindrar dock inte dessa personer att ha åsikter om skolfrågor. 

  

Personlig utveckling 

Sex av de tillfrågade känner stolthet över att de klarat av att skriva examensarbetet, men även 

över att de klarat av utbildningen i stort. Några av dessa ansåg att examensarbetet är eller 

borde vara kronan på verket. Förutom stolthet nämndes även höjt självförtroende och 

personlig växt av de intervjuade. De tre intervjupersoner som var allra tydligast med att 

uttrycka en känsla av stolthet hade som gemensam nämnare att de alla hade en bakgrund med 

flera år i yrkeslivet innan de påbörjade sina studier på lärarutbildningen. De hade dock 

samtliga arbetat med mer praktiska yrken som inte hade krävt en akademisk utbildning. Att gå 



 31 

från en icke-akademisk miljö till att fullgöra en akademisk utbildning höjde självkänslan för 

dessa tre. Att ha bevisat för sig själv att de klarade att skriva examensarbetet innebar alltså en 

tydlig stolthetskänsla enligt dem själva. Av de tre som inte känner någon särskild stolthet över 

examensarbetet, berättar en att det kändes som vilket arbete som helst, en berättade att denne 

var mer stolt över sina tidigare uppsatser på B- och C-nivå, den sista kom inte ens ihåg vad 

denne skrivit om, trots att det endast förflutit ett år sedan personen i fråga tagit sin examen. 

Under intervjuerna framkommer att två av de tre som inte känner en stolthet över sitt 

examensarbete, har minst en förälder med akademisk utbildning. Den tredje säger sig inte 

känna någon stolthet över examensarbetet men framhäver däremot en stolthet över att denna 

fullgjort utbildningen trots att intervjupersonen var dubbelt så gammal som vissa av 

kurskamraterna när denne påbörjade sin undervisning. 

 

3.2 Kompletterande material (utvärderingar) 

Vi har studerat delar av den utvärdering som gjordes av de studenter som valde att skriva sitt 

examensarbete med didaktisk inriktning, inom AU3 vid högskolan i Gävle ht 2006. Materialet 

vi undersökt sträcker sig över två frågor som berör examensarbetet: 

1. Vad har examensarbetet givit dig som person, det vill säga, vilken typ av lärande har 

skett från själva formulerandet av syfte till och med slutseminariet? 

2. På vilket/vilka sätt kan du utveckla din kommande arbetsplats, det vill säga din 

skola/förskola, utifrån ditt examensarbete? 

 

Frågorna besvarades av fyrtiofyra respektive fyrtiotvå personer. När vi sammanställer 

materialet, kan vi utläsa vissa generella tendenser. Den första frågan vi använt oss av ur 

utvärderingen behandlar lärarstudenternas personliga utveckling och visar att arton av de 

tillfrågade nämner att de som individer fått ett utökat vetenskapligt förhållningssätt. 

 

– Jag har lärt mig ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt i arbetet. 

 

– Jag har fått en bättre uppfattning om hur det kan se ut i verksamheten och jag har lärt 

mig mycket på det vetenskapliga planet. 

 

– Jag har blivit mindre rädd för kritik och utvecklat mitt kritiska och vetenskapliga 

tänkande. 
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Ovanstående citat är exempel på hur lärarstudenter upplever sig ha fått eller utökat sitt 

vetenskapliga förhållningssätt. Svaren i utvärderingen tyder på att de lärarstudenter som 

besvarat frågan förknippar det vetenskapliga förhållningssättet med en förmåga att kunna tänka 

kritiskt. Att ett kritiskt tänkande är viktigt för det vetenskapliga förhållningssättet är något som 

vi håller med om och det framgår också i vår definition av ett vetenskapligt förhållningssätt. 

 

När det gäller den konkreta nyttan av examensarbetet i det dagliga arbetet, skriver tio 

studenter uttryckligen att de tror att de kommer att ha en konkret nytta av sitt examensarbete: 

 

– Det har givit mig mycket nya kunskaper som jag kommer att ta med mig ut i yrkeslivet. 

 

– Jag har också lärt mig av ämnet jag skrev om och känner mig mer kunnig i mitt 

blivande yrke som lärare. 

 

– Det som jag nu skrivit om teoretiskt vill jag omsätta i verksamheten när jag blir klar 

lärare. 

 

Av svaren att döma så anser flera av de tillfrågade att examensarbetet har givit dem kunskaper 

som kommer att vara till nytta för dem i deras dagliga arbete som lärare. Då frågan inte 

specifikt efterfrågar just nyttan i det dagliga arbetet kan vi endast utgå ifrån det faktum att så 

pass många ändå valde att poängtera just detta trots att frågan var så pass öppen i sin 

formulering. Detta tyder på att studenter ändå hyser förhoppningar om att examensarbetet gett 

dem något konkret att begagna sig av under det dagliga arbetet som lärare. Det framgår av 

utvärderingarna att den kunskap studenterna tror att de kommer att kunna nyttja i det dagliga 

arbetet i den framtida lärarrollen främst består av fördjupade ämneskunskaper. 

 

Nio av de tillfrågade anser att de har utvecklat och fördjupat sina ämneskunskaper i och med 

skrivandet av examensarbetet: 

 

– Jag anser att mitt examensarbete framför allt gett mig kunskaper om mitt ämnesområde. 

 

– Jag har blivit mer insatt i ämnet som vi behandlade och min medvetenhet har ökat kring 

detta. 
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– Ser mig själv som kunnig inom det område jag skrivit om och det kan jag även använda 

mig av i andra aspekter i mitt yrkesliv. 

 

När vi påbörjade arbetet hade vi en föreställning om att examensarbetet kunde tillföra en 

spetskompetens inom det valda ämnesområdet. Det framgår av utvärderingarna att 

lärarstudenterna som besvarat utvärderingen tänker i liknande banor efter de avslutat sina 

examensarbeten. De tar upp fördjupade ämneskunskaper som en slags spetskompetens som de 

anser att examensarbetet har givit dem. I flera fall där fördjupade ämneskunskaper nämns 

betonar även studenterna i fråga att detta bidragit till att de känner sig säkrare i sin 

undervisning och att de kommer att kunna nyttja dessa ämneskunskaper i det dagliga arbetet. 

 

Svaren från den första frågan visar att tre studenter uttrycker ett intresse för att forska vidare: 

 

– Jag har lärt mig massor och tycker att det är kul att ”forska”. Kan tänka mig att gå 

forskarutbildningen om några år. 

 

– Har fått en liten insikt i hur ett vetenskapligt forskningssätt går till vilket även för med 

sig att jag kan tänka mig skriva en uppsats på D-nivå. 

 

– Jag har dessutom blivit motiverad till att vilja göra fler undersökningar. 

 

I dessa utvärderingar återfinns termer som undersökningar och uppsatser på D-nivå, men av 

sammanhanget framgår enligt våra tolkningar att vidare forskning åsyftas. Det står klart att 

det är just processen kring examensarbetet som har väckt detta intresse för att gå vidare och 

ägna sig åt vidare forskning. I likhet med hur en av de nyblivna lärarna under intervjun säger 

sig fått avsmak för eventuell forskning inom frågor som rör skolvärlden, finner vi även under 

utvärderingarna ett liknande påstående: 

 

– Vad arbetet gett mig är en insikt av hur högskolearbete inte bör bedrivas – och som jag 

inte heller trodde längre gjordes. Att dra arbeten i långbänk är kontraproduktivt för både 

glädjen och nyfikenheten i arbetet. 

 

Visserligen nämner personen inte om denne siktar på att forska vidare, men det framgår av 

vad denne svarat hur personen ser på arbetssättet kring examensarbetet. Däremot finner vi det 
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föga troligt att personen i alla fall inom en nära framtid söker sig tillbaka till denna institution 

för att där bedriva vidare forskning. 

 

Åtta av de tillfrågade påpekade hur de utvecklats under skrivandet av examensarbetet: 

 

– Har vuxit som person. 

 

– Jag har vuxit som person av att känna att jag kan. 

 

– Jag har lärt mig massor både personligt och kunskapsmässigt vilket utvecklat mig som 

människa. 

 

Den personliga utvecklingen är något som nämnts under tidigare rubriceringar. 

Lärarstudenterna nämner vid ett flertal tillfällen ett ökat självförtroende och en stolthet som 

följder av en upplevd spetskompetens eller ett utvecklat vetenskapligt förhållningssätt, men 

även som en produkt av att de ser det godkända examensarbetet som ett bevis för att de 

fullgjort en akademisk utbildning. 

 

Den andra frågan rör hur den nyblivne läraren kan utveckla sin arbetsplats med utgångspunkt 

ur det egna examensarbetet. När det gäller utveckling av arbetsplatsen, med hjälp av det 

vetenskapliga tankesätt de förvärvat under process med att skriva examensarbete, är det 

endast en student som nämner detta: 

 

– Jag tror även att det vetenskapliga förhållningssättet kan medföra att jag kan vara mer 

kritisk och uppmärksam än andra. 

 

Detta påstående förutsätter att denne person är ensam om att ha tillgodogjort sig ett 

vetenskapligt förhållningssätt via sin lärarutbildning. Detta finner vi föga troligt såvida inte 

personen ämnar söka till en skola som helt och hållet saknar personal som genomgått en 

lärarutbildning. Att endast en person nämner det vetenskapliga förhållningssättet i denna fråga 

kan betyda att de andra antingen utgår från att det redan existerar ett etablerat vetenskapligt 

förhållningssätt vid den tilltänkta arbetsplatsen. Ett annat alternativ är att lärarstudenterna 

endast ser till den praktiska kunskapen de besitter när det gäller hur de kan utveckla sin 

framtida arbetsplats. 
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Tio studenter har också uttryckligen angett sitt examensarbete som en väg till denna 

utveckling, medan övriga uttrycker en förhoppning till hur deras personlighet kommer att 

inspirera människor i deras närhet till framsteg. Det är svårt att utläsa om denna önskan till 

utveckling grundar sig i examensarbetet eller inte. Citaten nedan är dock exempel på studenter 

som utan tvekan anser att deras examensarbete kan vara en väg till utveckling för den 

framtida arbetsplatsen: 

 

– Bara genom att visa upp mitt examensarbete, be dem läsa det, tror jag att jag sätter en 

tanke hos de anställda. 

 

– Jag kommer in med ”ny” information om det aktuella ämnet och kan delge detta till 

mina kollegor. Ämnet jag skrivit om är ett aktuellt ämne som jag tror att de flesta lärare 

vill veta mer om. 

 

– Eftersom arbetet handlar om genus kan man utveckla det utifrån många olika aspekter, 

till exempel vidga barnens könsroller, medvetandegöra vuxnas förhållningssätt till barn, 

främja jämställdheten i förskolans verksamhet, stärka varje barn som individ. 

 

Man kan se att lärarstudenterna anser att det är genom sina fördjupade ämneskunskaper de ska 

kunna utveckla sina framtida arbetsplatser. Som det tidigare nämnts i detta arbete kan dessa 

fördjupade ämneskunskaper jämföras med det vi valt att kalla spetskompetens. Ambitionen 

och tron finns alltså hos lärarstudenterna att de förvärvat en sådan spetskompetens att de via 

denna ska kunna utveckla den framtida arbetsplatsen.  
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4. Analys 

Med tanke på de resultat som Paulin kommer fram till i sin avhandling, det vill säga alla de 

problem som nyblivna lärare har i sin första tid i yrket så kanske dessa har en inverkan på hur 

våra intervjupersoner ser på betydelsen av sitt examensarbete. I den kaotiska tillvaro som den 

nyblivne läraren har enligt Paulin så kanske de inte ser vilken nytta de har haft av sitt 

examensarbete. Forskning leder ofta till nya frågor istället för till svar. En av de frågor som 

framkommit i vårt arbete blir alltså, kan de nyblivna lärarna se betydelsen av sitt 

examensarbete under den första tiden i yrket? Skulle resultatet bli annorlunda om vi 

genomförde samma studie med samma intervjupersoner om några år? Vi skulle kunna tänka 

oss att så är fallet.  

 

Upplevelsen 

Sju av nio tillfrågade lärare upplevde examensarbetet - den sista perioden i utbildningen som 

tråkigt/jobbigt, enligt oss verkar den viktigaste orsaken till detta vara att sju av de tillfrågade 

svarade att deras målsättning med arbetet var att bara få det gjort för att komma ut i 

arbetslivet. Självklart finns det ett samband mellan att arbetet uppfattades som jobbigt/tråkigt 

och att man ville få det klart för att komma ut i arbetslivet så fort som möjligt. Oavsett vad 

denna sista period av utbildningen hade innehållit så hade den förmodligen upplevts som 

negativ vid en tillbakablick. Många lärarstudenter som skriver sitt examensarbete är redan i 

full fart med att söka arbete samt att vissa redan har fått vikariat eller anställning parallellt 

med uppsatsskrivandet och upplever sin sista tid som ett nödvändigt ont för att fullgöra sin 

utbildning som ofta är ett krav för att kunna få en fast anställning. Flertalet intervjuade 

uttryckte vad de beskrev som att uppsatsens form var viktigare än innehållet. Att flera 

tillfrågade anser att formalia upplevs som viktigare än innehållet är en anledning till att 

skrivandet av examensarbetet upplevdes som negativt. Detta kan vara ett tecken på att de inte 

behärskade formalia och det vetenskapliga förhållningssättet så bra som de under intervjuerna 

uttryckt. Om man inte är bekväm med den vetenskapliga arbetsformen, kan även detta vara en 

anledning till att upplevelsen blir negativ och att de anser att fokus ligger på formalia och inte 

själva innehållet. En av intervjupersonerna uttryckte en fundering kring maktförhållandet 

mellan elever och lärare samt hur de skulle komma att förändras i och med färdigställandet av 

examensarbetet. Denna person upplever tiden då examensarbetet skrevs som positiv i den 

bemärkelsen att personen var på en någorlunda lika nivå som eleverna, däremot är 
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helhetsintrycket överlag negativt enligt personen själv. Bland annat var den primära 

inställningen under arbetet att det var något som skulle göras klart för att så snabbt som 

möjligt få komma ut i arbetslivet. Under intervjun framgår dock att denne mycket väl kan 

tänka sig att forska vidare inom en snar framtid och även att denna forskning skulle kunna 

byggas vidare på det egna examensarbetet. Ändå förknippar denne till viss del examensarbetet 

med något negativt.  Detta kan vara ett tecken på att en av faktorerna som gör att vissa 

studenter är negativt inställda till examensarbetet är den iver de känner för att komma ut i 

arbetslivet. En annan aspekt är det faktum att de två som uttryckt en vilja att forska vidare, 

bägge upplevde studietiden som någon mycket positivt. De trivdes bägge två som studenter 

men de upplever arbetslivet som något mödosammare än vad de under sin studietid antagit. 

Därför uttrycker de en önskan om att forska vidare för att detta tillåter dem att återigen ett 

förhållningssätt som liknar den studentsituation de tidigare beskrivit. 

 

Målsättning 

Sju av de tillfrågade upplevde att deras främsta målsättning var att bli klar med 

examensarbetet för att kunna gå vidare ut i arbetslivet. Som nämnts tidigare är en sådan 

målsättning i sig, nog för att upplevelsen vid en tillbakablick kan te sig negativ. Är 

huvudmålet med en uppgift att få den klar, kommer inte upplevelsen av arbetsprocessen kring 

den att vara positiv. Trots denna uttalade målsättning nämner de tillfrågade även att då 

examensarbetet ändå var tvunget att skrivas så gick de in för detta helhjärtat. Övriga 

målsättningar som uttrycktes under intervjuerna var utökade ämneskunskaper samt andra mål 

som skulle komma att underlätta det dagliga arbetet. De målsättningar som de tillfrågade 

uttryckte är vad vi i detta arbete kallar praktisk nytta, med andra ord just en tillämpning av det 

egna examensarbetet i vardagsarbetet. De tillfrågade som hade hoppats att deras 

examensarbete skulle leda till att de kom att stärka kunskapen kring värdegrundsfrågor ansåg 

under intervjuerna ej att dessa målsättningar ej kommit att hjälpa dem i deras dagliga arbete. 

Detta stärker Paulins slutsats att nyblivna lärare under sina första terminer ej kan se den så 

kallade tysta kunskapen, dvs. den teoretiska nyttan. Detta vidgade synsätt i förhållande till den 

teoretiska nyttan visar sig först under den tredje, men framför allt den fjärde terminen hos de 

nyblivna lärarna.43 

 

                                                 
43 Föreläsning med Arja Paulin på Högskolan i Gävle 2007-11-19 
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Ämne och tillvägagångssätt 

Fyra av nio tillfrågade uppgav i fråga om tillvägagångssätt, att de valde att skriva inom sitt 

ämne på grund av ett intresse för ämnet som de ansåg skulle underlätta själva skrivandet. 

Möjligheten att skriva inom ett ämne man är intresserad av borde rimligtvis ha en positiv 

inverkan på upplevelsen, men så är inte fallet enligt de intervjuade. Det framgår av 

intervjuerna att de tillfrågade valt ämne utifrån möjligheten att få arbeta inom en speciell 

institution. Anledningen till detta val är förutom ett intresse för ämnet, ett förhållandesätt och 

arbetsklimat de uppger sig vara vana vid och som därmed inger en känsla av trygghet. I dessa 

faktorer ingår även studiekamrater och personal vid lärosätet som de tillfrågade haft en 

relation till sedan tidigare. Ett anmärkningsvärt faktum är att en av de tillfrågade uppgav att 

denna valt att skriva att skriva sitt examensarbete vid institutionen för pedagogik, didaktik och 

psykologi, av den enkla anledningen att denne hyste en förhoppning om att komma lindrigare 

undan enbart genom att skriva vid denna institution. Denna fördom kan grunda sig i något 

som flera intervjupersoner har uttryckt åsikter för, nämligen att forskning inom pedagogik och 

didaktik kan vinklas som man vill och därför ses som flumforskning. I samband med 

resonemanget kring detta uttrycker de dessutom att denna forskning på grund av att det ses 

som flumforskning inte väger lika tungt i den akademiska världen som naturvetenskaplig 

forskning. 

 

Anställning 

De personer vi intervjuat har uppgett att examensarbetet inte haft någon påverkan på deras 

anställning. De intervjuade har varit i kontakt med olika skolor förutom deras nuvarande 

arbetsplatser och uppger att även vid dessa andra skolor så har examensarbetet heller aldrig 

efterfrågats. Slutsatsen vi kan dra av detta är helt enkelt att examensarbetet ur arbetsgivarens 

synpunkt är oväsentligt och att dessa endast ser till personen och dennes egenskaper vid en 

arbetsintervju. Examensarbetet kan möjligen ha betydelse under en anställningsintervju på så 

sätt att den arbetssökande kan använda sig av de kunskaper denne tillskansat sig inom det 

valda ämnet och med dessa kunskaper hävda sin egen kompetens inom området. Med andra 

ord har det tryckta examensarbetet ingen betydelse - däremot kan den som skrivit arbetet 

funnit en trygghet, ämneskunskaper, språkval, en syn på ämnet etc. under sitt arbete med 

examensarbetet. Detta kan vara faktorer som framkommer under en intervju och som därför 

kan komma att ha betydelse vid anställning. 
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Dagligt arbete 

Som vi redogjort för under rubriken resultat är det främst den praktiska nyttan som 

intervjupersonerna lyfter fram när de talar om examensarbetets betydelse i det dagliga arbetet. 

Detta beror dels på att deras målsättningar med arbetet i högre grad var inriktat på den 

praktiska nyttan och inte i samma utsträckning den teoretiska nyttan. Men det är även ett 

tecken på att intervjupersonerna själva inte kan se den teoretiska nyttan. De nyblivna lärare 

som vi intervjuat påtalar att det är mycket att göra som ny i yrket – detta gör att de har lättare 

att se till nyttan av det mer praktiska slaget. De har så fullt upp med lektionsplanering, 

examinationsuppgifter och annat som rör den praktiska delen av arbetet att de inte har tid att 

stanna upp och reflektera över mer övergripliga frågeställningar som de under sin studietid 

lagt mycket tid på att fundera kring. Vi märker under intervjuerna att vissa har tänkt och 

problematiserat kring tankegångar som examensarbetet har väckt men det är inget som nämns 

som en direkt nytta i det dagliga arbetet – däremot kan man se att de närmat sig en utveckling 

mot att tillgodogöra sig den tysta kunskapen i enlighet med Paulins resultat. Man skulle kunna 

tänka sig att samtal med mer erfarna kollegor skulle kunna göra det lättare för de nyblivna 

lärarna att se den teoretiska nyttan. Enligt Franssons resultat brister dock ofta denna 

kommunikation i lärares arbetslag. Även i enkäterna är det främst den praktiska nyttan som 

framhålls när det gäller det dagliga arbetet –både när lärarstudenterna talar om det dagliga 

arbetet samt om ämneskunskaper. Ett utökat vetenskapligt förhållningssätt är visserligen 

något som flera studenter anser sig utvecklat i samband med examensarbetet, men de nämner 

inte detta när de talar om vilka kunskaper de kommer att ha nytta av i det dagliga arbetet. 

Huruvida dessa tillfrågade fortfarande kommer anse att denna praktiska nytta kvarstår när de 

är ute i yrkeslivet kan man endast spekulera kring, men om vi ser till resultatet av våra 

intervjuer så torde detta stämma även under deras första tid i yrket. 

 

Kontaktnät 

Vi insåg i vårt arbete med att analysera de intervjuer vi utfört, att det rådde en distinkt skillnad 

mellan hur de tillfrågade behandlade frågan kring huruvida processen rörande examensarbetet 

bidragit till att utöka deras kontaktnät. De tre äldsta intervjupersonerna hade samtliga 

svårigheter att relatera till begreppet kontaktnät och innebörden av detta, medan övriga sex 

inte hade detta problem. Vi överraskades i vår utredning av hur många av de tillfrågade som 

inte sett en möjlighet att engagera fler verksamheter än den de själva verkat i under sin VFU. 
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Eftersom ett så högt antal som sju av nio examensarbeten baserades på intervjuer i 

skolvärlden, hade vi väntat oss att fler än två skulle ha engagerat mer än en skola, vilket 

därmed skulle ha ökat möjligheten till ett utökat kontaktnät. Vi anser vidare att 

lärarutbildningen borde uppmuntra lärarstudenter som skall skriva examensarbete, att i högre 

grad utforska arbetsplatser utanför den egna VFU-skolan för att förhoppningsvis kunna utöka 

det egna kontaktnätet och därmed öka chansen till anställning i framtiden. 

  

Spetskompetens 

Som vi tidigare nämnt, var det vi på förhand trott skulle känneteckna spetskompetens, en 

specialkunskap inom ett delmoment inom ett ämne – exempelvis en lärare som skrivit sitt 

examensarbete kring hur man undervisar inom en speciell gren av ett ämne i skolan. Därmed 

skulle denne kunna besvara övriga lärares frågor kring ämnet och eventuellt förse dem med 

övningar inför dessa moment. När vi analyserade våra intervjuer visade det sig att denna 

kategori kom att falla under dagligt arbete mer än någon spetskompetens inom ett ämne som 

vi i förväg trott. Intervjuerna har visat att våra föreställningar om att examensarbetet skulle 

kunna skänka en spetskompetens och därmed bidra till att lärare försetts med en slags 

expertkunskap inte stämmer med de intervjuades bild av examensarbetets nytta. Enkäterna 

visar på att lärarstudenterna tror sig besitta en spetskompetens som de anser kan bidra till att 

utveckla deras framtida arbetsplats. Dessa föreställningar är jämförbara med hur vi själva såg 

på begreppet spetskompetens när vi utformade vår intervjuguide. Studenternas förhoppningar 

strider dock mot de resultat vi fått fram i våra intervjuer, där spetskompetensen snarare 

förknippas med stoff till det dagliga arbetet. 

 

Vetenskapligt förhållningssätt 

Flera intervjupersoner har uttryckt en nedlåtande attityd när det gäller forskning inom 

pedagogik och didaktik. Denna forskning kommer allt som oftast att stå i kontrast till den 

naturvetenskapliga forskningen som i denna fråga ses som det normativa. Detta är i enlighet 

med både högskoleverkets rapporter samt Arfwedsons resonemang kring hur yrkesverksamma 

lärare ser på forskning som rör skolvärlden. Anmärkningsvärt är det faktum att alla de 

tillfrågade gjorde en skillnad på det vetenskapliga förhållningssättet i bemärkelsen att det kom 

att röra upplevelser av både det personliga slaget likväl som det vetenskapliga förhållningssätt 

de söker förmedla till sina elever. Bland de tillfrågade som är verksamma inom humaniora 
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och som uttryckt sig negativt rörande forskning utanför det naturvetenskapliga, påstår sig 

dessa samtidigt förmedla ett vetenskapligt förhållningssätt till sina elever. Under arbetet med 

att analysera dessa tankegångar ställde vi oss frågan hur en lärare som är negativt inställt till 

forskning som ligger utanför det naturvetenskapliga, förmedlar det vetenskapliga 

förhållningssättet till sina elever? Om läraren i ämnet speglar en negativ syn på forskning 

inom den egna verksamheten torde detta betyda att denna attityd återfinns även hos eleverna – 

exempelvis när de ska skriva sina projektarbeten, som är den gymnasiala motsvarigheten till 

examensarbetet och skall utföras i enlighet med vetenskapliga riktlinjer. Enkäterna visar att 

arton av fyrtiofyra lärarstudenter anser att processen kring att skriva examensarbetet bidragit 

till att utveckla deras vetenskapliga förhållandesätt. Detta stämmer överens med bilden som 

ges av intervjuerna där motsvarande siffror är fyra av nio. Ett av Emsheimers främsta resultat 

är det faktum att lärarstudenter upplever att examensarbetet bidragit med att utöka deras 

vetenskapliga förhållningssätt, däremot nämner han inte hur stor del av de tillfrågade som 

upplever detta, men eftersom detta framhålls bör man kunna dra slutsatsen att denna andel 

utgör en majoritet av de tillfrågade. Anmärkningsvärt är även det faktum att fem av nio 

tillfrågade i våra intervjuer ansåg att de överhuvudtaget inte utvecklat det vetenskapliga 

förhållningssättet under skrivprocessen med examensarbetet. 

 

Vidare forskning 

Som vi inledningsvis nämnt, råder det i dagsläget en brist på forskare med lärarbakgrund. 

Visserligen vill två av de tillfrågade i vårt examensarbete forska vidare och ytterligare tre 

säger att det finns i alla fall en möjlighet till detta i framtiden – men ingen av dessa vill forska 

inom pedagogik eller didaktik. Både de som säger sig vilja forska vidare samt även de andra 

tre, säger att detta beror på ett brinnande intresse för sin ämnesinriktning och inte för frågor 

som rör skolvärlden. Detta är beklagligt, men ändå inte förvånansvärt med tanke på deras 

inställning rörande pedagogisk och didaktisk forskning. Det är anmärkningsvärt att de 

intervjuade inte ser möjligheten att arbeta både som lärare och att forska, utan det ena tycks 

utesluta det andra. Detta är beklagligt med tanke på att det råder en brist på forskare med 

lärarbakgrund. Det behövs lärare som bedriver forskning inom skolan och inte endast 

personer utanför skolverksamheten som forskar kring skolan. Enkäterna visar att andelen 

lärarstudenter som kan tänka sig forska vidare är ännu lägre än de som intervjuats. Här 

framgår dock ej huruvida dessa personer kan tänka sig forska vidare inom sin ämnesinriktning 

eller inom pedagogik eller didaktik. 
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Status 

Återigen går den negativa synen på forskning inom pedagogik och didaktik igen även när det 

gäller frågan kring läraryrkets status. Samtliga tillfrågade ansåg att examensarbetet inte bidrog 

till att höja läraryrkets status. Detta påstående är kopplat till synen på forskning – om en 

person är negativt inställd till en viss forskning, tror denne heller ej att forskningen kan ha en 

positiv inverkan på yrkets status, utan snarare då påverkar statusen negativt, vilket framgår av 

resultatet. Detta kan ses som en negativ spiral, där bristen på respekterad forskning leder till 

en negativ syn på verksamheten, vilket verkar avskräckande för eventuella forskare som 

annars skulle kunna engageras och på sikt bidra till att istället höja forskningens anseende. 

Alla människor har en relation till skolan och därmed även till undervisning – vilket gör att 

alla anser sig vara experter på ämnet. Alla har en åsikt om skolan och tror sig vara experter på 

undervisning och lärande – detta kan göra att betydelsen av utbildning för lärare förringas och 

kan skapa en föreställning att vem som helst kan utföra läraryrket. Denna inställning kan även 

vara en anledning till att de tillfrågade säger sig tro att gemene man, inte känner till det 

faktum att lärare i sin utbildning överhuvudtaget skriver ett examensarbete som ett led i sin 

utbildning.  

 

Personlig utveckling 

Både intervjuer och enkäter är överensstämmande i hur den personliga utvecklingen uppfattas 

hos både lärarstudenter som nyblivna lärare. När man talar om hur examensarbetet bidragit till 

den personliga utvecklingen berättas det hur de vuxit som människor, känner en stolthet och 

hur de fått ett ökat självförtroende vilket även gynnat andra aspekter av deras liv – även 

utanför yrkesrollen. I enkäterna är det endast åtta av fyrtiofyra som uttryckligen säger sig ha 

utvecklats som personer. Däremot är frågorna i denna enkät ej specificerade till de kategorier 

vi använt oss av under intervjuerna. Hade denna personliga utveckling specifikt efterfrågats är 

det troligt att en större andel hade svarat jakande. 

 

Reflektioner 

De nyblivna lärarna uttrycker sig i negativa termer kring examensarbetet, framför allt i frågor 

som rör deras egen utbildning. Detta skulle kunna kopplas till det som Paulin hävdar– att 

nyblivna lärare känner sig ensamma och övergivna i sin vardag och arbetssituation, att de 

förväntat sig mer stöd från skolan och att utbildningen på ett bättre sätt skulle ha rustat dem 
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inför uppgiften. Sammanfattningsvis kan man säga att uppfattningen av arbetsprocessen 

rörande examensarbetet förmodligen färgats av de tillfrågades besvikelse över deras egen 

utbildning. När de själva arbetat ett antal terminer och som Paulin påstår, ser nyttan i sin 

utbildning med de didaktiska frågeställningar och annat som följer med denna utveckling - 

bör besvikelsen ha lagt sig och de tillfrågade kanske till och med kan komma att uttrycka en 

högre grad av upplevd nytta rörande examensarbetet. Under våra analyser av resultatet, i ljus 

av den tidigare forskningen är de tydligaste tendenserna i vårt resultat följande: 

 

• Nyblivna lärare likväl som lärarstudenter delar upp den nytta de anser att 

examensarbetet har i en praktisk och en teoretisk nytta. 

• Nyblivna lärare ser enbart resultaten av den praktiska nyttan rörande sina 

examensarbeten under sin första tid i yrket. 

• De som skrivit vid P-institutionen har oftare en mer teoretiskt riktad målsättning i sina 

arbeten än de som skrivit inom sin ämnesinriktning. Dessa har istället i högre grad den 

praktiska nyttan som mål. Detta gör i sin tur att de som skrivit inom sitt ämne i högre 

utsträckning anser att de haft nytta av sitt examensarbete under sin första tid i yrket.  

• Majoriteten av de nyblivna lärare vi intervjuat ser på tiden de spenderade med att 

utforma examensarbetet som en negativ upplevelse. 

• En av anledningarna till att denna tid upplevs som negativ är att flertalet av de 

tillfrågade säger sig varit ivriga att komma ut i arbetslivet 

• Flertalet intervjuade nämner trots den negativa upplevelsen, en stolthet när de talar om 

vad examensarbetet betytt för dem personligen – vissa talar även om ett ökat 

självförtroende och en personlig växt. 

• Flera av de nyblivna lärarna har en nedlåtande inställning till forskning inom 

pedagogik och didaktik. 

• Examensarbetet har inte haft någon betydelse vid anställning för någon av 

intervjupersonerna. 

• Att skriva examensarbetet utanför den egna partnerskolan ökar chansen till ett utökat 

kontaktnät och gör även att lärarstudenten får se fler verksamheter och vidgar dennes 

syn på skolvärlden. 
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5. Diskussion 

Under skrivandeprocessen kom vi i kontakt med ett nätverk vars syfte är att utveckla och 

forska kring nyblivna lärares första tid i yrket. Vi blev inbjudna till att delta under två av 

nätverkets sammankomster. Vid dessa tillfällen tillgodogjorde vi oss en mängd tankegångar 

och nya frågor ställdes. 

 

En av dessa tankegångar rörde synen på läraryrkets status. Status förtjänas, den kommer inte 

av sig själv. Därför är det viktigt att våga syna den egna verksamheten. Denna tillsyn av 

verksamhet skulle kunna stärkas om examensarbetet kunde komma att integreras i den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen och därmed till yrkeslivet. Detta bör dessutom ske 

i ett så tidigt stadium som möjligt i utbildningen. Detta skulle leda till att lärarstudenter såg 

med andra ögon på skolverksamheten och förhoppningsvis lade märke till aspekter som går de 

anställda förbi. Aspekter som examensarbete skulle komma att behandla då det följts utförligt 

genom lärarstudentens utbildning. Detta skulle även motverka den känsla av att forskning sker 

bara för sakens skull som uttryckts av tillfrågade i våra intervjuer. I och med att 

examensarbetet då skulle få en starkare anknytning till yrkeslivet, skulle rektorer, lokala 

lärarutbildare och övrig skolpersonal vid partnerskolor engageras i diskussioner redan från 

första terminen och därmed stärka yrkesrelevansen i examensarbetet. Den röda tråden samt 

profileringen av den lärarstuderande i examensarbetet stärks ytterligare samt engagerar 

personal vid lärosätet för lärarutbildningen i och med mastersprogram, lektorer med mera. 

Om detta uppnås kan även forskningen inom skolvärlden komma att stärka sin betydelse för 

lärare och inte bara för skoladministratörer och byråkrater och därmed förhoppningsvis 

upphöja statusen för forskning som bedrivs inom skolvärlden. Om läroverken dessutom 

genom detta stärker sitt samarbete med personal vid partnerskolor kommer detta gagna 

lärarutbildningen i stort genom att de olika momenten i utbildningen integreras. 

 

En annan synpunkt som behandlades under dessa sammankomster var att många 

examensarbeten idag tenderar att bli mer av rena utredningar istället för bidragande forskning. 

Detta är något som bör has i åtanke när ställning tas till ovanstående stycke. Om ett 

examensarbete blir mer av en utredning kommer detta knappast gagna författaren förutom 

eventuellt i ren anställningssynpunkt. Dessa utredningar tenderar dessutom att inte gagna vare 

sig forskning, lärare eller studenter, utan endast skoladministratörer. I enlighet med detta 
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examensarbetes syfte, blir alltså slutsatsen att rena utredningar bidrar till att sänka 

examensarbetets betydelse för den nyblivna läraren. 

 

I samband med den föreläsning av Arja Paulin vi tidigare refererat till, uppstod en diskussion 

kring hur strävandet efter att öka akademiseringen av läraruppdraget, skett på bekostnad av de 

praktiska yrkeskunskaperna och erfarenheten. Slutsatsen av diskussionen är att både Paulin 

och vi själva är positiva till en ökad akademisering av läraryrket – detta bidrar till att höja 

kvaliteten, kompetensen och inte minst statusen på läraryrket. Vi är även överens om att 

denna akademisering måste gå att genomföra utan att den praktiska delen av utbildningen blir 

lidande. I dagsläget är de flesta överens om att de nyblivna lärarna besitter gedigna kunskaper 

i sina ämnen, men saknar de sociala färdigheter som endast uppnås genom praktisk erfarenhet. 

 

När det gäller frågan om läraryrkets status, anser vi själva efter att ha arbetat med dessa 

frågor, att läraryrkets status kommer att öka om lärare själva bedriver forskning inom sin egen 

verksamhet istället för att överlåta detta till utomstående. Läkare är inte skeptiska till 

medicinsk forskning och skulle heller aldrig tillåta att lärare och poliser skulle bedriva den 

medicinska forskningen medan läkare själva endast sysslar med att applicera produkter av 

denna forskning i sitt yrkesutövande. Så varför skall då just lärarna göra detta? Om 

examensarbetet bidrar till att fler lärare forskar vidare efter att ha fullgjort sin utbildning, 

ställer vi oss skeptiska till utifrån resultatet av vår eget examensarbete. De som uttryckligen 

säger sig vilja forska vidare är mycket bestämda med att denna forskning kommer att ske 

inom ramarna för ämnen som inte har med pedagogiska och didaktiska frågeställningar att 

göra. Det finns hos de personer vi samtalat med inget intresse för denna typ av forskning. 

Dessa personer uttrycker även en negativ inställning gentemot denna forskning. Personerna 

har förmodligen påverkats av det rådande forskningsklimatet. Lärare ser ofta på forskning 

inom skolvärlden som irrelevant, detta beror till stor del på att det ofta är utomstående som 

bedriver denna forskning. Denna negativa syn på forskningen bidrar till att lärarna även 

fortsättningsvis drar sig för att själva bedriva forskning. Det bildas alltså en ond cirkel. Detta 

bidrar vidare till den negativa syn som involverar attityder både hos lärare och hos 

utomstående rörande forskning kring skolfrågor, vilket påverkar yrkets status i stort. Den 

påbörjade ökningen av akademisering av läraryrket är ett steg i rätt riktning när det gäller att 

bryta denna negativa cirkel. Det är dock viktigt att denna utökade akademisering går hand i 

hand med den praktiska delen av utbildningen. En ökad akademisering får aldrig och behöver 

heller inte innebära en minskning av lärarutbildningens praktiska delar. 
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Detta arbete har bland annat synliggjort de svårigheter som nyblivna lärare har när det 

kommer till att se sina teoretiska kunskaper. Den nyblivne läraren har så mycket att göra att 

denne helt enkelt inte hinner med att ägna sig åt den eftertanke som krävs för att se sin 

teoretiska kunskap. I och med detta arbete är vi nu självklart medvetna om detta problem, men 

vi vet inte ännu om vi på grund av detta har ett försprång gentemot andra nyblivna lärare 

eftersom vi kommer att möta samma arbetsbörda som övriga. Räcker det då att vara medveten 

om problemet eller kommer det att bli en prioriteringsfråga huruvida man kan ge sig själv den 

tid som behövs för att reflektera kring den teoretiska kunskapen? Om den praktiska nyttan 

förknippas med ämneskunskaper medan den teoretiska nyttan förknippas med 

allmändidaktiska och pedagogiska frågor, borde en förändring ske i lärarutbildningen. 

Antingen genom en mer konkretiserad och därmed praktiskt orienterad form av undervisning 

kring de allmändidaktiska och pedagogiska frågeställningarna –eller genom att ge 

undervisningen i ämneskunskaper mer teoretisk tyngd. Kopplingen mellan teori och praktik 

bör göras klarare, inte minst när det kommer till examensarbetet men helst i ett så tidigt skede 

i lärarutbildning som möjligt. 

 

En sak som vi själva har lagt märke till under vår tid vid lärarutbildningen är att det läggs stor 

vikt vid att kartlägga de negativa aspekterna av den första tiden i yrket. Det talas om tidsbrist, 

risk för utbrändhet och andra negativa aspekter. Vad man däremot ibland glömmer bort är att 

belysa de positiva sidorna med läraryrket, exempelvis variationen i arbetet, mötet med elever 

och sist men inte minst privilegiet att få undervisa nästa generation i ämnen man brinner för. 

Slutligen vill vi nämna några tankegångar rörande vår egen syn på examensarbetet. Inför 

denna sista termin i vår utbildning hade vi en dålig uppfattning om hur examensarbetet skulle 

se ut, vad det innebar och därmed också vilken betydelse det kunde ha för oss. Före terminens 

start var vår inställning till största delen att bli klara och få komma ut i arbetslivet. Detta har 

dock ändrats drastiskt genom arbetsprocessen. Allt eftersom vårt ämnesval och frågeställning 

började växa fram växte även vårt engagemang och våra ambitioner. Vi har dessutom haft en 

handledare som har en oerhörd förmåga att sprida sin entusiasms och drivkraft till oss. Våra 

kurskamraters arbetsglöd och det intresse som visats från Inductionnätverket har även varit en 

drivande kraft. Alla dessa faktorer har bidragit till att vår syn på examensarbetet ändrats från 

att se det som ett nödvändigt ont till ett spännande forskningsområde som vi utifrån vår 

kapacitet vill utföra på bästa möjliga vis. Vidare forskning är inte längre något otänkbart för 

någon av oss, snarare har detta arbete väckt frågor som vi gärna skulle fördjupa oss ytterligare 

i så snart som möjligt. 
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6. Vidare forskning 

Det skulle vara oerhört intressant att göra om studien med samma personer när de arbetat ett 

antal terminer ytterligare. Detta för att kunna jämföra resultaten och exempelvis se om de i 

framtiden kan se betydelse av den teoretiska nyttan som examensarbetet gett dem. Hur 

kommer de att se på betydelsen av examensarbetet om några år och varför? 

 

Ett annat spår att följa upp skulle kunna vara att i högre grad specialisera sig för att kunna se 

skillnader och likheter mellan olika grupper, exempelvis mellan olika institutioner, ta hänsyn 

till ålder, eller göra en genusjämförelse. 

 

Med tillgång till mer resurser öppnas möjligheten att genomföra denna typ av studie i en 

större omfattning. Detta skulle göra det möjligt att dra mer generella slutsatser kring hur 

nyblivna lärare upplever betydelsen av examensarbetet. 

 

Under våra intervjuer framkom ett stort antal åsikter hos de nyblivna lärarna hur de själva ser 

på sin utbildning. I skrivande stund genomförs en stor undersökning på nationell nivå för hur 

lärarutbildningen skall förändras i framtiden. 44 Vi har valt att inte fokusera på detta område i 

vårt examensarbete, då detta ligger utanför vår frågeställning, men det skulle vara intressant 

att undersöka hur nyblivna lärare skulle vilja förändra sin egen utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 http://www.regeringen.se/sb/d/9205/a/84904 hämtat den 30 november 2007 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilka är dina ämnen? 

• Vid vilken högskola/universitet läste du till lärare? 

• Vad handlade ditt examensarbete om? 

• Hur tyckte du att det var att skriva examensarbete?  Var det roligt eller tråkigt/jobbigt? 

• Vilket var målet med ditt examensarbete? Ändrades detta under arbetets gång? 

• Har du några planer på att gå vidare med ditt examensarbete? Vidare forskning. 

• Vilken betydelse hade ditt examensarbete vid din anställning? 

• Gav ditt examensarbete dig ett utökat kontaktnät? 

• Har ditt examensarbete gett dig någon form av spetskompetens? 

• Känner du att du har nytta av ditt examensarbete i ditt dagliga arbete? 

• Tror du att examensarbetet kan fungera som en statushöjare för läraryrket? 

• Har examensarbetet gett dig ett vetenskapligt tankesätt? Om så är fallet vilken betydelse 

har det för dig som lärare? 

• Vilken betydelse har ditt examensarbete haft för dig som människa, utanför din roll som 

lärare? 

• Har du några andra tankar kring examensarbetets betydelse för dig? 


