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Förord 
 
Vid Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, pågår under åren 1998-
00 ett brett upplagt forskningsprojekt, ”Lära till lärare”. Projektet består av 
två parallella huvudstudier med det gemensamma syftet att identifiera vad 
som är verksamma villkor för konstruktion av en lärarroll i 
utbildningspraktik och yrkespraktik. I den ena studien fokuseras den nyligen 
påbörjade integrerade lärarutbildningen (förskollärare och grundskollärare 
1-7) som kontext för socialisation till lärare. I den andra studien undersöks 
hur fyra lärarlag i en integrerad skolpraktik (förskola-grundskola) utvecklar 
och etablerar nya arbetsformer.  
 
I den studie som undersöker lärarsocialisation under utbildning används 
texter som de studerande skriver under olika faser i utbildningen, som 
underlag för bearbetning och analys. Hit hör förväntningar på utbildningen, 
motiv till yrkesval, pedagogiska ställningstaganden, anteckningar från 
dagböcker och kursutvärderingar. I den studie som följer integrerad 
skolpraktik samlas data in under fem terminer genom intervjuer, 
observationer av vardagspraktiken, deltagande i personal- och 
planeringsmöten, samt lärarnas skriftliga reflektioner.  
 
Projektet finansieras av Högskoleverket och Högskolan i Borås och ingår i 
en bredare satsning på att bygga upp och utveckla forskningsanknytningen 
vid institutionens lärarutbildningar. I anslutning till projektet bedrivs 
forskarutbildnings- och magisterstudier. Dessutom driver de 
projektansvariga ett av institutionens vetenskapliga kollegier, ”Kollegiet för  
socialisationsperspektiv på pedagogiskt arbete”. Till kollegiet hör, förutom 
de som arbetar inom projektet, ett tiotal av institutionens lärare, samtliga 
involverade i den integrerade lärarutbildningen, samt handledare från 
verksamheten. Inom ramen för kollegiet initieras diskussioner om projektets 
innehåll och närliggande frågor och här knyts projektets vetenskapliga 
perspektiv samman med de praktikperspektiv som kollegiemedlemmarna har 
erfarenhet av. I kollegiet ges också kontinuerlig rapportering om projektet 
och hur det fortlöper. Projektet/kollegiet har också ansvar för en 
vetenskaplig seminarieserie, obligatorisk för lärarstuderande, på temat ”Det 
pedagogiska rummet som plats för socialisation och lärande”.  
 
Vi som arbetar inom projektet har som ambition att fortlöpande informera 
om arbetet till dem som av olika skäl har intresse av att veta hur arbetet 
fortskrider. Istället för några få, omfattande avrapporteringar har vi valt att 
publicera skrifter som har karaktär av arbetsrapporter och som dokumenterar 
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delar av det pågående bearbetnings- och analysarbetet. Av naturliga skäl får 
därför rapporterna varierande innehåll och varierande grad av ”vetenskaplig 
tyngd”.  
 
Det är vår önskan att studenter, lärarutbildare, förskollärare/grundskollärare, 
forskare, politiker och anslagsgivare alla skall hitta den information de söker 
om projektet i våra rapporter, och att de skall inspireras till fortsatt arbete 
och reflektion omkring frågor som har att göra med ”hur lärare blir lärare”.  
 
Den här rapporten, nummer fem, utgör en projektplan för en enkätstudie 
som planeras inom ramen för LTL-Projektet. Här redovisas argument för hur 
en brett upplagd studie av lärarstuderandes sociokulturella bakgrund kan 
komplettera de olika kvalitativt inriktade studierna i projektet. Särskilt 
uppmärksammas sådana sociokulturellt betingade traditioner för yrkesval 
som utmärker Borås-regionen och därmed rekryteringsunderlaget för 
Högskolan i Borås.  
 
Borås i oktober 1999 
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Birgitta Davidsson 
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Introduktion 
 
Vem blir lärare och varför? Den frågan är aktuell i ett pågående 
forskningsprojekt vid högskolan i Borås vilket startade läsåret 1997/19981 . 
Detta projekt har sin grund i att det vid Högskolan i Borås då startade en 
integrerad utbildning där förskollärare och grundskollärare 1-7, läser stora 
delar av utbildningen tillsammans, dvs. i gemensamma kurser. Projektets 
inriktning är socialisationsorienterat och syftar till att studera, beskriva och 
analysera vad som är verksamma villkor för konstruktionen av en lärarroll i 
en utbildningspraktik. Det är de mekanismer och den sociala dynamik som 
resulterar i individers och gruppers konstruktion av lärarrollen som utgör 
fokus för beskrivning, analys och tolkning av projektets empiri. Utifrån detta 
synsätt kan syftet och problemställningen för huvudstudien formuleras på 
följande sätt: att beskriva, analysera och identifiera den lärandeprocess som 
äger rum i en integrerad lärarutbildning; att fördjupa förståelsen av hur 
yrkeslärande går till i utbildningspraktik; att identifiera vad som är 
verksamma villkor för konstruktionen av en lärarroll i utbildningspraktik.  
 
Hittills har projektet dokumenterats med hjälp av studenters 
dagboksanteckningar, praktikrapporter och olika examinationsuppgifter. 
Detta material har delvis analyserats och beskrivits i form av fallstudier där 
studenternas syn på det blivande yrket och utbildningen lyfts fram. Ett 
viktigt tillskott till projektets och vår kunskapsbildning vore att göra en 
delstudie för att få kunskap om de studerandes sociokulturella och 
socioekonomiska bakgrund, hur de finansierar sina studier samt deras skäl 
för att välja en lärarutbildning och Borås som studieort. Dessa tankar har fått 
ny näring under projektets gång genom litteratur vi läser och diskussioner vi 
har. Vi vill därför formulera oss omkring en studie med ovanstående 
inriktning och som ryms inom forskningsprojektets övergripande syfte. 
Syftet för den tänkta delstudien formulerar vi som att identifiera de villkor 
som ligger bakom valet av utbildningsinriktning och utbildningsort samt 
villkor för att genomföra studierna. Vi börjar med en forskningsöversikt där 
vi tar upp forskning om lärarutbildningens roll i att bli lärare samt forskning 
med inriktning mot villkor för högskolestudier. 
 
 
Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik beskriver vi dels forskning med inriktning mot 
huvudstudiens syfte, varför man blir lärare och hur forskning beskrivit 
                         
1 Detta projekt finansieras av Högskoleverket och Högskolan i Borås. 
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lärarsocialisation dels forskning med inriktning mot vilka faktorer som är av 
betydelse för att en individ skall välja att studera på högskola. Vi menar att 
det bland denna generella forskning finns en både teoretisk och empirisk 
grund för den delstudie vi nu avser att göra. Denna forskningsgenomgång 
tror vi kan ge oss stöd inför studien men också en grund för vår analys av 
det empiriska materialet. Den tidigare forskningen presenteras under två 
huvudrubriker; Att bli lärare – skolerfarenhetens betydelse och Att bli lärare 
– den sociala bakgrundens betydelse. 
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Att bli lärare – skolerfarenhetens betydelse 
 
Lortie (1975) har bl.a. i sin studie behandlat rekryteringen till 
lärarutbildning och hur det speciella läraryrket påverkar lärares socialisation. 
Han menar att de egna skolerfarenheterna har stor betydelse för om man 
väljer att utbilda sig till lärare eller inte. Samma erfarenheter har gjorts i en 
svensk studie av Lindblad och Pérez Prieto (1993). De skriver att blivande 
lärares speciella skolperspektiv, skolerfarenheter, och skolanpassning kan 
ses som en tillgång för lärarutbildningen men att denna kunskap ofta är en 
outnyttjad resurs. Deras studie av elevers utbildningskarriär visar att det är 
de elever som trivts bra och lyckats väl under sin egen skolgång (i varje fall 
vad gäller betyg) som väljer ett pedagogiskt yrke. Samtidigt höjer författarna 
ett varningens finger för att dessa erfarenheter kan vara konserverande på så 
sätt att de nya lärarna vill verka i ”sin skola”, en skola som förblir vad den 
har varit. Detta menar Lindblad och Pérez Prieto kan leda till att skolan 
konserveras som institution. Författarna föreslår bl.a. att lärarutbildningen 
bör ta utgångspunkt i de studerandes skolhistoria och problematisera denna. 
Viktigt blir då bl.a. att utnyttja de skillnader som finns bland gruppen 
studerande i förhållande till valet av yrke.  
 
De föreställningar studenterna har med sig har formats under den egna 
skolgången men också av uppväxten i familjen, bl.a. föräldrarnas egen 
skolerfarenhet och syn på vad utbildning leder till och är bra för (Lareau, 
1997). Eftersom de flesta svenska barn i dag går i förskola kan vi anta att 
dagens blivande grundskollärare och förskollärare också har föreställningar 
om detta yrke och dess förutsättningar. Detta skulle kunna leda till att 
yrkesvalet idag sker på ett mer medvetet sätt mellan vilken sorts lärare man 
vill bli. Erfarenheterna från skolan är dock tidsmässigt längre än 
erfarenheterna från förskolan. Att vistas tillsammans med olika lärare 
(grundskollärare/förskollärare osv) under lång tid ger individen 
känslomässiga erfarenheter som kan vara betydelsefulla vid både val av 
yrke, val av ort och vid genomgång av utbildningen. Dessa erfarenheter kan 
vara av både positiv och negativ karaktär och påverkar inställningen till det 
blivande yrket och studierna. Som barn i skolan och förskolan observerar 
man hur läraren beter sig, man imiterar och tar efter en modell som blir en 
bild av hur lärare skall vara.  
 
Idag pågår i många kommuner ett intensivt arbete med att förena förskola 
och skola till en gemensam skolform, integrera verksamheterna. 
Integrationen av den allmänna förskolan och grundskolans 
nybörjarundervisning innebär både möjligheter och problem, att integrera 
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innebär att vidareutveckla och att förändra. Villkoren för, men kanske också 
valet av utbildning förändras genom integrationen och en ny gemensam 
läroplan för grundskola och förskola. Men hur påverkar detta blivande 
lärares beslut inför högskolestudier och utbildningen till lärare? 
      
Socialisation i form av att lära till lärare sker individuellt men i interaktion 
med medstuderande, lärare och handledare. Varje studerande har sina unika 
erfarenheter med sig. Dessa erfarenheter möter andras unika erfarenheter 
och ur dessa möten konstruerar  individen en syn på lärarrollen och vad den 
innebär. I enlighet med Berger och Luckman (1979) kan skapandet av 
läraren ses som en social konstruktion vilken äger rum i en process och i 
interaktion med andra människor. Denna konstruktion kommer till stånd i en 
samhällelig och kulturell kontext, en kontext som förmodligen har stor 
betydelse för de olika val individen gör i livet.  
      
Berger & Luckman (1979) ser våra vardagliga föreställningar och kunskaper 
om verkligheten som socialt konstruerade, samtidigt som dessa 
föreställningar bidrar till att skapa verkligheten. De sammanhang som omger 
oss i form av olika institutioner och verksamheter får sin prägel av hur vi 
talar om dem och det sätt vi har att kategorisera olika situationer och 
återkommande rutiner. Lärandet i en yrkesutbildning kan, menar Berger & 
Luckman, ses som en sekundär socialisation, där skeenden från den primära 
socialisationen, barnets första år, kan upprepas.  
      
Lortie (1975) påpekar att detta att utbilda sig till lärare skiljer 
lärarsocialisation från annan yrkessocialisation genom att den som påbörjar 
sin lärarutbildning har haft möjligheter att studera lärares yrkesutövande 
under ett stort antal år. Många har föreställningar om att de just genom sina 
eleverfarenheter också är rustade för att vara lärare. Den innebörd man 
lägger i yrket beror enligt Lortie på de egna erfarenheterna. Vissa uppfattar 
lärarens yrke som ett hantverk där det handlar om att följa den erfarna 
utövaren och göra som denne, praktiken ses som den plats där man blir 
lärare och där man lär sig det bästa sättet att undervisa. Det blir fråga om 
färdighetsträning. Andra har uppfattat komplexiteten i läraryrket och ser 
teori och praktik som två av varandra beroende fält, det ena området har 
betydelse för förståelsen av det andra. Ytterligare andra kan se lärarrollen 
som att det som är viktigast är de ämneskunskaper man behöver i det egna 
ämnet. Kunskap om olika sätt att undervisa, didaktik, blir underordnat 
ämnet. Lortie menar dock att den långa erfarenheten som elev inte lägger 
någon grund för en mer insiktsfull förståelse av vad läraryrket innebär. Det 
är viktigt att dessa förhållanden uppmärksammas i utbildningarna och att 
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man utgår från de skilda föreställningar, som de studerande har när de 
påbörjar sin utbildning till lärare.  
      
Jordell (1986) menar att även om individens tidigare erfarenheter kommer 
från ”andra sidan katedern” så har de inverkan på socialisationen till lärare. 
Den första kontakten som läraren har med skolan är när barnet självt (eller 
ett syskon enl. Jordell) går i skolan och då bildar sig en föreställning om vad 
det innebär att vara lärare. Den andra är när individen genomgår sin 
lärarutbildning och den tredje inträffar när individen som ett handlande 
subjekt befinner sig i den egna praktiken, klassrummet. Här kan det för vår 
studie finnas en skillnad mellan de två studerandegrupperna på så sätt att 
förskolan inte är obligatorisk (som skolan) och att alla barn kanske inte har 
haft en långvarig kontakt med förskolan.  
      
Studier visar att lärarutbildningen kanske inte har så stor betydelse för 
lärares socialisation som lärarutbildare önskar. Trots en ganska omfattande 
forskning om lärarutbildning finns få studier som behandlar vad som faktiskt 
sker i utbildningen. Vi har funnit två som omfattar förskollärarutbildning 
och en som beskriver grundskollärarutbildning (Hasselgren, 1981 och 
Henckel, 1990, Beach, 1995). Hasselgren (1981) beskriver 
förskollärarkandidaters uppfattningar av barns lek och hur dessa 
uppfattningar utvecklas under utbildningen. I studien beskrivs hur de 
studerande utvecklar sin förmåga att iaktta och förstå barn under fri lek den 
visar att det är fullt möjligt att under utbildningen förvärva en god förmåga 
att observera och tolka barns spontana beteende på ett meningsfullt sätt. Han 
menar att utbildning har betydelse för hur de studerandes kunskap utvecklas. 
För att detta skall få genomslag i lärarutbildningen är troligen diskussioner 
kring och med utgångspunkt från praktikinslag i utbildningen ett viktigt steg 
till att utveckla en mer diskuterande och beskrivande hållning. Henckel 
(1990) studerade och beskrev förekomsten av gemensamma och speciella 
föreställningar om yrket hos studerande under genomgången utbildning. 
Hon intervjuade de studerande före och efter utbildningen om deras 
föreställningar om yrket. Hon fann att varje individuell förskollärare hade 
olika föreställningar om sitt blivande yrke. Det fanns skillnader i förhållande 
till de teoretiska aspekterna och det som skedde i praktiken med en mer 
konservativ syn på den praktiska verksamheten.  
       
Beach (1995)  beskriver i sin avhandling ”Making sense of the problems of 
change: An ethnographic study of a teacher education reform”, hur en 
reform i lärarutbildningen bidrar till att de lärarstuderande som möter en för 
dem ”ny” metod (sätt att organisera undervisning) hos en del av 
lärarutbildarna har svårt att orientera sig. Detta framkallar ogillande hos de 
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studerande. De betraktar lärare som använder dessa metoder som 
”flummiga” och inlärningen blir sämre än då de undervisas med en 
traditionell metodik. Dessa ”flummiga metoder” kan t.ex. handla om så 
triviala saker som lärarens placering i klassrummet, förhållningssätt till 
studenterna och klassrummets möblering. De studerande förstår inte 
meningen med de nya sätten att förhålla sig i klassrummet, de känner helt 
enkelt inte igen sig. Däremot kan de känna igen sig i den traditionella 
metodiken. Här behärskar de det sociala spelet och den sociomateriella 
inramningen. Detta är sedan länge förvärvade kunskaper och känns tryggt. 
Det kan ses som ett exempel på traditionens makt över det nya och okända. 
      
Att de studerande för med sig föreställningar om det blivande yrket in i 
utbildningen är uppenbart likväl som att dessa erfarenheter påverkar de 
villkor under vilka de studerande både väljer utbildning, studieort och 
genomför studierna. Men vilka föreställningar i form av sociokulturella 
villkor har påverkat ”våra studenters val av utbildning och ort”? Vad betyder 
det för utbildningen att de studerande kommer med olika erfarenheter som 
ger olika möjligheter och villkor för genomförandet av studierna? De 
studerandes erfarenheter beskrivs i forskningsöversikten som viktiga att utgå 
från för lärarutbildningen. För att förstå de processer som leder fram till 
”den färdiga läraren” är det viktigt att lärarutbildningen ägnar tid och 
intresse åt att studera alla aspekter av de studerandes villkor. Inte enbart det 
som visar sig i form av producerade ”papper” inom utbildningen. Därför 
behövs kunskap även om de studerandes tidigare bakgrund, erfarenheter och 
de villkor de har och som ger dem möjligheter att genomföra sin utbildning. 
Vi väljer därför att nedan beskriva faktorer som kan ha påverkat de 
studerandes olika beslut före högskolan samt teorier som används för att 
förstå och förklara dessa faktorer och deras betydelse.  
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Att bli lärare - den sociala bakgrundens betydelse 
 
Att ge möjlighet för alla studiebegåvade att få studera på högskola är ett av 
det svenska samhällets jämlikhetssträvanden. Som begrepp används det i 
olika sammanhang, på arbetsplatser, i skolan, i umgänget mellan människor 
och definieras i vardagen förmodligen på olika sätt. Ett sätt att fundera över 
detta är det som Härnqvist gör när han talar om tre nivåer av förståelse och 
tolkning av vad jämlikhet är och som också kan tillämpas inom 
skolsystemet. Han talar om jämlikhet mellan individer som innebär att alla 
skall ha samma rättigheter och värde. Han talar om jämlikhet mellan grupper 
där han tar upp kön, etnisk bakgrund, regional tillhörighet, socialt ursprung. 
Det han ytterligare tar upp är jämlikhet mellan grupper med lika 
förutsättningar som begåvning, kunskaper, motivation, intresse. Begreppet 
likvärdighet och jämlikhet vad gäller utbildning mellan samhällets olika 
grupper definieras av Coleman och Levin (i Härnqvist, 1979, sid. 59) som 
”equal access to the educational system; equal participation in the 
educational system; equal educational results; och equal educational effects 
on life chances”. Härnqvist har också analyserat begreppet jämlikhet sett 
utifrån vad det kan betyda för den som skall utbilda sig, eleven/studenten. 
Han talar om fyra jämlikheter: jämlikhet i tillgång till utbildning; jämlikhet i 
faktiskt deltagande; jämlikhet i utbildningsresultat och jämlikhet i 
utbildningens effekter.     
      
Trots att detta sedan länge har varit en av samhället “omhuldat mål” visar 
studier att det fortfarande till stor del är en utopi, eller ett fortsatt mål att 
sträva mot. För många i en uppförsbacke. Enligt både tidigare och senare 
forskning finns en stor ojämlikhet vad gäller val av utbildning och yrke 
genom hela skolsystemet (Jmf. Bl.a. Reuterberg & Svensson, 1992; 
Hammarström, 1996). Ett led i samhällets försök att åtgärda detta är den 
utbildningsreform som innebär en ökning av antalet högskolor och antalet 
utbildningsplatser inom högskolan, dvs. att varje region skall ha minst en 
högskola och att en av dessa skall vara universitet. Forskning har visat att 
närheten till utbildningsorten spelar roll för valet att utbilda sig på högskola. 
För vissa kan närheten till utbildning ha större betydelse än ”att det är rätt 
utbildning” man går. Att utbildningsorten har haft stor betydelse visar bl.a. 
Palme, Gähler och Hörnqvist, Dryler, samt även SCB, 1993 enligt 
Hammarström (1996, sid. 32 – 33).  
     
Denna problematik tas även upp av Reuterberg och Svensson (1992:122) i 
förhållande till deras studier av studiestöd och social bakgrund. Denna 
senare studie visar att de som har dubier mot att ”låna pengar för att studera” 
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och kommer från en lägre socialgrupp väljer att bo på eller nära hemorten i 
syfte att kunna bo kvar hemma hos föräldrarna. Det blir billigare så. Dessa 
ungdomar väljer också ofta en kortare utbildning, motsvarande tidigare 
eftergymnasiala utbildningar. Det innebär att den geografiska 
tillgängligheten till utbildning har betydelse för vissa av de studerande som 
omfattas av vår studie, men för vilka och under vilka skäl? Enligt 
Hammarström tyder studier på att närheten har störst betydelse för individer 
”som på grund av kön eller social bakgrund har svårt att förverkliga val som 
motsvarar deras intellektuella och intressemässiga förutsättningar” (sid. 32-
33) En fråga för oss är då om det förhåller sig så att bland våra studenter 
finns ett antal som skulle valt en annan utbildning om denna funnits i Borås? 
Dvs. man vill kanske inte bli lärare men det var vad man kunde välja, av 
sociokulturella skäl? 
     
     
Högskolan i Borås 
Här blir det intressant att titta på vad högskolan i Borås kan erbjuda för 
möjligheter. Högskolan tillhör de små och medelstora högskolorna. Den har 
en klar inriktning mot ”att serva” näringslivet i bygden. Bygdens 
traditionella profil bygger på textilindustri, de stor postorderföretagens 
verksamhet och småföretagsamhet, köpenskap har här en lång tradition från 
hemindustrins förläggarverksamhet till dagen moderna handel via nätet. Idag 
finns också elektronisk industri med Erikson i spetsen. Högskolans ”gamla” 
utbildningar är lärarutbildning (förskollärare) och bibliotekarieutbildning 
samt fristående kurser inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessa kan 
ses dels som syftande till att vara könsutjämnande men också 
bildningsutjämnande. Enligt flera studier har invånarna i Borås och 
sjuhäradsbygden en låg akademisk utbildningsnivå, få har därmed en 
akademisk examen som grund för sitt yrke varför högskolan har en viktig 
funktion både för individen och för den omgivande bygdens 
utbildningsnivå.  
 
Den profil som alltmer blir högskolans är en ökning mot olika tekniska 
utbildningar (ingenjörer), olika datautbildningar (tekniska och 
systemvetenskapliga), olika ekonomiutbildningar med inriktning mot små 
och medelstora företag samt olika textila utbildningar. De senare har 
inriktning mot design, ekonomi och textilingenjör. Samtliga dessa 
utbildningar har ett gott samarbete med det omgivande näringslivet. Från 
och med våren 1999 har Vårdlärarutbildningen förts in i den statliga 
högskolan och ingår i ett gemensamt utbildningsutbud. Den lilla högskolan 
innebär att valet av utbildningsinriktningar i form av program är begränsat 
för de som av olika skäl vill studera i Borås. Vilken betydelse har detta haft 
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för ”våra studenter” när de valt lärarutbildningen? 
     
Ett av skälen bakom den ökade satsningen på småhögskolorna var att 
minska den sociala snedrekryteringen, men detta har hitintills inte skett i 
någon större utsträckning (Reuterberg & Svensson, 1992:122; 
Hammarström, 1996). Hammarström tar i sin avhandling upp att det 
avgörande skälet för ungdomar år 1993 att söka en viss högskola var dess 
närhet till hemorten. Bland vissa grupper var det c:a 90 procent som angav 
detta som huvudskäl. Samtidig skriver hon att benägenheten att flytta är 
större bland kvinnor, de var mer villiga att bryta upp än männen. Men även 
storleken på hemorten har betydelse för flyttningsviljan, större 
beredvillighet bland ungdomar från mindre och medelstora tätorter mindre 
från större städer. Ungdomarna uppger att de prioriterar de sociala 
relationerna och familjen före studier och arbete. Forskning (t.ex. Palme i 
Hammarström) har visat att till de regionala högskolorna söker sig 
ungdomar som ofta är sin familjs första akademiker, de som gör debut inom 
en främmande värld. Detta leder oss vidare till frågor om hur våra studenters 
”flyttbenägenhet” ser ut. Varifrån kommer de, bor de kvar hemma, bor de på 
pendelavstånd från Borås? Finns en benägenhet att flytta efter utbildningen 
för att få arbete eller påbörja en ny utbildning? Finns det skillnader mellan 
könen i detta avseende eller skillnader mellan när man börjar sin utbildning? 
Mellan studerande på de två utbildningsvarianterna?  
 
Förklaringsteorier 
Det finns olika teorier med vars hjälp man kan förklara och förstå de 
sociokulturella skillnader som finns vid val av t.ex. utbildning. Det som tas 
upp i litteraturen är bl.a. Boudons och Härnqvist (1978). Boudon talar om 
tre olika slags teorier med vars hjälp forskningen försöker förklara de 
socioekonomiska skillnaderna bakom yrkes- och studieval; kulturteorier 
vilka betonar skillnader i kulturella resurser mellan olika samhällsklasser, t. 
ex. talas om kulturellt kapital; värdeteorier används, menar han, för att peka 
på att individer och sociala grupper från skilda klasser värderar utbildning 
olika; den tredje inriktningen som tas upp är distansteorier som hävdar att 
den sociala distansen, avståndet, för att nå högre utbildning varierar. Det 
innebär att den sociala position som anger avstånd till högre utbildning har 
betydelse vad gäller både val av utbildning och ambitioner i utbildning. För 
vår studie kan det vara av betydelse att analysera både avståndet till 
högskolan, det social avståndet, och ”våra” studenters ambitionsnivå i 
förhållande till om det är val av utbildning eller utbildningsort som avgjort 
valet till att man skall studera i Borås. 
      
Härnqvist (1978)  tar vidare i sin artikel upp hur olika bakgrundsfaktorer 
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styr individers efterfrågan och val av utbildning. Härnqvist presenterar i sin 
analys bakgrundsektorer som styr individers efterfrågan utifrån både 
individers och gruppers behov men också utifrån samhällets behov av 
arbetskraft. Individers och gruppers val sker utifrån individuellt upplevda 
behov av utbildning och ort medan samhället visar sitt behov med hjälp av 
utbildningsdimensionering och nya högskolor. Individens val är av störst 
betydelse när det finns en överensstämmelse med samhällets planering.  
      
Med detta som grund kan det begränsade utbildningsutbudet vid högskolan i 
Borås ha haft stor betydelse för hur ”våra” studenter har gjort sitt val och 
skälen för valet. Enligt Hammarström (1996) kan det vara vanskligt att 
använda sig av ”direkta frågor” till studenter för att få kunskap om hur de 
tänkt vid sitt utbildningsval. Hon föreslår en kombination med mer objektiva 
bakgrundsdata och jämförelser med eller genomförande av longitudinella 
studier. Det innebär att vi får söka kunskap om huruvida det finns 
jämförbara studier att kontrastera våra resultat mot när vi kommer till 
analysen av våra data. Det betyder också att det är viktigt att använda sig av 
olika nivåer för att få kunskap om både individen och gruppen, både på 
micro- och macronivå. 
      
Faktorer för yrkesval 
Vi kommer nedan att beskriva delar av den yrkesvalsmodell som Härnqvist 
presenterat och som fokuserar olika bakgrundsfaktorer för val av högre 
utbildning. Men vi inleder med Svensson (stencil 1999) som också 
presenterar en indelning av faktorer som på olika sätt påverkar individers 
beslut att påbörja högre studier. Svensson skriver att det är individen själv, 
social bakgrund och olika samhällsfaktorer som avgör valet. Han påpekar att 
dessa olika faktorer inte är oberoende av varandra utan påverkas på olika 
och delvis komplicerade sätt. Till de individuella faktorerna hör enligt 
Svensson, de individuella studieförutsättningarna där betyg och resultat på 
högskoleprovet har betydelse för vad man väljer. Dessa studieförutsättningar 
samverkar med t.ex. bakgrundsfaktorer som hembakgrund. En annan 
individfaktor är intresseinriktning. För att man skall kunna välja en 
högskoleutbildning måste samhället tillhandahålla utbildningar som lockar 
den som vill till högskolan. En individs intresseinriktning påverkas och 
samverkar också med individens kön.  
      
Man kan då tänka sig följande att om det förhåller sig så, att det jag som 
studerande är intresserad av inte finns i Borås, hur resonerar jag som 
blivande studerande om jag inte vill flytta från hemorten och den är Borås? 
När det gäller sättet att tänka kring denna fråga kan man fundera över om 
det finns en skillnad mellan män och kvinnor – vad betyder det i så fall för 
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socialisationen till lärare? Härmed har vi tagit upp de individuella och de 
bakgrundsfaktorer som Svensson nämner men vad tar han upp som 
samhällsfaktorer av betydelse? Enligt Svensson samverkar kön och 
studieekonomiska villkor. För kvinnor från lägre socialgrupper har 
möjlighet till studielån stor betydelse för att de skall välja att studera 
(Reuterberg & Svensson, 1992:122). Kvinnor uppger oftare än män 
familjesituationen som ett bidragande hinder för högskolestudier och för att 
flytta i samband med dessa. Men även generellt upplevs ekonomiska hinder 
som mer allvarliga bland de som kommer från lägre socialgrupper. Men 
trots att många ser ekonomiska problem i att studera har t.ex. studiemedlens 
generella rekryteringseffekt ökat från 26 % 1970 till 49 % 1990 (sid. 85). 
Denna effekt är störst för kvinnor. 
      
Svensson och Reuterberg (1992) visar i sin studie av studiemedlens 
betydelse att dessa fått en allt större betydelse dels för kvinnor dels för de 
som kommer från en högre socialgrupp. De frågor vi kan ställa oss är hur 
”våra” studenter finansierar sina studier och hur denna finansiering påverkar 
valet av studieort. Hur är relationen mellan denna fråga och social bakgrund 
för ”våra” studenter? De övriga två samhällsfaktorer, som Svensson tar upp 
är högskolans dimensionering och arbetsmarknadsläget. När det gäller dessa 
områden kan, som vi nämnt tidigare, det fåtal utbildningsprogram/varianter 
att välja bland som finns i Borås göra, att man av socioekonomiska skäl 
”väljer fel”. Detta kan i så fall påverka studieresultat och förväntningar, dvs. 
socialisationen till yrket. En negativ effekt kan också uppkomma om 
studentens ekonomiska situation innebär att studierna måste finansieras med 
hjälp av arbete. (för en ytterligare diskussion se Svensson och Reuterberg 
om yrkesarbete och studier).  
      
När det gäller arbetsmarknadsläget förhåller det sig just nu så, att 
grundskollärare är mer efterfrågade än förskollärare varför man skulle kunna 
anta att detta påverkat utbildningsvalet. I så fall kan det ha lett till att den 
som ville bli förskollärare istället väljer grundskollärarprogrammet. Hur 
förhåller det sig bland våra studenter vid Högskolan i Borås i förhållande till 
social bakgrund och nuvarande familjesituation? Är man gift? Har man 
barn? Behöver man hjälpa sjuka föräldrar? 
      
Härnqvist å sin sida gör en indelning i fyra grupper, där två grupper 
fokuserar den individuella nivån och de två andra den samhälleliga nivån, 
systemnivå. De fyra grupper som Härnqvist i Hammarström (1996) tar upp 
är: Individindikatorer; Uppväxtmiljö; Utbildningssystem och 
Samhällsförhållanden (Jmf. Svensson ovan). För vårt syfte i denna studie är 
vi intresserade av faktorer som kan hänskjutas till såväl individ som 
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systemnivå. När det gäller de individuella faktorerna  är det kön, ålder, 
intresse för utbildning, aspiration samt familjebakgrund och skolerfarenheter 
som är intressant. När det gäller utbildningsfaktorer är vi intresserade av 
geografisk tillgänglighet och studiefinansiering som betydelsefulla för vår 
studie men också den studerandes flyttbenägenhet efter utbildning antingen 
av eget intresse eller av arbetsmarknadsskäl.  
     
Individuella faktorer 
Vi vill först beskriva de faktorer på individnivå som vi är intresserade av att 
studera och därefter de faktorer som kan hänföras till systemnivå. 
Beträffande kön finns en tradition av att pojkar och flickor väljer olika 
utbildningsinriktningar, både i gymnasiet och på högskolan. Flest flickor 
finns inom lärarutbildning, vård och humaniora som språk, psykologi och 
pedagogik. Pojkar väljer utbildningar med mer teknisk inriktning, teknik, 
data och ekonomi. Detta förhållande är också ett exempel på att flickor 
oftare väljer korta utbildningar, utbildningar som kom in i högskolan med 
den stora högskolereformen 1977. Till denna grupp hör de två 
lärarutbildningar som ingår i vår studie. Att välja en kortare 
högskoleutbildning har också en slagsida mot att dessa oftare väljs av 
studenter från lägre socialgrupper – vilket speglar den studieovana 
bakgrunden och rädslan för vad studielån innebär för framtiden. 
      
Intresse som faktor ses som både en allmän intressefaktor och en speciell. 
Till den allmänna räknas att man är intresserad av studier i allmänhet, man 
vill ha kunskap, bildning. Man har därmed ett brett intresseområde och kan 
tänka sig flera olika utbildningsalternativ bara man får studera vidare vilket 
indikerar ett intresse för kunskap i allmänhet. Den med en speciell inriktning 
är enbart intresserad av en utbildning och kan inte tänka sig ett annat 
alternativ, möjligen kan detta ses som, att det inte främst är ett 
utbildningsintresse utan ett ”yrkesintresse” som ligger bakom denna 
föreställning. För vår del kan frågor om intresse ge kunskap om styrkan i 
vad som driver ”våra” studenter att utbilda sig till lärare. Har man valt en 
inriktning och inte kan tänka sig en annan eller har detta inte varit drivande? 
Är yrkesval eller kunskap drivkraften? 
      
Aspiration är en annan faktor som enligt Härnqvist har betydelse för hur 
man lyckas i sina studier. Denna faktor bygger mycket på individens tilltro 
till sin egen förmåga samt dennes stöd från föräldrar och andra i 
omgivningen (socialt kapital). En positiv aspiration har betydelse för både 
val av utbildning och hur effektivt man genomför utbildningen samt hur 
långt i karriären man förmår gå. Här kan det finnas en skillnad beroende på 
social bakgrund genom att de från lägre socialgrupp och studieovana miljöer 
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inte får den stöttning de behöver för att ”våga språnget” eller lyckas inom 
högskolan. Vilken betydelse har aspiration för vilken lärarutbildning man 
väljer?  Vi menar att genom att det fortfarande (det gäller för de studerande 
vi följer) skiljer i längd mellan förskollärar- och grundskollärarutbildning 
kan det vara så att en blivande studerande möjligen skulle kunna välja 
utifrån hur länge man är beroende av studiemedel samt tiden innan man får 
lön. Eller finns det olika karriärvägar som lockar? 
      
Familjebakgrund är ytterligare en faktor av individuell betydelse. Denna 
faktor är en av de mest beforskade och har stor betydelse för om man väljer 
att studera vid högskola samt vilken inriktning man väljer men också hur 
man lyckas. Vissa undantag finns vad gäller högskolestudier där Reuterberg 
och Svensson (1992:122) visat att studerande från socialgrupp tre (med 
studielån) både snabbare och effektivare klarar av sina studier än studenter 
från socialgrupp ett. Det innebär att sambandet mellan en studerandes 
sociokulturella och socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för 
snabbhet i studiekarriären. Dock visar flera studier att skillnader i hur många 
från olika socialgrupper som väljer att studera på högskola inte har kunnat 
påverkas i så stor utsträckning som statsmakterna avsett. Det innebär att 
studiemedlens selektiva avsikt inte har fungerat däremot den generella. 
Denna skillnad mellan socialgrupper, snedrekryteringen, har heller inte 
påverkats av att antalet högskolor ökat eller att antalet högskoleplatser ökat. 
Denna snedrekrytering består. Hur ser rekryteringen ut vid våra 
lärarutbildningar? Det innebär att denna fråga bör belysas genom att vi 
undersöker de studerandes sociokulturella och socioekonomiska bakgrund. 
     
Till de individuella variablerna räknas även skolmiljö, vilken inverkar på 
individen på olika sätt. Det innebär att de skolor våra studenter gått på olika 
sätt har påverkat deras inställning till högskolestudier och yrkesval. Både 
allmänt att vilja studera och specifikt till just lärare. Frågor om hur de 
upplevt och klarat av sin skolgång bör därför vara en del av vår studie. Här 
kan vi också formulera frågor om hur de ser på sin kommande uppgift – vill 
de förändra ”sin” skola eller bevara den? (se Att bli lärare – 
skolerfarenhetens betydelse) 
      
Systemfaktorer 
Högskolans geografiska tillgänglighet räknas till de systemfaktorer som 
tidigare nämnts har betydelse för val av högskolestudier. Av betydelse är 
närheten till högskolan och den utbildning man vill välja. Avståndet är lika 
hindrande för ungdomar från alla samhällsklasser, menar Hammarström 
(1996). Andra studier har pekat på delvis andra förhållanden, nämligen att 
studenter från högre socialgrupper har lättare för att flytta längre bort, de 
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följer släktens traditioner  
      
Ytterligare två systemfaktorer kan vara viktiga för oss att titta på, 
studiefinansiering och arbetsmarknaden. De studerandes möjligheter att 
försörja sig under studierna har stor betydelse för vad de väljer och att de 
väljer högskola. Om de måste arbeta under studierna kan detta ha en negativ 
effekt även om de kanske inte själva uppfattar det så. (se t.ex. Reuterberg & 
Svensson, 1992). I detta fall spelar också inställningen till att låna pengar, 
dvs. ha skulder, in. Detta speciellt för studenter från studieovana hem. Som 
ett resultat av detta bör det finnas ett gynnsamt studiefinansieringssystem. 
Det kan annars finnas en risk att man som tillhörande socialgrupp tre väljer 
att inte utbilda sig. För de studenter vi är intresserade av kan situationen på 
arbetsmarknaden ha varit av betydelse för valet. När man väljer utbildning, 
särskilt en yrkesutbildning som lärarutbildningen, kan man anta att 
möjligheten att få arbete efter avslutad utbildning har betydelse. Senare 
studier ha dock visat (Hammarström, 1996) att ett viktigt incitament för 
studieval är intressanta arbetsuppgifter och utsikten att få trevliga 
arbetskamrater spelar en allt större roll, särskilt för yngre studerande. Hög 
lön har här kommit på tredje plats. Det innebär att arbetsmarknaden haft 
mindre betydelse, dock finns skillnader mellan perioder av låg- respektive 
högkonjunktur, skriver Hammarström. Hur ser ”våra” studenter på detta? 
Vad betyder arbetsmarknad, lön, arbetsuppgifter, arbetskamrater för deras 
val? 
      
 
Undersökningens design 
 
I våra antaganden ligger att studenters val att gå en lärarutbildning är 
beroende av flera samverkande faktorer, både individuella och strukturella. 
Det som också ingår i våra antaganden är att det i första hand är ett yrkesval 
våra studenter har gjort, dvs. det är lärarutbildning de har sökt och inte i 
första hand en högskoleutbildning. Den design vi väljer att använda oss av 
för denna delstudie är en icke experimentell studie. Vi är intresserade av ett 
antal olika faktorer som har betydelse för de studerandes yrkes- och 
utbildningsval. Vi är intresserade av social bakgrund och vilken betydelse 
denna har för val av högskolestudier, utbildningsort, utbildningsinriktning 
samt för hur studierna är finansierade. De faktorer vi är intresserade av kan 
alltså hänföras både till den individuella nivån som också omfattar faktorer i 
den närmaste miljön (hemmet) och till systemnivån. Studien kommer att 
genomföras på individuell nivå varför det blir individens bedömning av de 
faktorer på systemnivå vi undersöker och därmed den betydelse dessa haft 
för individens olika val. Det blir alltså de motiv och argument den enskilde 
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studenten för fram för sina olika val inklusive de förklaringar som denne 
menar ligger bakom besluten, som utgör vår data.  
 
Metod och genomförande 
 
För att få svar på alla de frågor vi här presenterat väljer vi att göra delstudien 
i två steg, där första steget utgörs av en enkät och den andra innebär 
intervjuer. Vår avsikt är att påbörja studien under senare delen av 1999 och 
att genomföra analysen år 2000. Exakt hur enkäten skall utformas får vi 
återkomma till, här kommer vi endast att ta upp de faktorer vi menar är av 
värde att undersöka. Dessa faktorer har vi försökt att ”bädda” eller 
argumentera för i vår text ovan. De faktorer vi är intresserade av att 
undersöka kan delas in i bakgrunds- och undersökningsvariabler.  
 
 
Övergripande frågeställningar: 

Vilket alternativ väljer de studerande i högskolan och vad har de 
valt tidigare genom skolan. Finns skillnader mellan de olika 
utbildningsvarianterna, mellan könen. 
Vad i de studerandes bakgrund har påverkat valet till 
förskollärare alternativt grundskollärare. 

 
Utifrån detta kommer jämförelser att göras mellan de två 
utbildningsvarianter som finns att tillgå och mellan studerande på olika 
nivåer i utbildningssystemet.  Dessa frågeställningar utgår vi från för att 
konstruera vår enkät. 

 
Vilka skillnader vad gäller kön och social bakgrund vid val av 
utbildningsprogram. 
Finns skillnader mellan de studenter som befinner sig på olika 
steg i utbildningen. 
Vilka skillnader finns när det gäller tidigare erfarenheter av 
studier och yrkesval. 
Vilka skillnader finns vad gäller fritidsintressen, attityder till 
samhällsfrågor och föreningsengagemang. 
Vilka skillnader finns vad gäller attityder till tidigare 
skolerfarenheter och skolprestationer, till nuvarande 
skolprestationer. 
Finns skillnader vad gäller inställningen till sin egen kapacitet i 
det kommande yrket, nu och sedan. 
Vilka skillnader finns vad gäller skälen för att välja Borås som 
studieort.  
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Vilka skillnader finns vad gäller hemort, bostadsort, benägenhet 
att flytta efter studiernas slut – social rörlighet. 
Vilka skillnader finns i sättet att finansiera nuvarande studier, 
tidigare studier. 
Vilka skillnader finns i tilltron till at få arbete efter avslutat 
utbildning. 
Vilka skillnader finns vad gäller framtida yrkesplaner som 
kräver vidareutbildning eller att de flyttar utomlands.  

 
Undersökningsgrupp 
Datainsamlingen har hittills till övervägande delen ägt rum bland ett urval av 
de studerande som genomgår den nya integrerade lärarutbildningen. Urvalet 
består av ca. 32 blivande förskollärare och grundskollärare, sexton 
studerande från varje utbildningsvariant. Dessa har lottats fram efter ett visst 
system. För den delstudie, som vi nu skisserar, kommer samtliga studenter 
inom två årskurser, c:a 240 studenter, att omfattas av enkäten. Detta 
ställningstagande innebär att enkäten omfattar två årskurser (två skilda 
antagningar), dvs. alla studerande på grundskollärarprogrammet och barn- 
och ungdomspedagogiska programmet. När det gäller intervjuerna avser vi 
att göra ett urval bland de studerande utifrån enkätanalysresultaten. 
Grunderna för detta har vi inte diskuterat ännu. 
 
     Analys 
Då i våra antaganden ligger att valet av utbildningsvariant och utbildningsort 
påverkats av flera faktorer, variabler kan s.k. multivariata analysmodeller 
användas. Vad vi tror är att analysen måste ske i olika steg vars 
analysresultat sedan ger upphov till prövning av nya analysmodeller. 
 
Etiska överväganden 
Deltagande i projektet för de studerandes sida är frivilligt och de som redan 
deltar i studien har informerats om studiens syfte, uppläggning och hur den 
kommer att avrapporteras. De har informerats om de rutiner för hanterandet 
av sekretess som gäller för projektet och att de studerandes anonymitet 
kommer att skyddas genom att inga personuppgifter kommer att registreras i 
datafiler och genom att originalutsagor endast är tillgängliga för dem som 
arbetar inom projektet. Samma information skall ges till de nya studenter 
som hittills ej deltagit. 
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English summary 
 
Becoming a teacher: 
Who becomes a teacher and why? Background and design for a 
questionnaire focussing teacher student’s socio-cultural background and its 
influence on university studies and professional orientation. 2 
 
 
Background 
Although several earlier national and international studies have described 
aspects of professional socialisation among student teachers, few have 
explicitly focussed on such processes within an integrated context. Very few 
concern training programmes with joint courses for students aiming at pre-
school teacher’s and compulsory school teacher’s degree. Furthermore, 
studies of socialisation within contexts organised according to principles of 
professional integration have largely been conducted in settings where the 
integrated educational practice is based on voluntaries from the involved 
parts. As Swedish educational policy since 1991 prescribes integration of 
pre-school and compulsory school practice, explicit demands on universities 
and local communities to develop and organise efficient models for training 
and practice are at hand. The present project should be seen as an effort to 
generate deeper knowledge about what factors, premises and conditions are 
involved when two cultures of educational traditions meet. Particular 
attention is directed towards processes through which students and 
professionals, representing pre-school and compulsory school traditions, 
establish shared sets of knowledge, values and norms about learning and 
instruction. Such common frames for organising an integrated educational 
practice are assumed to form an important step towards a new, broader 
defined teacher role.  
 
The project 
The project ”Becoming a teacher” started in the end of 1997 and will 
continue until the end of 2000. The overriding purpose is to identify and 
describe conditions for teacher socialisation during teacher training and in 
professional practice. Two empirical studies, each focussing on one main 
aspect of professional learning are conducted.  One study examines a 
recently launched, integrated (pre-school teachers and primary school 
teachers) teacher training as context for teacher socialisation. The other 

                         
2 The project is funded by: Högskoleverket and Högskolan i Borås 
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investigates development and establishment of an integrated school practice 
among four teacher teams.  
 
An integrated theoretical frame for socialisation is being used (Berger & 
Luckman, 19793; Mead, 1976/19954; Moscovici, 19845). Briefly, this frame 
implies professional socialisation as being a dynamic, interactive, socially 
constructed process, which takes place in a socio-cultural context. Social 
interaction is regarded as a means for changing ideas about the teacher role 
as well as for maintaining established views. Established ideas as well as 
new ones are expressed, negotiated and confirmed through communication 
and action. Conditions for such interactions are contextual and can be 
defined in terms of temporary situations as well as cultural premises. Inter-
individual as well as inter-group interactions are assumed to be involved in 
processes of constructing and/or reconstructing contents in the teacher role. 
Teacher socialisation, i.e. ”becoming a teacher”, takes place in interaction 
with fellow students, teachers, in-service supervisors and colleagues over a 
length of time, covering the years of university training and many years of 
professional work in educational settings. The present project illuminates 
issues that are likely to be at hand during some distances of the journey 
towards a teacher role within an integrated educational practice.  
 
The project is inspired by an ethnographic research tradition, particularly as 
it has been developed within the educational sciences by Quarsell 6(1994). 
Data is collected from two different contexts; integrated teacher training and 
integrated pre-school/compulsory school practice. Fifteen students accepted 
for pre-school teachers training and fifteen accepted for compulsory school 
teacher training is followed during their education. Interviews, student’s 
diaries, examination papers, evaluations, and reflections on the training and 
their future teacher role are collected and analysed over 2,5 years. Data from 
the integrated practice is collected through participant observations in daily 
work and conferences, and individual and group interviews. Four teacher 
teams in two schools participate in the study.  
 

                         
3 Berger, P.L. & Luckman, T. (1979). Kunskapens sociologi. Hur individer uppfattar och formar 
sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
4 Mead, G:H: (1976/1995). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk 
ståndpunkt. Lund: Argos. 
5 Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. I R.M. Farr & S. Moscovici 
(Ed). Social representations. Cambridge University Prass. 
6 Qvarsell, B. (1996). Tillbaka till Pierce? Tankar och begrepp inom den pedagogiska etnografin. 
Utvecklingspsykologiska seminariets skriftserie Nr 43. Pedagogiska institutionen, Stockholms 
universitet. 
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The project is expected to reveal deeper knowledge about socialisation 
processes in educational professions, particularly in contexts emphasising 
integrated models for organisation and content of educational activities. 
Furthermore, the project is organised in order to support links between 
educational sciences and teacher training, for example through regular 
seminars for students, university teachers and in-service supervisors.     
 
Instead of aiming for one final report from the project, we have decided to 
document the research process in a number of smaller working reports. In 
the first one, the project as it was outlined in the proposal is presented. It 
gives a detailed description of purpose, design, theoretical perspective and 
methods. 
 
This report presents a proposal for a questionnaire study of student’s socio-
cultural background and its importance for higher education and 
professional choice. The study is suggested to focus on issues of particular 
importance for students in the Borås area and in what way local traditions 
for higher education and choice of profession interact with what Borås 
University College offers. Apart from the proposed design the report 
presents an overview of earlier research related to these issues.   
 
Project staff:  
 
Solveig Hägglund  
Birgitta Davidsson  
Anita Eriksson  
Marianne Strömberg  
Marianne Dovemark  
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Rapport från Institutionen för pedagogik 
 
Projektet ”Lära till lärare” är en del av den forskning och det 
utvecklingsarbete som bedrivs vid Institutionen för pedagogik vid 
Högskolan i Borås. Institutionen har två skriftserier för att dokumentera det 
arbete som pågår: Skrifter från Institutionen för Pedagogik och Rapporter 
från Institutionen för Pedagogik. 
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