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Förord till arbetsrapporter i projektet ”Lära till lärare” 
 
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. Den 
ena studien tar sin utgångspunkt i den integrerade lärarutbildningen (förskollärare 
och grundskollärare 1-7) som bedrivs vid Högskolan i Borås sedan 1997. I den 
andra studien undersöks hur fyra lärarlag i två skolor utvecklar och etablerar lokala, 
integrerade skolpraktiker.  
 
I den studie som undersöker lärarsocialisation under utbildningen används olika 
studerande producerade texter (pedagogiska ställningstaganden, dagböcker, kursut-
värderingar), enkäter och intervjuer, som empiriskt underlag för olika analyser. I 
den studie som följer integrerad skolpraktik samlas data in under fem terminer ge-
nom intervjuer, observationer av vardagspraktiken, deltagande i personal- och pla-
neringsmöten, samt lärarnas skriftliga reflektioner.  
 
Projektet finansieras av Högskoleverket och Högskolan i Borås och ingår i en bre-
dare satsning på att bygga upp och utveckla forskningsanknytningen vid institutio-
nens lärarutbildningar. I anslutning till projektet bedrivs forskarutbildnings- och 
magisterstudier. Dessutom driver de projektansvariga ett av institutionens veten-
skapliga 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 närlig-
gande frågor och här knyts projektets vetenskapliga perspektiv samman med de 
praktikperspektiv som kollegiemedlemmarna har erfarenhet av. I kollegiet ges ock-
så kontinuerlig rapportering om projektet och hur det fortlöper. Projektet/kollegiet 
har också ansvar för en vetenskaplig seminarieserie, obligatorisk för lärarstuderan-
de, på temat ”Det pedagogiska rummet som plats för socialisation och lärande”.  
 
Vi som arbetar inom projektet har som ambition att fortlöpande informera om arbe-
tet 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 delar av det pågående bearbet-
nings- och analysarbetet. Av naturliga skäl får därför rapporterna varierande inne-
håll och varierande grad av ”vetenskaplig tyngd”.  
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Det är vår önskan att studenter, lärarutbildare, förskollärare/grundskollärare, fors-
kare, politiker och anslagsgivare alla skall hitta den information de söker om pro-
jektet i våra rapporter, och att de skall inspireras till fortsatt arbete och reflektion 
omkring frågor som har att göra med ”hur lärare blir lärare”.  
 
I den här rapporten redovisas en delstudie inom projektet som handlar om lärarso-
cialisation inom lärarutbildningen. I studien fokuseras 13 blivande förskollärare 
och grundskollärares yrkesvalsmotiv. Att motiven aktualiseras beror bland annat på 
att de sannolikt speglar förväntningar dels på utbildningen dels på yrkesrollen. Mo-
tiven är inte enbart intressanta utifrån ett studerande perspektiv utan även ur Hög-
skolans och samhällets perspektiv. Rekryteringen till högskolans utbildningar och 
de traditionella urvalsinstrumenten diskuteras och ifrågasätts alltmer. Mot denna 
bakgrund finns det anledning att försöka få en bild av vilka motiv som styr studen-
ternas yrkesval.  
 
Syftet med studien är att beskriva och förstå blivande förskollärares och grundskol-
lärares motiv för val av yrkesinriktning. Vilka motiv uppger de blivande förskollä-
rarna och grundskollärarna i början och efter två år på den integrerade utbildning-
en? Sker det någon förändring över tid vad beträffar karaktären på yrkesvalmoti-
ven? Finns det likheter/skillnader vad beträffar yrkesvalsmotiven mellan de två yr-
kesgrupperna? Kan dessa skillnader/likheter ha betydelse för den framtida yrkesrol-
len? Detta är några av de frågor som behandlas i studien.  
 
Studien har en hermeneutisk ansats där tolkningsunderlaget utgörs av texter produ-
cerade av blivande förskollärare och grundskollärare skrivna vid utbildningens bör-
jan och efter två år. Med studenternas personliga reflektioner över yrkesvalet som 
grund har enskilda berättelser och analyser konstruerats. Dessa berättelser speglar 
ett individuellt perspektiv på yrkesvalsmotiven. Innehållsliga kategorier och tema-
ta, ger också ett generellt perspektiv på studenternas yrkesvalsmotiv. En kvantifie-
ring av motiven inom respektive huvudkategori har gjorts för att möjliggöra jämfö-
relser över tid.  
 
Resultatet visar att yrkesvalsmotiven hos blivande förskollärare och grundskollära-
re har liknande karaktär. De förankras i tidigare erfarenheter, knyts till intressen 
och visar en del av de förväntningar och mål som finns på utbildningen och yrket. 
De blivande förskollärarna har dock i högre grad än de blivande lärarna barnet i 
fokus. De senare betonar i första hand den vuxne, lärarens betydelse. Motiven för-
ändras över tid, efter två år präglas de av ett framtidsorienterat perspektiv. Motiven 
visar även på en ökad artikulation vad beträffar uppgiften som lärare.  
 



  

3 

Borås i februari 2001 
 
Solveig Hägglund 
Birgitta Davidsson 
Marianne Dovemark 
Anita Eriksson 
Ann Sofi Holm 
Marianne Strömberg 
 
 
Hemsida: www.hb.se/forskning/insti/ped/lara-t-larare/ 
 
 



  

4 



  

5 

Innehållsförteckning 
 
FÖRORD 1 
 
1. INLEDNING 8 
1.1 Den integrerade lärarutbildningen vid Högskolan i Borås 9 
 
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 11 
 
3. TIDIGARE FORSKNING 12 
3.1 Varför väljer man förskolläraryrket? 12 
3.1.1 Sammanfattande kommentar 14 
3.2 Varför väljer man grundskolläraryrket? 15 
3.2.1 Internationell forskning 18 
3.2.2 Sammanfattande kommentar 19 
3.3 Forskning om lärares lärande och utveckling 20 
3.3.1 Yrkeslärande före formell yrkesutbildning 21 
3.3.2 Yrkeslärande under formell yrkesutbildning 22 
3.3.3 Yrkeslärande under tiden som yrkesverksam 25 
3.3.4 Sammanfattande kommentar 25 
 
4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 27 
4.1 Yrkesvalsteorier 28 
4.1.1 Sammanfattande kommentar 32 
4.2 Erfarenhet – Reflektion 33 
4.2.1 Det reflekterande tänkandet 34 
4.2.2 Vuxnas lärande 37 
 
5. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 39 
5.1 Hermeneutiken – ett sätt att förstå blivande förskollärare   
 och grundskollärare 39  
5.2 Trovärdighet och tillförlitlighet 42 
5.3 Metod och genomförande 43 
5.3.1 Pedagogiska ställningstaganden, dagböcker och berättelser 44 
5.4 Etiska överväganden 46 
5.5 Undersökningsgruppen 46 
 
6. RESULTATREDOVISNING 48 
6.1 Beskrivning av Analys 1 49 
6.2 Resultat och diskussion del 1 50 



  

6 

6.2.1 Förskollärarnas personliga reflektioner över sitt yrkesval 51 
6.2.1.1 Cecilia (F)  51 
6.2.1.2 Carina (F) 52 
6.2.1.3 Monika (F) 53 
6.2.1.4 Marina (F) 54 
6.2.1.5 Eva (F) 55 
6.2.1.6 Anna (F) 56 
6.2.1.7 Jenny (F) 57 
6.2.1.8 Anneli (F) 58 
6.2.1.9 Lena (F) 60 
6.2.1.10 Åsa (F) 61 
6.2.2 Grundskollärarnas personliga reflektion över sitt yrkesval 62 
6.2.2.1 Crister (G) 62 
6.2.2.2 Anders (G) 63 
6.2.2.3 Bodil (G) 64 
6.2.2.4 Frida (G) 66 
6.2.2.5 Marie (G) 67 
6.2.2.6 Gunilla (G) 68 
6.2.2.7 Helene (G) 70 
6.3 Huvudkategorier 71 
6.3.1 Övergripande motiv 72 
6.3.2 Underkategorier 72 
6.3.3 Bakgrundsrelaterade motiv 75 
6.3.4 Underkategorier 76 
6.3.5 Framtidsrelaterade motiv 79 
6.3.6 Underkategorier 80 
6.4 Kommentar och diskussion del 1 83 
6.5 Beskrivning av Analys 2 89 
6.6 Resultat och diskussion del 2 90 
6.6.1 Förskollärarnas personliga reflektion över sitt yrkesval 90 
6.6.1.1 Cecilia (F) 90 
6.6.1.2 Carina (F) 92 
6.6.1.3 Monika (F) 94 
6.6.1.4 Marina (F) 95 
6.6.1.5 Eva (F) 96 
6.6.1.6 Anna (F) 98 
6.6.1.7 Jenny (F) 99 
6.6.2 Grundskollärarnas personliga reflektioner över yrkesvalet 101 
6.6.2.1 Crister (G) 101 
6.6.2.2 Anders (G) 102 



  

7 

6.6.2.3 Bodil (G) 103 
6.6.2.4 Frida (G) 105 
6.6.2.5 Marie (G) 108 
6.6.2.6 Gunilla (G) 110 
6.7 Huvudkategorier 112 
6.7.1 Övergripande motiv 112 
6.7.2 Bakgrundrelaterade motiv 112 
6.7.3 Framtidsrelaterade motiv 113 
6.7.4 Underkategorier 113 
6.8 Kommentar och diskussion del 2 118 
6.9 Kvalitativ sammanfattning av Analys 1 och Analys 2 120 
 
7. SLUTKOMMENTAR 121 
 
Referenser 125 
 
Bilagor 134 
 
English summary 161 
 



  

8 

1.  INLEDNING 
 
Fokus i föreliggande studie är blivande förskollärares och blivande grundskollära-
res yrkesvalsmotiv. Min nyfikenhet vad gäller studenternas yrkesvalsmotiv väcktes, 
när jag som magistrand i forskningsprojektet ”Lära till lärare”1 studerade texter, 
som två studenter från respektive yrkesinriktning producerat under sitt första år på 
den integrerade lärarutbildningen, vid högskolan i Borås2. 
 
Studenternas rika personliga reflektioner föranledde idéen att använda fler studen-
ters yrkesvalsmotiv som redskap för att få kunskap om och förståelse för deras erfa-
renheter, förväntningar, mål, och tankar om utbildningen/yrket och den kommande 
yrkesrollen. Efter en studie av ytterligare 17 studenters yrkesvalsmotiv försköts 
mitt intresse något. Det jag kom att intressera mig för var om motiven till yrkesva-
let hos blivande förskollärare och grundskollärare förändras över tid och i så fall på 
vilket sätt. Jag såg möjligheten att låta yrkesvalsmotiven utgöra redskap för att syn-
liggöra förändring och fördjupning av tankarna omkring yrkesvalet som jag tror 
sker hos de blivande lärarna.  
 
Att jag aktualiserat motiven eller skälen till yrkesvalet beror bland annat på att de 
motiv man har för sitt yrkesval sannolikt påverkar såväl ens förväntningar på ut-
bildningen som yrkesrollen. Motiven är inte enbart intressanta utifrån ett studeran-
deperspektiv utan även ur högskolans och samhällets perspektiv. Rekryteringen till 
högskolans utbildningar och de traditionella urvalsinstrumenten som används idag 
diskuteras och ifrågasätts allt mer3. Det är bland annat mot denna bakgrund som det 
kan finnas anledning att försöka få en bild av vilka motiv som styr studenternas yr-
kesval. 
 
En beskrivning av motiven kan vara av intresse för både lärarstuderande och lärar-
utbildare, det kan ge en ökad insikt i och förståelse för att studenter har olika bak-
grund, erfarenheter och motiv till sitt yrkesval och hur dessa förändras under ut-
bildningen.  
 
Jag har också ett personligt intresse för frågan varför man väljer att bli lärare. Jag är 
grundskollärare och lärarutbildare och har under årens lopp som yrkesverksam i 
grundskolan vid ett flertal tillfällen funderat på frågan. Jag har rannsakat mig själv 
och mitt eget val och frågat kollegor om deras motiv då i termer av, vad som gör att 
                                                           
1 Se Davidsson, Hägglund, Kihlström (1997/1999) 
2 Se Davidsson m.fl. (1999) 
3 I lärarutbildningskommitténs betänkande, SOU 1999:63 s.327-358 behandlas rekryteringen till 
lärarutbildning  
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man fortfarande arbetar som lärare (Strömberg, 1999). Svaren från mig själv och 
andra har oftast präglats av positiva resonemang och reflektioner. Jag anser att det 
är viktigt för blivande lärare att ställa sig frågan, ett medvetet och övervägt val ska-
par trygghet i yrkesrollen och ger enligt Persson (1999) en övertygelse som under-
lättar yrkesidentifikationen.  
 
1.1  Den integrerade lärarutbildningen vid Högskolan i Borås  
 
Kontexten är viktig, den påverkar blivande lärares lärande i utbildningen4. I det här 
avsnittet ges därför en kort beskrivning av den integrerade utbildningen i Borås.  
 
Vid Högskolan i Borås startade hösten 1997 en ny lärarutbildning. De två utbild-
ningsvarianterna Barn och ungdomspedagogiskt program med inriktning mot arbe-
te i förskolan (120 poäng) och Grundskollärarprogrammet med inriktning mot un-
dervisning i årskurserna 1-7 (140 poäng) har en gemensam utbildningsplan (bil.1).  
 
Den nya utbildningen bygger på integration mellan de två varianterna och har en 
lokal profil mot årskurserna 0-3, d.v.s. förskolan och de tre första skolåren. Prakti-
ken utgör ett viktigt och teorigrundande moment i utbildningen. Det innebär att 
praktikskolorna är nära knutna till högskolan och att praktiklärarna (handledarna) 
även ingår i den teoretiska delen av utbildningen. Den första terminen är helt 
gemensam för blivande förskollärare och grundskollärare. Därefter sker samläsning 
fortlöpande under utbildningen. I utbildningsplanen framhålls att lärarutbildningen 
vid  Högskolan i Borås är en del av ett livslångt lärande. Den sammanhållna ut-
bildningen bygger på en samsyn om grundläggande idéer, som samhällssyn, män-
niskosyn, och kunskapssyn, i överensstämmelse med de intentioner som uttrycks i 
förskolans och skolans styrdokument Pedagogiskt arbete, arbete i arbetslag och in-
stitutionerna förskola och skola ses i ett helhetsperspektiv. Detta helhetsperspektiv 
bärs upp av en utbildningsvetenskaplig grund. Lärarutbildningen ska ge de blivande 
förskollärarna och grundskollärarna förutsättningar att kritiskt värdera teoretiska 
och praktiska kunskaper. 
 
Vad gäller lärarutbildningens innehåll och uppläggning så ska den ge en helhetssyn 
på barns och ungdomars utveckling. Den ska också visa hur samhällets villkor och 
den omgivande miljön påverkar människornas verksamhet och möjligheter till ut-
veckling. Förskolans och skolans roll i samhället och för familjen ska särskilt bely-
sas. 

                                                           
4 Se. Fotnot 1  
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Under utbildningens gång tillhör den studerande två olika seminarier, dels men-
torsgruppen som ska stimulera till reflektion5 över den kommande yrkesrollen, dels 
vetenskapliga seminarier som behandlar vetenskapliga metoder och pågående 
forskning. 
 
Den integrerade lärarutbildningen i Borås strävar efter att skapa en gemensam kun-
skapsbas, något som ligger i linje med Lärarutbildningskommitténs förslag om en 
ny lärarutbildning (SOU1999:63). Grundbulten i förslaget är att blivande lärare i 
utbildningen förbereds för samverkan i yrket. I förslaget menar man att förskola, 
skola, fritidshem och vuxenutbildning behöver lärare som kan komplettera var-
andra och samverka i syfte att utveckla verksamheten och uppnå målen. 
  
 

                                                           
5 I samband med att de blivande lärarna påbörjar sin utbildning introduceras yrkes-
dagboken. Ett skrivande som de uppmanas att använda sig av under utbildningstiden. 
Syftet med dagboksskrivandet framgår av skriften ”Att skriva yrkesdagbok” (Davids-
son, 1997). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med min studie är att beskriva och få kunskap om blivande förskollärares 
och grundskollärares motiv för val av yrkesinriktning och undersöka om dessa yr-
kesvalsmotiv förändras efter två år på den integrerade utbildningen. 
Mina frågeställningar är:  
 
Vilka motiv till valet av läraryrket uppger blivande förskollärare och grundskollä-
rare i början av utbildningen?  
Vilka motiv anger de blivande förskollärarna och grundskollärarna efter två år på 
utbildningen? 
Finns det likheter/skillnader mellan blivande förskollärares och grundskollärares 
yrkesvalsmotiv? 
Förändras yrkesvalsmotiven och om så är fallet, vad karaktäriserar förändringen? 
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3.  TIDIGARE FORSKNING 
  
Forskning som inriktar sig mot lärares lärande och utveckling uppmärksammar oli-
ka faser i lärarblivandet. Uppmärksamheten kan riktas mot erfarenheter som är 
gjorda mer eller mindre långt tillbaka i tiden före lärarutbildningen, mot erfarenhe-
ter under utbildningen eller mot erfarenheter i lärarnas möte med arbetsplatskultu-
rer efter lärarutbildningen. Mitt val av problemområde tar sin utgångspunkt i den 
första fasen. Men det blir även ett steg in i den andra fasen då textmaterialet som 
jag bearbetat i huvudsak är skrivet efter de blivande förskollärarnas och blivande 
grundskollärarnas första gemensamma kurs på tio poäng och efter två år på den in-
tegrerade lärarutbildningen. I min studie fokuseras yrkesvalsmotiven som redskap 
för att belysa studenternas tankar och förväntningar på yrket och utbildningen. Med 
hjälp av yrkesvalsmotiven undersöker jag om det sker någon förändring av blivan-
de förskollärares och grundskollärares tänkande om sitt kommande yrke och yrkes-
roll i en integrerad utbildning. 
 
Förskollärares yrkesvalsmotiv är i stor utsträckning ett outforskat område, det finns 
få studier som behandlar ämnet, vilket förklarar ”slagsidan” i kommande avsnitt. 
Dock finns några, (Wernersson, 1976; Johansson, 1981; Kihlström, 1994; Holm, 
1997). Ett flertal studier belyser bakomliggande orsaker till valet av grundskollä-
raryrket (Lortie, 1975; Joseph & Green, 1986; Wernersson, 1990; Brown, 1992; 
Hammarström, 1992; Young, 1995; Gran, 1995; Von Wright, 1995; Jönsson 1996; 
Falk, 1997; Persson 1999). Oftast utgör frågeställningen och resultatet av den en 
mindre del av den större studien. 
 
Nedan beskrivs forskning som skildrar motiv till varför man väljer att utbilda sig 
till förskollärare och grundskollärare. Avsnittet som sedan följer ger en kort be-
skrivning av den forskning som behandlar förskollärares och grundskollärares 
lärande och utveckling, före, under och efter lärarutbildning. 
 
3.1  Varför väljer man förskolläraryrket? 
 
Som tidigare nämnts finns relativt få undersökningar som behandlar motiven till att 
välja förskolläraryrket. Wernersson/Landers rapport (1979) Män och kvinnor i 
barnomsorgen. En analys av könskvotering, yrkesval och arbetstrivsel utgör en ti-
dig studie inom området. Holms rapport (1996), Kvinnliga förskollärares syn på 
sitt yrkesval, utgör en senare studie som i detta sammanhang är av intresse liksom 
Kihlström (1994). Dessa studier presenteras nedan.  
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I Wernersson & Landers rapport (1979) har bakgrunden till och effekterna av 
könskvotering6av män till förskollärarutbildningen beskrivits. I analyserna lägger 
författarna tyngdpunkten på en beskrivning av yrkesval och arbetstrivsel bland män 
och kvinnor som utbildat sig till förskollärare och fritidspedagoger. De aspekter de 
tagit upp är social bakgrund, tidigare utbildning och arbete, hur studenterna fått 
kontakt med sitt yrke, vilka motiv som är viktiga för yrkesvalet samt hur de trivs 
med sitt yrke och på sin arbetsplats.  
 
Resultaten visade att motiven Intresse för människor och Intresse för barn fick den 
största anslutningen hos både kvinnor och män, följt av Intresse för att göra en 
samhällsinsats, Utvecklande för personligheten samt att Man ansåg sig ha lämpliga 
egenskaper. Vad gäller de instrumentella motiven visade resultatet att motiven Lätt 
att få arbete, Möjligheter till vidareutbildning, Lätt att få utbildning fick störst an-
slutning av både kvinnor och män. 
 
Holm (1996) beskriver varför en grupp kvinnliga förskollärarstuderande valt att 
utbilda sig till förskollärare. Hon har intervjuat tolv kvinnliga studenter. De stude-
rande återfinns i tre kategorier, de skiljer sig åt vad gäller studenternas tidiga yrkes-
tankar, hur man formulerar sina inlärningsbehov samt synen på vad yrkesrollen 
som förskollärare kommer att innehålla.  
 
”De födda lärarna” (4 st) är en grupp som alltid velat bli lärare. Yrkestankarna har 
alltid rört sig runt barn, ibland har det handlat om lågstadielärare men ofta om för-
skollärare. De har varit mycket tillsammans med barn och de har arbetat inom dag-
hemsverksamhet. De studerande upplever att de fungerar i rollen som förskollärare 
och längtar efter att komma ut och arbeta. De uttrycker i hög grad att de personliga 
egenskaperna är viktiga för en välfungerande förskollärare.  
 
”Sökarna”(6 st), en grupp som sökt sig fram till sitt yrkesval. Studenterna i gruppen 
har gjort ett val som föregåtts av flera delval. De har en känsla av att förskollärar-
yrket kan vara det yrke man kommer att trivas med och utvecklas i. De flesta i 
gruppen uttrycker att ett intresse för människor i första hand har styrt deras val. De 
kunskaper man förväntar sig handlar om kunskap om barn och deras utveckling och 
om hur barn lär. De förväntar sig också att genomgå en utveckling på det personli-
ga planet. Flera i gruppen tänker använda förskolläraryrket som en grund för ett 
annat yrke och har vidareutbildning med sig i tankarna.  
 

                                                           
6 Könskvoteringen infördes 1971 och upphörde 1978. 
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I gruppen ”Chansarna” (2 st) har man enligt Holm inte gjort ett medvetet val. 
Kvinnorna i den här gruppen har hamnat här av lite olika skäl. De har i största all-
mänhet velat skaffa sig en utbildning, någon man känner bor på studieorten, man 
har sökt ett flertal utbildningar och kommit in på just den här. 
 
Resultatet visar att samtliga valt sitt yrke för att få arbeta med människor, och då 
framför allt med barn. Samtliga ser också sitt kommande yrke som något de valt 
för framtiden, de vill trivas med sitt yrke, utvecklas som människor, få ny kunskap 
och utveckla sina intressen. 
 
Kihlström (1994) har intervjuat förskollärare (29 st) och ställt frågan Varför har du 
blivit förskollärare? De flesta nämnde flera motiv. Kihlström visar att den vanligas-
te orsaken till valtet av förskolläraryrket var en önskan om att arbeta med barn, 
man tyckte om barn och var intresserad av barns utveckling. Egen erfarenhet av 
daghem, främst erfarenheter från arbete i daghemsverksamhet, var av betydelse 
Några menade också att erfarenheten av daghem genom sina egna barn varit av be-
tydelse för yrkesvalet, likaså positiva erfarenheter av den egna förskoletiden. För-
skolläraryrket var för några ett andrahandsval men de trivdes bra med yrket. En 
grupp menade att de blivit påverkade till yrkesvalet genom kamrater och släktingar 
som arbetade som förskollärare. En grupp uttryckte att orsakerna låg i yrket som 
sådant, att yrket var fritt, kreativt och utvecklande, ett yrke där de fick arbeta till-
sammans med andra. 
 
3.1.1  Sammanfattande kommentar 
 
Det som de tre studierna visar är att motivet att arbeta med barn/människor tycks 
vara viktigt för verksamma förskollärare och blivande förskollärare. De bär ofta 
med sig positiva erfarenheter av arbete med barn och de väljer utbildningen/yrket 
för att de anser att det ger en möjlighet till utveckling och vidare utbildning. 
 
Holms studie ger, såsom jag ser det, en fylligare bild av förskollärares yrkesvals-
motiv. Hon använder studenternas resonemang omkring sitt yrkesval för att klargö-
ra deras tankar om vad de vill lära sig och om sin kommande yrkesroll. En parallell 
som kan dras till min studie, då jag använder yrkesvalsmotiven som redskap för att 
få fram blivande lärares tankar om sitt yrkesval och sin kommande yrkesroll samt 
om dessa förändras under utbildningens gång. 
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3.2  Varför väljer man grundskolläraryrket?  
 
Det finns ett flertal svenska och internationella studier som handlar om varför man 
väljer att bli grundskollärare. Jag har valt att betona de svenska studier som har 
gjorts. De svenska studier som redovisas nedan behandlar blivande grundskollära-
res (1-7, och 4-9 lärare) motiv till yrkesval. (Wernersson, 1990; Gran, 1994; Von 
Wright, 1995; Jönsson, 1996; Falk, 1997; Persson,1999) Jag beskriver kort några 
av de internationella studier som finns inom området. (Lortie, 1975; Joseph & 
Green, 1986; Brown, 1992; Young, 1995). 
 
Grans (1994) rapport ”Vägen till läraryrket” är en sammanfattning av ett stort antal 
utvärderingar som gjordes av den nya grundskollärarlinjen som inrättades 1988-89. 
Det som av undersökningarna framgår som det viktigaste motivet till att man väljer 
läraryrket är att man har ”intresse för arbete bland barn och ungdomar” eller att 
man är ”intresserad av utbildningens ämnen”. Det senare motivet är vanligare 
bland 4-9-studeranden. Gran refererar till två undersökningar (Jonsson, 1990 och 
Wernersson, 1990), som visar att det är många som säger sig ha övervägt valet 
noga, att det är väl genomtänkt och har varit planerat under en lång tid. De stude-
rande på grundskollärarlinjen har en positiv attityd till skola och utbildning och de-
lar i allt väsentligt de värderingar som präglar läroplanen för grundskolan. Jämfö-
relser med studerande på tidigare utbildningar till låg- och mellanstadielärare visar 
att grundskollärarna kraftigare betonar elevernas välbefinnande och deras framtida 
samhällsroll. Gran redovisar, att sammantaget framträdde en bild av en blivande 
grundskollärare som en studerande med en pedagogisk familjebakgrund, några års 
studier eller erfarenheter efter gymnasieskolan, klara ambitioner att vilja bli lärare 
och med värderingar som överensstämmer med grundskolans läroplan.  
 
I Wernerssons rapport (1990) ”Förväntningar på utbildning och yrke bland stude-
rande på grundskollärarutbildning under dess första termin” beskrivs studenters 
synpunkter på och uppfattningar om sitt utbildningsval. Resultatet visar att ut-
gångspunkten för de flesta var en önskan att arbeta med barn eller mer allmänt 
med människor. För många av kvinnorna var tanken på arbete av detta slag något 
som funnits med en längre tid. För flera av männen är det snarare en i arbetslivet 
förvärvad insikt och att de hellre ville arbeta med människor än med döda ting. In-
tresset för ett ämne är för det andra ett ofta uttalat skäl att bli lärare. För några var 
ämnesintresset nära kopplat till ett aktivt intresse för att undervisa. För andra var 
valet av läraryrket ett sätt att få ägna sig helt åt ett stort intresse – att undervisa fö-
refaller vara sekundärt. För det tredje var skälet för en del att yrket uppfattas som 
självständigt. Man får själv lägga upp sitt arbete och man har stora möjligheter att 
variera och utveckla sin verksamhet menar de. För det fjärde är möjligheten att 
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själv studera vidare central för en del. De får ett mål, en riktning, samtidigt som de 
kan hålla sig kvar i skolan. Man kan för det femte finna att flera valt lärarutbild-
ningen eftersom möjligheten att kombinera intressen, t ex för ett ämne och för barn, 
ses som särskilt positivt. 
 
Valet av lärarutbildning var för de flesta väl genomtänkt. Man har i de flesta fall 
gjort ett yrkesval och inte ett utbildningsval. Merparten beskrev att de under flera år 
inriktat sig på att bli lärare och mer eller mindre systematiskt skaffat sig erfarenhe-
ter, där de kunnat testa sitt val. 
 
Wernersson menar att det verkar som om de riktigt tidiga yrkesvalen är kopplade 
till motiven intresse för barn/människor eller intresse för ämne medan andra typer 
av motiv blir mer framträdande, när valet kommer senare i livet.  
 
I Jönssons (1996) delrapport Studenters föreställningar om undervisning, lärande 
och lärarroll beskrivs en studie av studenters föreställningar om undervisning, 
lärande och lärarroll i början av deras utbildning. Undersökningen omfattade samt-
liga studenter som påbörjade grundskollärarutbildningen 1994. Bland de 318 (75%) 
studenterna som besvarade frågorna genomfördes ett slumpmässigt urval som re-
sulterade i en grupp på 101 studenter vars svar och synpunkter blev föremål för en 
mer ingående bearbetning och analys. Jönssons avsikt med studien är att följa en 
årskull blivande grundskollärare under deras utbildning för att på så sätt försöka 
bedöma progressionen i lärarkompetensen. Jag ska fokusera på den första resultat-
delen i studien som omfattar studenternas motiv till sitt yrkesval. 
 
 Av studenterna hade en relativt stor grupp (67%) angivit önskan att arbeta med 
människor som ett motiv för sitt yrkesval. Motiv av mer pedagogisk och didaktisk 
art, som att undervisa, förmedla, föra vidare, lära ut, tala inför, dela med sig, un-
dervisa, bidra med, ge, intressera och inspirera, ämnesintresse och att fostra och 
påverka eleverna, uppgavs av 59%. Bland de pedagogiska och didaktiska motiven 
dominerade motivet att undervisa. Ämnesintresse, att fostra och påverka förekom 
också ofta som skäl till de studerandes yrkesval. Allmänna yrkesaspekter som mo-
tiv för yrkesvalet d.v.s interna yrkesaspekter som meningsfullt, fritt och självstän-
digt, omväxlande och varierande, stimulerande och en utmaning, möjlighet till ut-
bildning och fortbildning samt externa yrkesaspekter som arbetsmarknaden för lä-
rare, arbetstider och utbildningen, uppgav 43% av studenterna, varav merparten av 
motiven var av intern karaktär. Av de studerande motiverade 22% sitt yrkesval med 
motiv som knyts till positiv skolerfarenhet, negativ skolerfarenhet, barndomsdröm, 
släkttradition och tidigare erfarenhet av barn, motiveringar som antydde att de stu-
derande relaterade sitt yrkesval till mer personligt färgade motiv.  
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Att valet styrs av positiva skolerfarenheter är inte så förvånande menar Jönsson, 
men att de negativa erfarenheterna från skolans värld finns med ser hon som något 
mer förvånande. Hon menar att man i motiveringarna anar en stark förändringsvil-
ja, en vilja att åstadkomma en bättre skolsituation än den som man själv upplevt. 
Negativa förebilder förefaller vara en väl så god inspirationskälla. Att de pedago-
giska och didaktiska motiven har fått en framskjuten position då det gäller att moti-
vera sitt yrkesval menar hon var ganska väntat då det är just dessa aspekterna som 
ger läraryrket dess särprägel och identitet.  
 
Falk (1997) har i sin studie Mötet med grundskollärarutbildningen, i en textherme-
neutisk anda, tolkat och gestaltat texter, där en grupp studenter skildrar sitt möte 
med en grundskollärarutbildning på distans. Genomsnittsåldern hos studenterna var 
förhållandevis hög, 36 år. Mötet framträder dels när var och en av de femtio stu-
denterna i utbildningens början beskriver varför de vill bli lärare och varför de valt 
en distansutbildning, dels när de i slutet av den första terminen blickar tillbaka på 
utbildningens inledning. 
 
I den första texten visar studenterna att de har olika motiv till sitt utbildningsval 
och att de går in i utbildningen med skilda förutsättningar. Motiven handlar om att 
förverkliga en livsdröm, söka personlig utveckling och förändring, efter en lång tid 
som lärarvikarie bli behörig lärare, söka sig till läraryrket utifrån intresse för unga 
människor samt som lärarbarn gå i föräldrarnas fotspår. Enlig Falk kan man i tex-
terna finna att de studerande nalkas läraryrket utifrån två skilda synsätt. Det ena, 
kallat ”själv-nytta”, handlar om barns emotionella värde för vuxna och det andra, 
”nytta-för-andra”, om vuxnas motsvarande värde för barn. Begreppen ”själv-nytta” 
avser det som tjänar den egna personen. ”Nytta-för andra utgår följaktligen från att 
individen tjänar andra. Ofta finner man båda perspektiven i texterna. Man vill bli 
lärare för att förverkliga eller tillfredsställa egna behov samtidigt som man ser lära-
rens betydelse för skolbarnen. Enligt Falk betonas dock ”själv-nyttan” i flertalet 
texter jämfört med nyttan-för-andra. Falk spetsar till det genom att säga att det 
förstnämnda synsättet ”speglar en hållning som innebär att skolbarn finns för att 
tillgodose lärares behov av att undervisa, att förmedla kunskap och att få ett me-
ningsfullt arbete”. Nytta-för-andra visar ett annat synsätt och en annan tankerikt-
ning, den går från skolbarnen till lärarna. Läraryrket ses utifrån barnets perspektiv: 
”lärare blir man i första hand för att barn har behov som lärare skall tillgodose”. 
Det senare perspektivet, menar Falk, kan sägas spegla en lärarsyn som säger att lä-
raren finns för att tjäna barn. De skilda förutsättningarna hon beskriver har att göra 
med ålder, tidigare erfarenhet av läraryrket, familjeansvar, dubbelarbete och tidiga-
re utbildning.  
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I den andra texten finner man tre huvuddrag 1) utbildningsacceptans: studenterna 
ger i huvudsak en positiv bild av mötet med utbildningen, studiekamraterna och 
lärarna, 2) självbekräftelse: man har i utbildningen stärkts i sin tro på den egna 
förmågan och 3) socio-ekonomiska vinster: distributionsformen gör det möjligt att 
förena utbildning, familjeansvar och förvärvsarbete. 
 
Persson (1999) fokuserar i sin studie grundskollärares yrkessocialisation. Hon har 
gjort en enkätundersökning på 317 grundskollärare som varit yrkesverksamma mel-
lan ett halvt och ett och ett halvt år. En av hennes frågor till lärarna var vilket motiv 
de haft till sitt yrkesval. De sex viktigaste faktorerna för yrkesvalet var att ”Tillföra 
andra eller samhället något positivt”. Därefter kom ”Kunna arbeta fritt och själv-
ständigt” följt av ”Nytänkande och initiativ värderas högt”. I den rangordning som 
följer kom sedan ”Intellektuellt stimulerande”, ”Utvecklande arbetsgemenskap”, 
”Kunna utveckla/förändra skolan”, ”Är förenligt med för mig viktiga värdering-
ar”.  
 
Persson (a.a) ställde även frågan hur väl de förväntningar som motiven gav uttryck 
för stämde överens med hur det var att arbeta som lärare. Yrket upplevdes främst 
kännetecknas av att tillföra andra eller samhället något positivt och att kunna arbe-
ta fritt och självständigt. På några punkter visar lärarna på att de blev negativt över-
raskade. Att kunna utveckla/förändra skolan värderades som viktigt men fick lägsta 
värdet. Det rådde även hög diskrepans mellan motivet nytänkande och initiativ 
värderas högt, hur viktigt det upplevdes och hur det faktiskt var. 
 
3.2.1  Internationell forskning  
 
Som jag inledningsvis nämnde finns ett flertal internationella studier som belyser 
och beskriver lärarstudenters/lärares motiv till att välja läraryrket. Här beskrivs kort 
ett par av dessa. 
 
Lärarna som har svarat i Lorties (1975) studie har arbetat som lärare i flera år. Re-
sultatet redovisas i fem teman: Det mellanmänskliga temat, att vilja arbeta med 
människor; fortsättningstemat, att vilja fortsätta yrkesmässigt i skolan som man 
trivts med; materiella fördelar, att fokusera läraryrkets lön, säkerhet, prestige; för-
enligt med andra intressen, att vilja ha korta arbetsdagar och långa lov som en 
möjlighet att förena yrket med intressen vid sidan av; servicetemat, att vilja ge vär-
defull service nämligen undervisning.(s.27-34) 
 
Joseph & Green (1986) har studerat 234 amerikanska studenters svar på varför de 
har valt att studera till lärare. De kom fram till åtta teman, av vilka fem stycken lik-
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nar de som Lortie presenterade 1975. 1)Att arbeta med människor (eller unga män-
niskor) 2)Att hjälpa och vara serviceinriktad 3)Möjlighet att fortsätta i skolans 
värld 4)Att erhålla materiella fördelar 5)Att erhålla fördelar tidsmässigt (korta ar-
betsdagar, lov) 6)Att uppleva stimulans (absorbing career/önskan att vara kreativ) 
7)Andras inflytande/påverkan 8)Att tillfredsställa psykologiska motiv (önskan om 
att få vara en auktoritet, få kärlek från barn) (s.29-30). 
 
Undersökningen visade att 90% av de tillfrågade studenterna hade angivit de första 
två motiven till sitt yrkesval, att de ville arbeta med människor och i ett servicein-
riktat arbete. I kontrast till Lorties studie, så gav 90% av studenterna uttryck för att 
stimulanstemat var viktigt. ”Teaching provides intellectual stimulation” och ”tea-
ching is a way of expressing my creativity”(sid. 32). Joseph & Green anser att det 
är viktigt att fortsätta att studera studenters yrkesvalsmotiv i lärarutbildningen. Det 
är viktigt att låta studenterna i utbildningen får syn på och reflektera över sitt val.  
 
3.2.2  Sammanfattande kommentar 
 
Vid en jämförelse av studiernas resultat vad gäller grundskollärares yrkesvalsmotiv 
kan man se att det finns gemensamma nämnare. Förutom intresset för människor 
finns ett primärt intresse för att undervisa (hjälpa, inspirera, ge vidare, lära ut, 
fostra, påverka). Stimulans temat återkommer också. Det handlar om att yrket är 
meningsfullt och ger möjligheter till omväxling och utmaning. Resultatet i Lorties 
studie är det som tycks avvika speciellt vid en jämförelse med senare svenska stu-
dier. En trolig förklaring kan vara att dels är den gjord i en annan kultur dels har 
samhället, synen på skolan och läraryrket förändrats under loppet av 25 år. Vikten 
av att välja ett yrke som innebär stimulans och utveckling, speglar den förändrade 
bild av arbetets betydelse, som vuxit fram under senare årtionden.  
 
Möjligheten att få ett arbete som innebär omväxling, stimulans och utveckling be-
tonas hos både blivande förskollärare och grundskollärare och hos båda grupperna 
ligger motiven som handlar om att arbeta med människor högt på listan. Något som 
skiljer grupperna är att lärarna inte i samma utsträckning som förskollärarna talar 
om intresse för barnet. Unga människor är i så fall det som är jämförbart. För att 
använda mig av de två perspektiv som Falk (1997) hänvisar till, kan dessa perspek-
tiv spegla två förhållningssätt hos blivande förskollärare och grundskollärare. Det 
första perspektivet speglar en hållning som innebär att skolbarn finns för att tillgo-
dose lärares behov av att undervisa, att förmedla kunskap och få ett meningsfullt 
arbete. Det andra perspektivet speglar en hållning som innebär att man i första 
hand blir lärare för att barn har behov som lärare skall tillgodose. Dessa två per-
spektiv eller förhållningssätt om man så vill, återfinns i de studier ovan som hand-
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lar om varför man vill bli förskollärare och grundskollärare. Det finns en tendens 
till att (blivande) förskollärares yrkesvalsmotiv i högre grad förmedlar det andra 
perspektivet och grundskollärares yrkesvalsmotiv det första perspektivet. Dessa två 
perspektiv är intressanta i förhållande till min undersökning, då en del av syftet är 
att se om det föreligger några skillnader/likheter i blivande förskollärares och 
grundskollärares motiv till yrkesval. 
 
3.3  Forskning om lärares lärande och utveckling 
 
Forskningen om lärare och lärarsocialisation har under de senaste fyra decennierna 
varierat såväl vad beträffar inriktning som fokusering. Carlgren (1992) ger en över-
sikt över utvecklingen från 1960-talet och 1970-talets mer produktinriktade forsk-
ning till 1980-talets och 90-talets i huvudsak processinriktade forskning. På 1960-
talet var det enligt Carlgren, urvalet av lärare och olika läraregenskapers betydelse 
som stod i fokus. Därefter kom intresset mer att vändas mot lärares beteende i 
klassrummet. Intresset för lärarbeteendet övergick på 70-talet till ett öket intresse 
för lärarrollen och för hur utbildningspolitiska beslut påverkade denna. Under 
1980-talet inriktades forskningen framför allt mot lärares tänkande och den så kal-
lade ”Teacher Thinking-traditionen” kom att dominera lärarforskningen. 
Forskningen blev därmed också mer processinriktad än tidigare. Under senare år 
har intresset alltmer kommit att inriktas mot frågor som hur lärare blir lärare, och 
huruvida utbildningen utvecklar och förändrar den blivande läraren. 
 
Förskoleforskningen kom i början av 1980-talet att inriktas mer mot ”lärares tän-
kande”. Hasselgren (1981) beskriver i sin studie hur studerande inom förskollärar-
utbildningen uppfattar och tänker kring barns lek och hur dessa uppfattningar ut-
vecklas under utbildningen. Ett annat exempel på denna forskartradition är Henck-
els arbete från 1990, där tyngdpunkten ligger på en analys av förskollärares och 
förskollärarstuderandens föreställningar om förskolan och uppfattningar om bland 
annat lek och inlärning.  
 
Det finns åtskilliga studier som behandlar grundskollärares lärande och utveckling. 
Perspektiven varierar, några studier griper över flera perioder i lärarblivandet, (Lor-
tie, 1975; Jordell, 1986; Huberman, 1989), men i de flesta studier fokuseras på nå-
gon period i lärarblivandet. Det handlar bland annat om barndomens betydelse för 
den blivande läraren, skolerfarenheters betydelse, utformning av lärarutbildningen 
och dess betydelse för den blivande läraren och mötet med yrkeskulturen som fär-
dig lärare. (Niaz, 1986; Zeichner & Gore, 1990; Casey, 1988; Ginsburg & Clift, 
1990; Knowles, 1991; Holingworth, 1991; Lindblad & Perez Prieto, 1992; Bra-
mald, Hardman & Leats 1996; Beach, 1992; Säll, 1994; Längsjö, 1994,1996; Jöns-
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son, 1998; Falk, 1999; Alexandersson, 1994; Runesson, 1999; Claesson, 1999; 
Persson, 1999; Stukat, 1998; Lendahl Rosendahl, 1998 ). 
 
I senare studier om lärarsocialisation återkommer ofta reflektionsbegreppet, både 
vad gäller lärarutbildning och yrkesverksamhet. I detta avseende har Zeichner 
(1981,1987,1991) spelat en ledande roll och har i en rad artiklar beskrivit och dis-
kuterat innehåll i och resultat av reflektionsbaserad utbildning.  
 
Den senare lärarforskningen har således i huvudsak följt två spår, nämligen hur lä-
rare socialiseras in i läraryrket och hur lärare tänker i yrkesmässiga sammanhang. 
Föreliggande studie knyter an till det första spåret. Som jag nämnde inledningsvis, 
har forskningen uppmärksammat olika faser i lärarblivandet, fokus kan riktas mot 
erfarenheter som är gjorda före yrkesvalet (eller inträdet i yrkesutbildningen), mot 
erfarenheter under den formella yrkesutbildningen eller mot erfarenheter i lärarnas 
möte med yrkeskulturer efter lärarutbildningen. 
 
3.3.1  Yrkeslärande före formell yrkesutbildning 
 
Att redan föräldrar ”undervisar”, agerar lärare i förhållande till sina barn, och att 
barnen därvid ”lär sig” , d.v.s. skaffar sig förväntningar på en del elementära lärar-
beteenden, har framförts som ett grundläggande faktum. Barn lär sig inte bara vad 
föräldrarna lär ut, de lär sig också , som härmande varelser, hur lärare gör (Feiman-
Nemser, 1983). Denna tidiga ingrediens i lärarsocialisationen är dock underkastad 
individuella och kontextuella variationer, eftersom dessa tidiga intryck i den bli-
vande lärarens liv är av såväl individuellt som socialt och kulturellt ganska varierat 
innehåll. Det finns också forskning av mer psykoanalytisk art som lägger vikt vid 
tidiga erfarenheters betydelse. Här anses den lärarstuderandes relationer i barna-
åren, till betydelsefulla vuxna, t.ex. föräldrar eller lärare ha betydelse för den bli-
vande läraren. Att utbilda sig till lärare kan innebära ett försök att upprepa relatio-
ner från barndomen. Det kan också vara ett försök till att bli lik betydelsefulla per-
soner man mött som barn. Zeichner och Gore (1990) ger flera exempel på under-
sökningar, som visar att lärares sätt att bemöta elever kan knytas till upplevelser av 
relationer i barndomen.  
 
 I den klassiska skriften Schoolteacher. A Sociolocical Study beskrev Lortie (1975) 
att lärarsocialisationen till stor del sker genom internalisering av lärarmodeller, för-
värvade genom de tusentals timmar som en elev tillbringar i skolan. Elevens per-
spektiv på lärarrollen formas genom många och nära kontakter med sina lärare. 
Skoltiden fungerar enligt Lortie som ett lärlingsskap, baserat på observation (ap-
prenticeship of observation). Lortie gjorde intervjuer med lärarstuderande, av vilka 
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cirka hälften spontant hänvisade till tidigare lärare de haft då det gällde sättet att 
undervisa eller rollen som lärare. Lortie menar att det elevperspektiv man har på 
lärarrollen innebär att man erhållit en modell men inte fått någon djupare insikt i 
och förståelse för yrkets pedagogiska principer. Under lärarutbildningen aktiveras 
de erhållna föreställningarna och påverkar i hög grad den studerandes uppfattning 
av den lärarroll man är på väg att tillägna sig. Han menar att utbildningens teoretis-
ka innehåll har liten effekt jämfört med de tidigare erfarenheter som den lärarstude-
rande bär med sig till utbildningen. Andra forskare understryker också betydelsen 
av individens biografi som avgörande för lärarsocialisationen, inte den formella 
utbildningen. (Silvernail & Costello, 1983; Zeichner, Tabachnick & Densmore, 
1988; Knowles, 1992). 
 
3.3.2  Yrkeslärande under formell yrkesutbildning 
 
Det finns ett flertal rapporter som hävdar att lärarutbildningen har betydelse. Men 
de studerande tenderar att tolka utbildningens budskap i enlighet med sina egna fö-
reställningar om yrket, vilket innebär, att de tar till sig det som stärker de perspek-
tiv och dispositioner de redan tillägnat sig (Zeichner, 1992). Det betyder, att lärar-
utbildningens effekt är individuell och att den existerande blandningen av olika 
”budskap” som finns inom varje lärarutbildningsinstitution, kommer att ge indivi-
duellt varierande resultat (Gross & Richert, 1988). En slutsats som dras av detta 
förhållande är, att den lärarutbildning som har störst förändrande effekt är den som 
systematiskt konfronterar de blivande lärarna med olika perspektiv.  
 
En annan omfattande studie som är värd att nämnas i sammanhanget är studien Fra 
pulp till kateter. Om sosialisering i laereryrket – en teoretisk studie. Jordell (1986) 
hävdar att den kortvariga och motsättningsfyllda påverkan av lärarutbildningen inte 
kan ha någon starkare inverkan på de studerande. Han hävdar att studenterna kom-
mer ifrån och går tillbaka till skolan så som den faktiskt bedrivs (den reella skolan). 
De utsätts för påverkan under en relativt kort period, en påverkan som delvis består 
i en beskrivning av ett bättre sätt att driva skolan (den ideala skolan). I beskrivning-
en innefattas ofta kritik mot den reella skolan. Eftersom den faktiska undervisning-
en i lärarutbildningen sällan uppfyller idealen och praktikperioden ofta är präglad 
av den reella skolan så blir den kortvariga påverkan motsägelsefull. Jordell menar 
att detta innebär, att lärarutbildningen knappast kan sägas ha någon varaktig eller 
större effekt. Steget ”fra pulp till kateter ” är kort enligt Jordell. Han menar att det 
första året som yrkesverksam lärare är den tid som främst bidrar till lärarblivandet. 
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Lärarblivandet under förskollärar- och grundskollärarutbildningen 
 
Det riktas en del kritik mot tidigare forskning om lärarutbildningens effekter, bland 
annat på grund av att resultaten bygger på mycket små undersökningsgrupper. Det 
är svårt att genomföra effektundersökningar eftersom det ofta kräver att utbildning-
ens innehåll finns beskrivet eller kan kontrolleras. Med några undantag har det fåtal 
som gjorts i Sverige varit ytliga kartläggningar av genomströmningen i utbildning-
en och av examinationens utfall (Ahlström & Kallos, 1996). Carlgren (1992) riktar 
sin kritik mot den tidigare forskningen då hon anser att den ger en onyanserad bild 
av lärarutbildningen genom att bland annat behandla gruppen studerande som en 
mer eller mindre enhetlig grupp. Hon menar att lärarstuderande är en i hög grad 
heterogen studerandegrupp vad beträffar såväl ålder och arbetserfarenhet som upp-
fattningar och föreställningar (se även UHÄ 1990, Wernersson, 1990). 
 
Det finns svenska studier där man kan finna stöd för uppfattningen att lärarutbild-
ningen har effekt när det gäller grundskollärares och förskollärares lärande och ut-
veckling, (Hasselgren, 1981; Henckel, 1990 Säll, 1995; Jönsson, 1998).  
 
Hasselgren (1981) har gjort en longitudinell studie av 28 förskollärarstuderandes 
utveckling av observationsförmåga och studerat den typ av lärarfärdigheter som 
sannolikt är mycket viktiga men tett sig svåråtkomliga för forskarna och därför säl-
lan kartlagts. Han har studerat hur blivande förskollärare under utbildningens gång 
uppfattar och beskriver barns interaktion med andra barn i grupp. Studenterna fick 
vid tre tillfällen under utbildningen studera videoinspelningar av barns aktiviteter. 
Resultatet visar att de blivande förskollärarna under utbildningens lopp utvecklade 
nya former för beskrivning av barns aktiviteter: från mer fragmentariska eller parti-
ella mot i högre grad sammanhängande och abstrakta. En synlig förändring, förbätt-
ring av den studerande aspekten.  
 
Henckel (1990) har i sin studie lagt tyngdpunkten på en analys av förskollärares 
(12st) och förskollärarstudenter (21 st) föreställningar om och uppfattningar av 
bland annat lek och inlärning. För att undersöka om det skett en utveckling, föränd-
ring av det studerade, formulerades frågor vid utbildningens början respektive slut. 
Henckels studie visar att varje blivande förskollärare på ett individuellt sätt påver-
kats under utbildningen. Den påverkan utbildningen haft har inte format föreställ-
ningarna så att alla tänker lika. Utbildningen tycks ha förstärkt eller försvagat vissa 
sidor av det tänkande den blivande förskolläraren redan hade. Vad som påverkats 
och i vilken riktning förändringen skett tycks ha avgjorts av hur pass etablerat och 
förankrat det ursprungliga synsättet var.   
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Säll (1995) har i sin undersökning följt fjorton svenska grundskollärarstuderande 
med olika inriktningar under deras lärarutbildning. Hon har studerat deras dag-
böcker som skrevs tidigt i utbildningen och gjort återkommande intervjuer varje år 
under utbildningens gång. Under utbildningens gång noterade hon att det skedde 
förändringar i de studerandes föreställningar om yrket. Hon kunde se att studenter-
na blev mer nyanserade i sin syn på yrket och att de med tiden kunde se fler sidor 
hos yrket. Samtidigt som de under utbildningens gång fick en större analysförmåga 
visade de också en större insikter om vilka praktiska färdigheter som krävdes av 
läraren i klassrummet. Det förelåg en tydlig koppling mellan innehållet i kurser och 
studenternas utveckling genom utbildningen. Säll menar att studenternas tankar om 
vilka kunskaper som krävs i yrket styrdes mycket av innehållet i de olika kurserna. 
Det visade sig också att praktiken hade stor betydelse för studenterna genom att ge 
erfarenheter om vilka praktiska färdigheter som krävs. Sälls studie visar även att 
medstudenter i praktikklassen och handledare, då det råder ett förtroendefullt för-
hållande dem emellan, är viktiga påverkansfaktorer. Även lärarutbildarna uppfatta-
des ibland som positiva förebilder.  
 
Jönssons (1998) centrala fråga är vilket inflytande lärarutbildningen har på blivan-
de lärare och i vilken utsträckning utbildningen bidrar till lärarsocialisationen. Ge-
nom att jämföra hur en grupp blivande lärare uppfattar och förhåller sig till proble-
matiska skolsituationer före och efter drygt halva utbildningstiden har olika aspek-
ter på lärarsocialisation identifierats. Enligt Jönsson fanns en märkbart högre sam-
syn eller likriktning i de studerandes resonemang efter drygt halva utbildningstiden 
jämfört med då gruppen påbörjade sin utbildning. Jämförelserna visar dessutom att 
såväl åtgärdsförslag som orsaks- analyser har utvecklats och fördjupats kvalitativt 
under utbildningens gång, det vill säga beskrivningarna är fylligare och mer ”peda-
gogiserande”. En annan märkbar förändring som visar sig i studien är att språkbru-
ket har förändrats. Detta tar sig bland annat uttryck i en större förtrogenhet med yr-
kesterminologin. Då de studerande själva beskriver hur de anser sig ha påverkats av 
utbildningen är det i första hand den personliga utvecklingen, ökad säkerhet och 
mognad man lyfter fram, men också en ökad social medvetenhet och en förändrad 
kunskapssyn. 
 
 När Jönsson diskuterar resultatet av sin studie så menar hon att det inte går att ur-
skilja någon enskild faktor som förklaring till utbildningens effekter. Men hon an-
ser att ”utbildningens förmåga att utmana de studerandes föreställningar, att sys-
tematiskt konfrontera dem med olika perspektiv och synpunkter på det som sker i 
skola och klassrum samt förmåga att uppmuntra dem att ifrågasätta traditionella 
så kallade sanningar har ett stort förklaringsvärde och utgör ett viktigt bidrag till i 
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vilken utsträckning det förekommer lärarsocialisering i utbildningen men också hur 
denna socialisering se ut.” (sid. 189)  
 
3.3.3  Yrkeslärande under tiden som yrkesverksam 
 
Att lärares utveckling och yrkeslärande inte är avslutade efter genomgången utbild-
ning är givet. Skolan formas av lärare och lärare formas av skolan. Hargreaves 
(1988) uttrycker det som att lärares handlingar snarare är kontextberoende än 
sprungna ur något professionellt grundläggande sätt att arbeta eller någon bestämd 
ideologi. Den avgörande socialisationen in i yrkesrollen sker i en bestämd skola 
under de villkor som gäller just där och i jämförelse med yrkesverksamheten är lä-
rarutbildningen och andra komponenter i lärandeprocessen av förhållandevis liten 
betydelse. Arwedsson (1994) använder begreppet skolkod för att beteckna den sam-
ling av tolknings- och handlingsprinciper som kan urskiljas som unik för den en-
skilda skolan. Yrkets villkor kan upplevas som mycket annorlunda jämfört med den 
bild som lärarutbildningen gett och den nyutbildade läraren kan drabbas av en verk-
lighetschock. En av orsakerna till detta kan vara att man inom lärarutbildningen 
betonar hur det borde vara istället för att analysera och beskriva den faktiska skol-
verkligheten (Carlgren, 1990; Jordell, 1986; Lacey, 1977). Det är den tidiga lärarer-
farenheten som är mest betydelsefull för yrkeskompetensen, menade en majoritet 
av grundskolans lärare i en nationell utvärdering av den svenska skolan (Skolöver-
styrelsen, 1991). I samma undersökning visas att lärarutbildningens undervisning i 
pedagogiska teorier spelar liten eller ingen roll för den egna undervisningen. Där-
emot uppfattas lärarutbildningens praktikperioder ha stor betydelse, men man upp-
lever ingen koppling mellan de pedagogiska teorierna och praktikerfarenheterna. 
 
3.3.4  Sammanfattande kommentar 
 
Forskningsresultaten beträffande lärarutbildningens betydelse för blivande grund-
skollärares utveckling och lärande är bitvis ganska motsägelsefulla. Man är dock 
tämligen överens om att det sker en relativt omfattande socialisering före lärarut-
bildningen främst genom de egna skolerfarenheterna och att de erfarenheterna ten-
derar att styra den blivande läraren vid utformningen av sin yrkesroll. Likaså menar 
både forskare och verksamma lärare, att det är den första tiden som yrkesverksam 
som väger tyngst för yrkeslärandet. Skilda meningar tycks råda om hur stor bety-
delse lärarutbildningen egentligen har för den blivande läraren. Några hävdar att 
lärarutbildningen har ringa betydelse, en del menar att utbildningen till viss del kan 
ha betydelse, medan vissa pekar på att lärarutbildningen har en avgörande effekt på 
lärarblivandet. I det senare fallet menar forskare att det är av stor betydelse att lä-
rarutbildningen systematiskt utmanar studenternas föreställningar och konfronterar 
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de blivande lärarna med olika perspektiv och uppmuntrar dem att reflektera över 
och ifrågasätta det traditionella. Tillåts de blivande lärarna att endast ”segla” ige-
nom lärarutbildningen utan medveten ”störning”, sker ingen progression. De före-
ställningar som de bär med sig på grund av tidigare skolerfarenheter blir de som 
präglar den blivande läraren och risk för konservering föreligger. Om man skall 
hårddra den egna skolgångens betydelse, skulle lärare hela tiden ligga en genera-
tion efter i samhällsutvecklingen.  
 
Vad som kan ses som viktigt att ta fasta på i den djungel av studier som gjorts inom 
forskningsområdet vad gäller lärares lärande och utveckling är att forskningsresul-
taten speglar den komplexitet som ligger i fenomenet lära till lärare. Det är svårt att 
tänka sig att det inte sker något lärande under utbildningens gång. Någon form av 
socialisation sker nog alltid. Problemet tycks vara en rådande tveksamhet om vil-
ken riktning och vilket innehåll denna har i förhållande till den kunskap studenterna 
redan har.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 
Den teoretiska ansatsen i projektet ”Lära till lärare” består av en integrerad modell 
med socialisationsbegreppet i fokus. Sammanfattningsvis kan projektets över-
gripande problem beskrivas på följande sätt. ”Interaktion mellan individer betrak-
tas som medel både för att åstadkomma förändringar i föreställningar om lärarrol-
len och för att bevara etablerade föreställningar om densamma. I kommunikation 
och handlingar förmedlas och bekräftas etablerade föreställningar om lärarrollen 
och förhandlas om förändringar. Villkoren för all sådan interaktion är kontextuella 
och kan identifieras som den aktuella situationen såväl som i mer beständiga kultu-
rella termer. Såväl individers som gruppers föreställningar om lärarrollen utveck-
las över tid. I de processer som medverkar till lärande till lärare är såväl den en-
skilda individen som gruppen aktivt involverade.”(Davidsson, mfl.1997 sid11 ) De 
teoretiska överväganden som projektet beskriver utgår ifrån Berger och Luckman 
(1979), Mead (1976/1995), Berg (1975), och Moscovici, (1984). 
 
I linje med den teoretiska ram som projektet ”Lära till lärare” har, utgår jag ifrån ett 
socialisationsorienterat perspektiv på lärande. Socialisation i form av att lära till 
lärare i en lärarutbildning 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 indi-
viden en syn på lärarrollen och vad den innebär. Berger och Luckman (1979) me-
nar att skapandet kan 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. Berger och Luckman ser våra vardag-
liga föreställningar och kunskaper om verkligheten som socialt konstruerade, sam-
tidigt som dessa föreställningar bidrar till att skapa verkligheten. Att som lärarstu-
derande få syn på och reflektera över motiven till sitt yrkesval vid mer än ett tillfäl-
le under utbildningens gång, ser jag som delar i denna process, en möjlighet att 
konfronteras med och bearbeta egna och andras föreställningar om varför man väl-
jer förskolläraryrket respektive grundskolläraryrket och vad det innebär.  
 
Empirin i min studie består av textmaterial från studenter på den integrerade lärar-
utbildningen, insamlat under två olika tidsperioder och har något olika karaktär. 
Detta har lett fram till två analyser i vilka jag har haft behov av specifika teoretiska 
redskap. 
 
Jag har valt att använda mig av Sjöstrand (1968) som har utformat en av de yrkes-
valsteorier som är intressanta i förhållande till förskollärares och grundskollärares 
yrkesvalsprocess eftersom han har ett sociopsykologiskt perspektiv på yrkesvalet. 
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Detta ligger i linje med projektets och min studies perspektiv, en teori som ger red-
skap för att beskriva och förstå lärares yrkesvalsprocess och yrkeslärande. 
 
Som ett övergripande teoretiskt perspektiv använder jag begreppet reflektion. Jag 
har valt att utgå ifrån det reflekterande tänkandet utifrån Dewey (1933): How we 
think. A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process 
(Brusling & Strömqvist, 1996) och Bengtsson (1994,1997) som behandlar självre-
flektion och reflektionens möjliga betydelse i lärarutbildning och läraryrket. Re-
flektionsbegrepp som kunnat stödja mig i analysarbetet av studenternas textmateri-
al. 
  
Jag kommer att föra ett teoretisk resonemang om erfarenhetens karaktär och möjli-
ga betydelse för blivande förskollärare och grundskollärares yrkesvalsmotiv utifrån 
Dewey (1965) Experience and education. Kort refererar jag till Mezirows (1991, 
1994, 1996,) teori om vuxnas lärande. Den ligger i linje med de definitioner av re-
flektion och erfarenhet som ligger inom min teoretiska ram. 
 
4.1  Yrkesvalsteorier 
 
Eftersom föreliggande studie behandlar motiven till varför man väljer att utbilda sig 
till förskollärare och grundskollärare anser jag att det ligger inom studiens ram att 
titta på yrkesvalsteorier. Mina intentioner har inte varit att verifiera eller falsifiera 
någon av de allmänna yrkesvalsteorierna utan undersöka om de kunde vara till 
hjälp vid beskrivningen av lärares yrkesvalsprocess. Efter en genomgång av de en-
ligt Sjöstrand (1980) klassiska yrkesvalsteorierna (Ginzbergs mfl. ,1951; Holland 
1959, 1966 ;Roes, 1957; Super och Bachrachs, 1951) valde jag slutligen ut Sjö-
strands egen skrift Karriärens utveckling En socialpsykologisk analys av yrkesval 
(1968) som har varit av stor betydelse för den svenska forskningen beträffande yr-
kesvalsteorier. Den genomgång som jag gjorde av några av de allmänna yrkesvals-
teorierna gav en inblick i teoriernas mångfald av begrepp och uppfattningar om vad 
som styr yrkesvalet. De olika teorierna har utvecklats utifrån skilda utgångspunkter 
och präglas i hög grad av forskarens inriktning. Man kan t.ex. fundera över männi-
skosyn hos några av forskarna och deras minst sagt snäva syn på vad som formar 
oss och den sociala verklighet vi lever i. Det är troligtvis en spegling av den tidens 
samhälle (1950-talet). Anmärkningsvärt vad beträffar yrkesvalsteorierna är att det 
verkar ha hänt mycket lite under senare årtionden och flera av teorierna upplever 
jag som otidsenliga. Är det möjligen så att forskning om yrkesvalet till viss del spe-
lat ut sin roll i dagens samhälle? Yrkesvalet idag anses inte som definitivt på sam-
ma sätt som tidigare. Ökad flexibilitet i våra yrkesinriktningar har lett till att det 
tidiga yrkesvalet inte har samma avgörande karaktär.  
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Sjöstrands teori (1968) är, enligt min uppfattning, främst den som ser yrkesvalet 
som en reflekterande och dynamisk process där det sker ett samspel mellan psyko-
logiska, sociala faktorer samt mellan individens uppfattning om sig själv och den 
yttre verkligheten. Ett, så som jag ser det, helhetsperspektiv på individens yrkes-
valsprocess, som är överförbart till dagens samhälle. Även om Sjöstrand inte själv 
använder sig av begreppet reflektion utgår han ifrån att individen har ett reflekte-
rande förhållningsätt till i sin karriärsocialisation. Följaktligen använder jag mig av 
Sjöstrands teori som tolkningsunderlag i min studie.  
 
Sjöstrands arbete handlar om karriärutveckling. Det är en socialpsykologisk analys 
av yrkesvalet. Sjöstrand är kritisk mot tidigare karriärforskning och pekar på bris-
terna i den. 
 
Det som utmärker Sjöstrands forskning omkring yrkesvalet är hans teoretiska kon-
struktion som lägger tonvikten på individens bedömningsprocess. Han tar också itu 
med det traditionella begreppet ”yrkesval” som han anser vara ett oklart begrepp. 
Han menar att det för tankarna till att denna process är ett enda val. Sjöstrand me-
nar att det i själva verket är en process som är uppbyggd kring ett otal olika valtill-
fällen. Processen börjar i princip redan i grundskolan, senare i högre utbildning och 
fortsätter i arbetslivet med val av olika arbeten, byte av arbete och vidare i åter-
kommande utbildning. Han använder sig istället av ”karriärutveckling” för att be-
teckna processens helhet. 
 
”Istället för att studera yrkesval bör vi studera karriärutvecklingens element direkt, 
d.v.s individen i den enskilda valsituationen och hur individen påverkas av en sys-
selsättning. Med detta betraktelsesätt faller den åtminstone i praktiken ofta före-
kommande särhållningen av å ena sida karriärutvecklingen i utbildningssamman-
hang och å andra sidan karriärutvecklingen i arbetslivet. I stället blir det mer na-
turligt att se karriärrutvecklingens helhet och söka efter generella drag i valsitua-
tionen och individens ställningstaganden i dessa samt påverkan av sysselsättning-
ar” (sid. 304-305) 
 
Utgångspunkten för Sjöstrands teori är hans precisering av karriärutvecklingens 
”morfologi”. Han utskiljer i processen beståndsdelarna brytpunkter och sysselsätt-
ningar. Individen vandrar i sin karriärutveckling mellan olika sysselsättningar. I 
övergångarna står han i brytpunkter. Sjöstrand antar att individen i brytpunkterna 
regerar med en valhandling. Han antar vidare att hon under sysselsättningarna ut-
sätts för en socialisation. Han menar att individen påverkas av sysselsättning och att 
hon genom denna får vissa kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och intres-
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sen och kommer in i ett socialt beroende. Denna påverkan process benämner Sjö-
gren karriärsocialisation. 
 
Karriärutvecklingens brytpunkter föreligger i princip ständigt under processen. Ob-
jektivt existerar alltid alternativa handlingsvägar till nuet enligt Sjöstrand. Utöver 
dessa ständiga brytpunkter finns det sådana som särskilt framtvingas genom att en 
aktuell sysselsättning upphör. Existensen av en brytpunkt innebär inte nödvändigt-
vis att individen befinner sig i en valsituation. Sjöstrand menar att om man ska tala 
om en valsituation, krävs det att individen är medveten om att hon har olika hand-
lingsvägar framför sig och att hon är medveten om att hon måste välja en av vägar-
na. Brytpunkt definieras objektivt av de förhållanden som råder kring individen. 
Valsituation definieras däremot utifrån individens subjektiva medvetande. Sjö-
strand talar om att individen i olika grad är i en valsituation, beroende av hur pass 
involverad han är i sitt väljande. 
 
Den process som Sjöstrand i sin teori beskriver som en beslutsprocess karaktärise-
ras av att individen försöker utvärdera sina valalternativ och göra en form av be-
dömning. Bedömningsprocessen består av fyra faser: sortering, justering, vägning 
och beslut. Under processens gång återkommer dessa stadier och alla faser behöver 
inte vara representerade. 
 
Sorteringsfasens syfte är att ge individen en grov struktur på sina valalternativ. Al-
ternativen sorteras i tre klasser: a) alternativ som individen bedömer som ”helt” till-
fredställande för hans fortsatta karriär, b) möjliga alternativ, c) otillfredsställande 
alternativ 
 
I justeringsfasen undersöker individen sina bedömningskriterier i hopp om att han 
skall kunna revidera dem och därigenom kunna bestämma sig. Han justerar sin be-
dömningsapparat och gör sedan en ny sortering. Om alternativen bedöms som möj-
liga företar individen vägning. 
 
Vägningsfasen inträffar enligt Sjöstrand endast i de fall då inget alternativ har be-
dömts som tillfredställande, men åtminstone två har bedömts som möjliga. Indivi-
den beaktar endast de möjliga alternativen i vägningsfasen. Han utvärderar hur pass 
möjliga hans alternativ är d.v.s. han differentierar mellan olika grader av ”möjligt”. 
När individen lyckats med differentieringen och ett möjligt alternativ framstår som 
mer attraktivt, blir nästa fas i bedömningsprocessen aktuell, nämligen beslut. 
 
I beslutsfasen ser Sjöstrand beslutet som en utfästelse som individen gör för sig 
själv, eventuellt för andra, om vilket alternativ han ska välja. Individen upplever att 
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han själv och/eller andra har förväntningar på att han bör fatta ett beslut. Förutsätt-
ningen för att individen skall fatta ett beslut är att de tidigare bedömningsfaserna 
lett till att ett alternativ utkristalliseras för den fortsatta karriären. 
 
Sjöstrand uttrycker att bedömningsprocessen är reversibel, som helhet eller i delar, 
intill den tidpunkt då individen måste handla, d.v.s. välja. Har individen vid denna 
tidpunkt nått fram till ett beslut handlar han efter detta. Har individen däremot inte 
lyckats fatta ett beslut måste han ändå göra ett val. Sjöstrand talar om interimsval. 
Det är ett val som han menar är vanligt vid karriärsval och principen är att indivi-
den i ringa grad som möjligt låser sin fortsatta karriärutveckling, d.v.s. han försöker 
göra valet reversibelt. När valet väl är utfört finns ofta en tendens till ökad tillfred-
ställelse med det valda alternativet. Om inte kommer man att finna en tendens till 
att det i ett senare karriärsval sker en kompensering av brister i ett tidigare val. Sjö-
strand menar vidare, att det är viktigt att observera att ett beslut inte alltid kan re-
sultera i val. För att realisera sina beslut är individen i många karriärsval beroende 
av en motpart – en avnämare. Detta kan framtvinga beslut om särskilda strategier 
och ge forcerade bedömningsprocesser. 
 
 Sjöstrand menar att karriärsocialisationen nästan undantagslöst sker inom ramen 
för en organisation, exempelvis en skola, ett företag eller dylikt. Den grad och den 
typ av påverkan som individen kommer att erfara är beroende av relationen mellan 
organisationen och gruppen. Han menar att den påverkan som följer har sin grund i 
fyra förhållanden: 1) Individen förvärvar färdigheter. Han lär sig att lösa vissa typer 
av problem, men inte andra. 2) Individen får information om vissa förhållanden, 
men inte om andra. 3) Individen lär sig vissa attityder och får värderingar och in-
tressen. 4) Individen kommer in i ett socialt beroende. Sjöstrand menar att dessa 
förhållanden kan följa av någon formell ordning och vara ett uttryck för allmänna 
mål och riktlinjer för den verksamhet, där individen är sysselsatt eller vara mer in-
formell till sin karaktär. Kamrater, lärare, arbetsledare eller utomstående kan vara 
de som närmast svarar för påverkan. Karriärsocialisationen är en form av inlärning 
i grupp (jmf. Berger & Luckman, 1979). 
 
Han menar också att man kan påverkas av en sysselsättning inte bara när man del-
tar i den utan även innan man deltar i den. En gymnasiestuderande kan på så sätt 
påverkas av de studier hon funderar på efter avgångsexamen och en lärarstuderande 
kan utifrån detta perspektiv påverkas av sin planerade yrkesutbildning/yrke. I detta 
sammanhang talar Sjöstrand om antecipatorisk (föregripande) socialisation. Han 
skriver att man i flera sammanhang har funnit, att individer förbereder ett komman-
de gruppmedlemskap genom att lägga sig till med de attityder, intressen och värde-
ringar som är typiska för den aktuella gruppen. Detta är ett fenomen som uppstår 
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som en effekt av identifikation. Han menar vidare att för att en sådan identifikation 
skall inträffa måste individen dels ha en god och subjektivt upplevd säker informa-
tion om den roll som den framtida grupptillhörigheten för med sig, dels en positiv 
attityd till gruppen i fråga. Sådan information bär studenterna med sig in i lärarut-
bildningen genom sin egen skolgång och, som för de flesta i min studie, genom ti-
digare yrkeserfarenheter av skola/barnomsorg. Sjöstrand menar att förmodligen får 
man inte detta utan att närmare känna en representant för gruppen som värderas 
högt, d.v.s. man har en rollmodell. Han påpekar att förekomsten av antecipatorisk 
socialisation gör, att individen tenderar att anta attityder, intressen och värderingar, 
som låser honom i den framtida karriärvalssituationen, även om identifikationen 
med karriärgruppen har upphört.  
 
4.1.1  Sammanfattande kommentar  
 
I figur 1. har jag gjort ett försök att visa på den interaktion som sker enligt Sjö-
strands teori mellan de olika faktorerna i en yrkesvalsprocess. En modell som om-
fattar de olika faktorer som påverkar en individ i hennes yrkesval. Som tidigare 
nämnts kommer jag att koppla den till blivande förskollärares och grundskollärares 
yrkesvalsprocess och yrkeslärande. 
 
  
Figur 1.  Interaktion mellan olika faktorer i en yrkesvalsprocess 
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Modellen visar på den interaktion som föreligger mellan individ och miljö. Indivi-
den är ett resultat av sitt biologiska och sociala arv samt av sina livserfarenheter. 
Jag använder mig av Sjögrens begrepp brytpunkter och sysselsättningar. Individen 
vandrar i sin karriärutveckling mellan olika sysselsättningar, i sysselsättningarna 
sker en socialisation, då individen påverkas och erhåller kunskaper, färdigheter, 
värderingar, attityder och intressen och kommer in i ett socialt beroende. I över-
gångarna står individen i brytpunkter och reagerar med valhandlingar. Processen 
fortsätter även efter valet av yrkesutbildning, då man i en utbildningskontext socia-
liseras in i en yrkesroll. 
 
4.2  Erfarenhet - Reflektion   
 Ett sätt att förstå blivande lärares motiv till yrkesvalet 
 
Erfarenhetsbegreppet är något som har diskuterats av forskare sedan antiken. Be-
greppet erfarenhet inom pedagogiken och dess roll i pedagogiska sammanhang är 
främst förknippat med Dewey (1965). Erfarenhet utifrån Deweys tolkning kan ses 
som både något positivt och något negativt, som successiv tillägnelse, som riktad 
bakåt och framåt ger verktyg för att tolka de blivande lärarnas yrkesvalsmotiv. I en 
av hans många skrifter, ”Education and experience”, ges en vid definition av dess 
innebörd där han skriver att erfarenheter omfattar både attityder och upplevelser i 
livet, de är både en inre och yttre process som står i ett dialektiskt förhållande till 
varandra. ”Experience does not go on simply inside a person. It does go on there, 
for it influences the formation of attitudes of desire and purpose. But this is not the 
whole of the story. Every genuine experience has an active side which changes in 
some degree the objective conditions under which experiences are had(….) We live 
from birth to death in a world of persons and things which in large measure is what 
it is beacuse of what has been done and transmitted from previous human activiti-
es(….) experience does not occur in vacum (Dewey, 1965, s.39) Erfarenheten kan 
bära både positiva och negativa förtecken. Den kan blockera en människas utveck-
ling och Dewey hävdar att en hel personlighet hos individen existerar endast när 
successivt tillägnade erfarenheter integreras med varandra. Erfarenhetsbegreppet 
hos Dewey är riktat både bakåt och framåt. Han menar att varje erfarenhet ska bidra 
med att förbereda människan för senare erfarenheter av djupare och mer vidgad 
innebörd.” That is the very meaning of growth, continuity, reconstruction of experi-
ence” (s.47). Varje tillägnad erfarenhet modifierar tidigare gjorda erfarenheter och 
ger förutsättningar för de efterföljande. Vårt tillägnande av erfarenhet är inbäddat i 
hela vårt varande som människa och stadd i ständig utveckling. Erfarenheten är 
temporär och rörlig, d.v.s. ständigt föränderlig. Förståelsen av erfarenhetens dyna-
miska karaktär, så som jag ser det, ger de redskap som kan vara en hjälp för analys-
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arbetet av studenternas nedskrivna reflektioner över sina yrkesvalsmotiv. Ett text-
material som genomsyras av erfarenhetens betydelse för motiven till yrkesvalet. 
 
Ordet ”reflektion” härstammar från det latinska verbet ”reflectere”, som betyder 
böja eller vända (”flectere”) bakåt, tillbaka eller åter (”re”). Reflektion är ett ord 
som ofta används i pedagogiska diskussioner idag, vad jag förstår är innebörden i 
begreppet reflektion varierande beroende på vem som för resonemanget och vad 
denne vill uppnå. Sedan början på 80-talet har det publicerats åtskilliga bidrag om 
reflektion och läraryrke. De behandlar både lärares reflektion i praktiken och re-
flektionsbaserad lärarutbildning.  
 
I fokus i föreliggande studie finns blivande lärares tankar och reflektioner omkring 
yrkesvalet ur ett tidsperspektiv och jag har utgått från att de blivande lärarna reflek-
terar under utbildningens gång över sitt lärande både i tanke och handling. Så som 
jag ser det är reflektionen av stor betydelse för lärarblivandet och ett självklart red-
skap för den blivande lärarens personliga utveckling och utvecklandet av sin yrkes-
roll. 
 
4.2.1  Det reflekterande tänkandet 
 
Enligt Dewey (1933) innefattar reflektion observation. I det ögonblick som man 
börjar reflektera, så börjar man också att göra observationer för att granska situa-
tionen. En del av dessa observationer sker med hjälp av sinnena, medan andra sker 
genom att man minns observationer som man själv eller andra har gjort tidigare. 
Hos blivande lärare kan uppmaningen till att reflektera över sina yrkesvalsmotiv 
starta denna form av granskning. De befinner sig i början av en utbildning, de ser 
tillbaka och minns egna och andras observationer, observationer som påverkat och 
lett dem vidare i riktning mot yrket. Enligt Dewey är en del av situationsaspekterna 
hinder och andra är hjälpmedel, resurser. I detta avseende kan de blivande lärarna 
reflektera över situationer under livets gång som både hindrat dem eller hjälpt dem 
vidare mot deras yrkesval. Oavsett om man nås av gällande villkor genom direkt 
varseblivning eller genom minnet, så utgör de fakta i målet. Det är de saker som 
finns där som man måste räkna med, fakta tenderar att vara envisa. Det innebär, 
menar Dewey, att våra observationer och minnen måste vara skarpa, så att vi inte 
missar eller missuppfattar viktiga drag. Innan vi tränat upp tänkandet tillräckligt 
mycket krävs att vi anstränger oss för att kunna upptäcka dessa fakta i situationen. 
Vi tenderar nämligen att ogilla det som är obehagligt och vi försöker undvika att 
lägga märke till det som är förargligt. 
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Enligt Dewey (a.a) innefattar reflektion förslag. Förutom att notera de situations-
villkor som utgör de fakta som vi har att ta hänsyn till, dyker det upp olika förslag 
till handlingar inom oss. De alternativa förslagen konkurrerar med varandra. En 
jämförelse sker och det alternativ som anses bäst leder sannolikt till en tillfredsstäl-
lande lösning. I det ögonblick som man tänker på en möjlig lösning och funderar på 
om den är hållbar, återvänder man till fakta. Det innebär att man får ett perspektiv 
på det hela, som leder fram till nya observationer och minnen och till granskning av 
redan gjorda observationer för prövning av det bästa förslaget till lösning. Det sker 
ingen reflektion enligt Dewey, om man inte använder förslaget som vägledning för 
nya observationer, alltså om förslaget skulle accepteras direkt. De nya fakta som 
noteras kan ge upphov till nya förslag. Dessa blir ledtrådar för en fortsatt gransk-
ning av situationsvillkoren. Resultatet blir att man prövar och korrigerar den före-
slagna slutsatsen eller föreslår en ny. Detta kontinuerliga samspel mellan dels de 
fakta som observationen blottlägger och dels den föreslagna lösningen och de före-
slagna metoderna för att handskas med situationsvillkoren fortsätter tills en föresla-
gen lösning uppfyller alla villkoren i situationen och inte motsäger något synligt 
drag i den. 
 
Dewey utgår ifrån att data och idéer påverkar varandra ömsesidigt och är ound-
gängliga faktorer i det reflekterande tänkandet. En teknisk term för observerande 
av fakta är data. Data utgör det material som ska tolkas, som man ska redogöra för, 
som ska förklaras – eller det som ska hanteras eller användas i de fall, då man fun-
derar över vad man ska göra eller hur man ska göra det. De förslagna lösningarna 
på de svårigheter som observationen har blottlagt utgör idéer. Data (fakta) och idé-
er (förslag, tänkbara lösningar) utgör således de två oundgängliga och samverkande 
faktorerna i all reflekterande verksamhet. Genom lärarutbildningens teori och prak-
tik ställs den blivande läraren i sammanhang, där nya observationer krävs. Den bli-
vande läraren får hantera nya data och formulerar idéer under utbildningens gång 
som kan påverka motiven till hennes yrkesval. Enligt Dewey drivs de två faktorer-
na framåt av observationer respektive slutsatser. De senare går bortom det som 
man genom noggrann undersökning konstaterar finns där. De hänför sig därför till 
det som är möjligt snarare än till vad som faktiskt existerar. De drivs framåt av fö-
regripanden, antaganden, hypoteser och föreställningar. Visioner, förutsägelser, 
planer, spekulationer, teoretiserande – allt kännetecknas av att man går bortom det 
faktiska till det möjliga. Det som man härlett ur situationen kräver alltså en dubbel 
test. För det första kontrolleras utformningen av idén eller den antagna lösningen 
genom ständiga återkopplingar till de situationsvillkor som man faktiskt kontrolle-
rat. För det andra prövas idén, efter att den utformats, genom att handlingen utförs i 
verkligheten eller i fantasin. Konsekvenserna av denna handling innebär att idén 
bekräftas, modifieras eller förkastas. För en blivande lärare i en utbildningssituation 
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kan detta betyda en rörelse i det reflekterande tänkandet, mellan data, idéer, obser-
vation och slutsats, en reflektion som följaktligen kan resultera i att man kan tänka 
sig bortom det faktiska in i en möjlig framtida yrkesroll, präglad av visioner, planer 
och spekulationer. 
 
Dewey föreslår också att det reflekterande tänkandet ska omfatta en blick in i fram-
tiden, en prognos, ett föregripande eller en förutsägelse. Han menar att det är ett 
faktum att varje intellektuellt antagande eller varje idé utgör ett föregripande av 
vissa tänkbara framtida erfarenheter, medan den slutgiltiga lösningen ger en defini-
tivt riktning framåt. För en blivande lärare kan skapandet av prognoser vara en vik-
tig del av den mentala process som föregår steget in i yrkesroll och yrkesverksam-
het. En process som riktar sig framåt. Med hjälp av pendlandet mellan reflektioner 
över erfarenheter som ligger i det förflutna, i nuet och tänkbara framtida erfarenhe-
ter utvecklar den blivande läraren en beredskap för det kommande yrket.  
 
 Lika viktigt i det reflekterande tänkandet är hänvisningen till det förflutna, de an-
taganden man gör är i många fall beroende av tidigare erfarenheter, men ibland 
fortsätter vi att utveckla antagandet utan att stanna upp och granska den ursprungli-
ga erfarenhet som ligger till grund för det, medan vi i andra fall medvetet och i de-
talj undersöker tidigare erfarenheter som en del av hypotesprövningen. Detta kan 
betyda att det föreligger risk för ett allmänt antagande om varför man valt yrket, om 
den blivande läraren inte får möjlighet att reflektera över sitt yrkesval, man kon-
fronteras inte med sina tidigare erfarenheter. Granskningen av det förflutna kan 
vara den viktigaste faktorn i tänkandet. Dewey talar då om att den mest värdefulla 
hänvisningen till det förflutna sannolikt inträffar när man kommit fram till en slut-
sats. Om slutsatsen är att välja läraryrket, kan den blivande lärarens granskning av 
sitt förflutna upplevas som det viktigaste. 
 
Reflektion som tänkande och självreflektion 
 
Bengtsson (1994) beskriver två former av reflektion: reflektion som tänkande och 
självreflektion. Reflektion som tänkande hänger samman med begrundan, medita-
tion, tänkande, funderande och liknande intellektuella aktiviteter. I denna mening 
innebär ”reflektion” att någon företeelse görs till föremål för ingående eftertanke, 
att tanken uppehåller sig längre tid vid en företeelse för att få bättre och djupare 
förståelse av det. Det som man reflekterar över kan vara av två skilda slag. Det kan 
gälla den egna verksamheten men kan principiellt vara vad som helst. Att som bli-
vande lärare få en återkommande uppgift som innebär att reflektera över och skriva 
om motiven för sitt yrkesval kan betyda att man får en fördjupad förståelse och 
skapar en ökad medvetenhet av betydelsen av sitt val. En förståelse för den process 
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som lett fram till valet av yrke och vad yrkesvalet kan få för konsekvenser. Det re-
flekterande tänkandet med yrkesvalet som utgångspunkt ger en möjlighet att be-
grunda både det som har varit, det som sker nu (i utbildningen) och vad som kom-
mer att ske (i utbildningen framöver och i kommande yrkesverksamhet). Bengtsson 
menar att reflektion i huvudsak används metaforiskt i mänskliga sammanhang. 
Självreflektionens karaktär har tre skäl, med det metaforiska som utgångspunkt. (1) 
För det första speglas inte människan passivt i spegeln. Hon är själv initiativtagare 
och tittar på sig själv i spegeln. (2) För det andra behövs egentligen ingen spegel 
över huvudtaget. Människan vänder sig mot sig själv och upptäcker sig själv i re-
flektionen utan hjälp av något annat och yttre. (3) För det tredje är det som åter-
speglas inte av det fysiska slaget eller i varje fall inte enbart fysiskt. Människan 
upptäcker sig själv som person, sin psykiska och andliga verksamhet, men också 
sin existentiella tillvaro. Den här formen av självreflektion uppmanas studenten till 
då hon ombeds att skriva om sina yrkesvalsmotiv. Man ser då tillbaka på yttre om-
ständigheter men vänder sig också mot sig själv och upptäcker de inre kvalitéer 
som har haft betydelse för valet av yrke. En möjlighet att få syn på sig själv, både 
det som är positivt och negativt i förhållande till yrkesvalet.  
 
4.2.2  Vuxnas lärande 
 
Mezirow (1991, 1994, 1996,) har utvecklat en teori om vuxnas lärande som jag an-
ser ligger i linje med de definitioner av begreppen reflektion, erfarenhet som be-
skrivs inom min teoretiska ram, en teori som omfattar erfarenhetens och reflektio-
nens betydelse för lärandet som jag anser är användbar för att förstå blivande lära-
res kunskaps process. Hans teori ”perspective transformation theory” (en teori om 
perspektivskifte) betonar att lärandet är en process som inbegriper tidigare tolk-
ningar av erfarenheter för att konstruera en ny, reviderad meningsinnebörd i syfte 
att skapa en framtida handlingsberedskap (to guide future actions). Lärande handlar 
om strävan att skapa mening i vårt erfarande av världen, enligt Mezirow, att ut-
veckla perspektiv som är mer ändamålsenliga för oss och där vi kan integrera våra 
erfarenheter. Ett meningsschema skapas, som är baserat på tidigare lärande och ut-
gör ett kluster av föreställningar, emotioner och värderingar genom vilket vi tolkar 
nya erfarenheter. Dessa tillsammans med meningsperspektiv (habits of mind) utgör 
referensramen i vuxnas lärande. ”We have a dialectic between a meaning scheme, 
highly interactive and influenced by situated learning experience, and meaning 
perspective, an established set of predispositions only indirectly influenced by these 
immediate social forces (Mezirow 1996, s. 168). Förändringar i meningsperpektiv 
hos en individ innebär en förändring av grundläggande synsätt och värderingar, 
vilket närmast kan jämföras med en form av konvertering av religiös karaktär eller 
stark upplevelse. Meningsscheman är enligt Mezirow relaterat till det vardagliga 
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lärandet, det som inom fenomenologin benämns och inryms inom livsvärldsbe-
greppet.  
 
Huvudpoängen i Mezirows teori – såsom jag tolkar det – är den kritiska reflektio-
nen hos den vuxne som leder till en ny begreppslig referensram och innebär att in-
dividen genom sitt lärande ser världen på ett nytt sätt, ett perpektivskifte av för in-
dividen frigörande karaktär. Denna process innebär kognitiv omtolkning av erfa-
renhet och en process av personlig utveckling och mognad. Översatt till lärarut-
bildning innebär en kritisk reflektion hos en lärarstuderande en möjlig omtolkning 
av de erfarenheter hon bär med sig från exempelvis tidigare skolgång, yrkesverk-
samhet och över erfarenheter i lärarutbildningen, en tolkning som kan utmanas i en 
lärarutbildning. Den blivande läraren får en ny referensram. Perspektivskifte skulle 
kunna innebära skiften på flera nivåer, exempelvis ett skifte från 
elev/studentperspektiv till ett lärarperspektiv. Perspektivskiften mellan de två yr-
keskategorierna, som innebär att de studerande i en integrerad utbildning får större 
förståelse för varandras yrkesroller, referensramar och perspektivbyten som får 
konsekvenser för utformningen av yrkesrollen. 
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5.  METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Materialet som jag har arbetat med är personliga reflekterande texter, skrivna av 
blivande förskollärare och grundskollärare med olika bakgrund, erfarenheter och 
förutsättningar. Då jag själv är en individ med speciell bakgrund, erfarenhet och 
förförståelse kom mötet med texterna och bearbetningen av innehållet i dem att in-
nebära en tolknings, förklarings och förståelseprocess. Den hermeneutiska ansatsen 
är den som i denna studie var att föredra och som lämpade sig bäst med tanke på 
arbetsmaterialet och mitt kunskapsintresse. Jag har i min studie i huvudsak utgått 
från Ödman (1979) Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik.  
 
Inom den hermeneutiska traditionen kan två huvudinriktningar urskiljas: en filoso-
fisk eller ontologisk inriktning (vad det innebär att tolka) och en metodologisk (hur 
vi ska tolka). Den förra behandlar frågor om tolkningens och förståelsens natur, 
medan den senare utformar metoder för tolkningsprocessen. Naturligtvis är dessa 
inriktningar inte oberoende av varandra, men den metodologiska inriktningen är 
den som jag i huvudsak har intresserat mig för även om jag ibland under arbetets 
gång haft behov av att fundera över filosofiska innebörder. Vad jag förstår är målet 
för ett hermeneutiskt tolkningsarbete att nå förståelse för människors handlingar, 
tankar, intentioner och i sin yttersta form för deras existentiella situation. Hermene-
utik besvarar frågan ”Vad betyder någonting för någon?”. Det betyder, att jag som 
forskare söker vilka innebörder eller vilken betydelse ett visst fenomen har för en 
unik människa eller en grupp av människor i ett speciellt sammanhang. I min studie 
är kunskapsintresset fokuserat på blivande lärares yrkesvalsmotiv. Jag vill utveckla 
en förståelse för varför de väljer förskolläraryrket och grundskolläraryrket, försöka 
förstå den innehållsliga meningen i motiven, dels för att få kunskap om det förelig-
ger likheter/skillnader mellan blivande förskollärares och grundskollärares yrkes-
valsmotiv, dels för att se om motiven förändras efter två år på utbildningen och i så 
fall hur de förändras, en kunskap som jag tror är överförbar till andra än enbart dem 
som tolkningen utgår ifrån.  
 
5.1  Hermeneutiken – ett sätt att förstå blivande förskollärare 
 och grundskollärare  
 
Tolkningsakten har två tidsdimensioner. Tolkning uppstår ur en faktiskt nusitua-
tion, när vi inte förstår. Men den är även framåtriktad, när vi vill förstå och oriente-
ra oss. I spänningen mellan behovet av att förstå nuet och kunna orientera oss i 
framtiden uppstår tolkning. Ödman (1979) kallar detta spänningsförhållande för 
tolkningens existentiella livssfär. Tolkningen har således två riktningar: från nuet 
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och mot det förgångna gäller det att förstå och frilägga innebörder, från nuet mot 
framtiden handlar det om att skapa det möjliga. Detta innebär att tolkaren utmanas 
av frågorna. ”Varför är det som det är?” och ”Till vad kan detta leda?” Tolkningen 
kan fokusera olika verkligheter. Man brukar skilja mellan tolkning av yttre verklig-
het som kan innebära en kartläggning av ett händelseförlopp, tex. yrkesvalsproces-
sen för en blivande lärare, och tolkning som har som mål att förstå utsagor för en 
existentiell situation. Oftast krävs en växelverkan mellan de båda tolkningsformer-
na. I min studie föreligger en form av växelverkan. Jag har studerat de blivande lä-
rarnas yrkesvalsprocess och de blivande lärarnas upplevelser och erfarenheter i an-
knytning till motiven under utbildningens gång för att försöka förstå vilken bety-
delse motiven har för dem. 
 
 Man väjer inom den hermeneutiska traditionen inte för tanken att tolkningar vilar 
på osäker grund i den meningen att man inte kan nå en enda absolut sanning bakom 
ord i intervjuer eller texter. Ödman (1979) uttrycker det: ”Hermeneutiken erkänner 
nämligen att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse på”(s.10). 
Det ges heller inte några entydiga svar på hur man skall gå tillväga och man gör 
inte anspråk på att ha funnit den enda sanna eller enda möjliga tolkningen av texter 
eller andra lämnade spår. I denna studie ges följaktligen min belysning och min 
tolkning av de texter som ingår i studien. 
 
Att gå från del till helhet och från helhet till del är enligt Ödman (1979) det centrala 
i den hermeneutiskt inriktade tolknings- och förståelseprocessen. Enligt honom kan 
tolknings och förståelseprocessen liknas vid en spiral. Han menar att ständiga om-
tolkningar förs in i allt större helheter, samtidigt som den erhållna kunskapen blir 
alltmer inträngande och förståelsens utveckling går mot ökad totalisering och preci-
sering. Hermeneutiskt arbetssätt bygger på det faktum att vår förståelse är unik på 
så sätt att den sammanhänger med vår historikalitet, vår bakgrund och våra erfaren-
heter som individer. Hermeneutiskt arbetssätt bygger till stora delar på detta fak-
tum. Men enligt Ödman föreligger gemensamma arbetsprinciper. Med utgångs-
punkt från tolkningsprocessens olika faser beskriver Ödman (1979) några väsentli-
ga aspekter på hermeneutiskt arbete, vilka i sin tur motsvaras av vissa arbetsprinci-
per. En första aspekt är t ex vårt förhållningssätt vid tolkning, en andra det sätt var-
på vi genomför våra tolkningsakter. En tredje aspekt återigen gäller vårt tillväga-
gångssätt vid val av tolkning, medan det fjärde gäller hur vi förmedlar vår förståel-
se till andra.  
 
När det gäller förhållningssättet skiljer han ut två grundprinciper: ”det öppna frå-
gandets princip” och ”hur vi förhåller oss till ”vår förförståelse”. Innebörden i det 
öppna frågandets princip är att vi bör förhålla oss till tolkningsobjektet som om vi 
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ställde en fråga som vi inte vet svaret på och han menar att man ska vara beredd på 
att den studerade verkligheten kan betyda något annat än vad man från början trod-
de.  
 
När det gäller förförståelsen, menar han att den ska redovisas i förhållande till det 
man tolkar och visar på två fördelar med detta. Ödman skriver att det är för att man 
kan klargöra för sig själv vilka uppfattningar och kunskaper som ligger till grund 
för de tolkningar man gör och för mottagaren har det betydelse på så sätt att det 
ökar möjligheten att förstå den beskrivna verkligheten. Hur kan man förhålla sig till 
och använda sin förförståelse eller det man på sitt eget sätt och med sina egna erfa-
renheter redan vet? Gadamer (1994) ger följande konkreta anvisning:”Of course 
this does not mean that when we listen to someone or read a book we must forget 
all fore-meaning concerning the content and all our own ideas. All that is asked is 
that we remain open to the meaning of the other person or text.(….) The important 
thing is to be aware of one`s bias, so that the text can present itself in all its other-
ness and thus assert its own truth against one`s own fore-meanings.” Av citatet 
framgår att man varken behöver eller kan bortse från sin förförståelse. För att inte 
blanda samman sin egen förförståelsen med textens mening, måste man dock vara 
lyhörd inför det budskap som förs fram i texten och samtidigt vara medveten om 
och aktivt arbeta med att synliggöra sin egen förförståelse – fördom – och tenden-
sen att uppmärksamma vissa omständigheter och förbigå andra. Man ska med andra 
ord inte bara förhålla sig misstänksam till den text man läser utan också till sig själv 
som läsare och tolkare. Begreppet förförståelse kan sägas vara kärnan i tolknings-
arbetet, den är förståelsens förutsättning och rör de mer eller mindre medvetna fö-
reställningar vi har om människor, händelser och ting. Begreppet handlar om vår 
strävan att se eller uppfatta fenomen på ett visst sätt. Det kan ibland röra sig om 
fördomar. Begreppet förförståelse blir kanske tydligast just när ordet fördom an-
vänds. Gadamer (1994) menar att för-domen handlar om vår tendens att förstå eller 
ta ställning till något innan vi grundligt undersökt fenomenet i fråga. Därav följer 
att för-domen kan ha såväl positiv som negativ laddning. Han skriver: ”Actually 
”prejudice” means a judgement that is rendered before all the elements that de-
termine a situation have been finally examined.(….) Thus ”prejudice” certainly 
does not necessarily mean a false judgement, but part of the idea is that it can have 
either a positive or a negative value. (s 270)  
 
Ödmans resonemang kring den andra aspekten, alltså på vilket sätt vi genomför 
våra tolkningsakter, leder fram till en arbetsregel med anknytning till 
del/helhetsprincipen. ”Den anbefaller en systematisk och medveten pendling mellan 
del och helhet, i fall med omfattande tolkningsprocesser även en kontinuerlig väx-
ling mellan olika abstraktions- och analysnivåer.” Tolkningen innebär alltså en 
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ständig pendling mellan en texts helhet och dess delar, mellan förklaring och för-
ståelse samt mellan tillitsfull och kritisk läsning. Växlingen mellan del och helhet 
leder till ökad förståelse och förändrad förförståelse, vilket i sin tur leder till en för-
ändrad hermeneutisk cirkel. Ödman beskriver det som att den hermeneutiska cir-
keln blir en hermeneutisk spiral. 
 
Den tredje grundläggande arbetsprincipen, val av tolkning, anknyter också till 
del/helhetsprincipen: tolkningssystemets olika delar och deras samband med de 
data med vilka man arbetar med ska bilda en väl sammanhållen gestalt. Ödman 
menar att om en tolkning faller utanför ramen bör den bedömas som mindre rimlig 
eller förändras till dess den blir förenlig med helheten. Samma förhållande gäller 
för helhetstolkningar, som han menar bör modifieras om de bedöms som mindre 
rimliga i förhållande till deltolkningar och data. 
 
Både utgångspunkten och målet för hermeneutisk forskning är förståelse, det förra 
ofta benämnt förförståelse. Förförståelsen av det fenomen man studerar utgör 
grundförutsättningen för att förståelse ska komma till stånd. Man måste begripa 
vissa saker för att nå förståelse om andra. När det gäller den fjärde aspekten att 
förmedla vår förståelse beskriver Ödman några enkla handlingsprinciper. Han me-
nar att språkbruket skall vara klart och enkelt för att underlätta för mottagaren så att 
språket kan förstås och anknyta till dennes värld. Detta befrämjas ytterligare genom 
att förförståelsen redovisas. Han skriver också att om förförståelsen redovisas kan 
läsaren lättare anknyta framställningen till sin egen situation(se första aspektens 
andra del). För att för mig själv och andra klargöra min egen förförståelse beträf-
fande frågor som sätts i fokus i denna studie har jag i studiens introduktionsdel för-
sökt formulera mina svar på dem.  
 
Det viktigaste är trots allt att resultatet beskrivs i enlighet med del/helhetsprincipen 
i en väl sammanhållen gestalt i vilken olika delar har samband med varandra och 
helheten. 
 
5.2  Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
Träget och noggrant läsande av studenternas texter, har resulterat i en närhet till 
materialet som jag hoppas förmedlas i en rimlig tolkning av problemet. Redovis-
ningen av tolkningarna har en konsekvent struktur där studenternas egna ord utgör 
materialet. Helhet och del kan härvid ses på olika sätt. I mitt fall kan helheten ses 1) 
som studenternas samtliga texter, 2) som två helheter, första respektive andra text-
omgången 3) samtliga texter som varje person skrivit, 4) som varje individs text 
från vardera skrivtillfället. Ovanstående har fungerat som helheter och delar vid 
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olika steg i analysarbetet (se analys- avsnittet). Tolkningens trovärdighet ökar följ-
aktligen i takt med att delarna sinsemellan hänger ihop, när helhet och del inte mot-
säger varandra samt när såväl deltolkningarna som tolkning av helheten stämmer 
överens med det empiriska materialet. Detta har varit min strävan.  
 
Frågan om trovärdighet och giltighet i kvalitativa studier i allmänhet har behandlats 
av Kvale (1983) och Larsson (1994). Larsson lyfter fram att tolkningars trovärdig-
het och kvalitet hänger samman med att forskaren för sina läsare redovisar sin för-
förståelse. Han menar samtidigt att en sådan redovisning snarast är omöjlig då i 
princip all erfarenhet en människa har ingår i förförståelsen. Som forskare får man 
göra en avvägning och redovisa de delar av den egna förförståelsen som är relevan-
ta och rimliga i sammanhanget. Jag har försökt avgöra vad som i min förförståelse 
kan vara av betydelse vid läsningen av texterna och redovisar det, som jag tidigare 
nämnt, i studiens inledning, dels min lärarbakgrund, dels den kunskap och det för-
hållande jag har till den integrerade lärarutbildningen . 
 
Kvale (1983) menar att den innehållsliga validiteten i kvalitativ forskning har att ta 
hänsyn till fyra omständigheter. Den första frågan rör undersökningens synvinkel: 
söker man förstå författaren bakom texten eller den värld som utvecklar sig framför 
personen. I mitt fall förekommer båda, det senare är emellertid i centrum. I studien 
har jag i hermeneutisk anda försök att betrakta världen ur ”den Andres perspektiv”, 
d.v.s varje enskild students perspektiv med yrkesvalet som utgångspunkt. Utifrån 
varje individs perspektiv har jag försökt förstå den omvärld som visat sig.  Den 
andra handlar om ifall man som forskare söker den ordagranna eller innehållsliga 
meningen i texten. I denna studie söks den innehållsliga meningen. Den tredje har 
att göra med om man söker efter den sanna tolkningen eller om man hävdar att det 
kan finnas flera möjliga tolkningar. Den senare utgångspunkten gäller i denna stu-
die. Den fjärde omständigheten rör frågan om utifrån vilket /vilka perspektiv man 
tolkar texten. När jag har arbetat med studenternas texter har jag i huvudsak utgått 
från hermeneutikens grundläggande begrepp, jag har försökt tolka, förklara och 
förstå studenternas motiv för yrkesvalet. 
 
5.3  Metod och genomförande 
 
I följande avsnitt beskrivs metod och analyser som använts i arbetet med empirin. 
Mitt första undersökningsmaterial och resultat i studien genererade frågor som jag 
önskade undersöka vidare. Frågorna handlade om yrkesvalsmotivens föränderlighet 
över tid. Funderingar som knöt an till blivande förskollärares och grundskollärares 
socialisation in i yrket. Frågorna skapade ett behov av ytterligare data från studen-
terna. Då möjligheten gavs till utökad tid för forskningsarbetet, samlades ny data in 
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från de berörda studenterna. Den insamlade datan föranledde ytterligare en analys 
och skapade förutsättningar för utformandet av den andra resultatdelen. Undersök-
ningen består således av två analyser och därmed också två resultatdelar.  
 
Materialet i de båda analyserna skiljer sig åt på flera sätt. Materialet i den första 
analysen är i huvudsak den examinationsuppgift som skrevs efter studenternas för-
sta gemensamma kurs, de skriver till lärarutbildare och ”avhandlar” en kurs. Fun-
deringarna omkring yrkesvalsmotiven utgör en mindre del av texterna. Textmassan 
jämfört med den andra analysens material är dock betydligt större. Jag har till viss 
del även använt mig av tidiga dagboksanteckningar, som studenterna skrev före 
utbildningsstarten.  
 
Det material som ligger till grund för den andra analysen har en annan karaktär, 
yrkesvalsmotiven är i fokus i textmaterialet. De har skrivit till mig som intresserad 
forskare och de har en något mer avspänd och berättande ton i skrivandet. De be-
skriver utförligare varför de har valt läraryrket och associerar friare omkring det. 
Texterna som de skrivit utgör ett rikare och fylligare material vad beträffar tankar-
na omkring yrkesvalet, men mätt i sidantal är det mindre i förhållande till första 
analysens material.  
 
5.3.1  Pedagogiska ställningstaganden, dagböcker och berättelser 
 
Det textmaterial som jag har arbetat med i första analysen, består alltså av en ex-
aminationsuppgift, ett pedagogiskt ställningstagande, skrivet efter den första ge-
mensamma 10 poängskursen, Kunskap, lärande och socialisation (bil 2). Uppgiften 
är att skriftligt och muntligt utforma, presentera och argumentera kring ett första 
pedagogiskt ställningstagande utifrån kursens teoretiska och praktiska perspektiv. 
Denna första gemensamma kurs syftar till att lägga en grund för den egna yrkesrol-
len samt introducera ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenterna ombeds att re-
flektera över vad det innebär att vara förskollärare respektive lärare och att reflekte-
ra över vilka kompetenser som behövs för att klara de utmaningar som uppstår i det 
pedagogiska arbetet i förskolans och skolans vardag. Jag har även bearbetat dag-
boksanteckningar som fanns tillgängliga och som skrevs före utbildningsstarten. De 
blivande lärarna beskriver och analyserar sina erfarenheter i text. Syftet med att 
skriva dagbok i utbildningen är att skrivandet skall stödja såväl självreflektion som 
reflektion över det egna kommande yrket7. Som grund för dagboksanteckningarna 
                                                           
7 I samband med att de blivande lärarna påbörjar sin utbildning introduceras yrkes-
dagboken, ett skrivande som de uppmanas att använda sig av under utbildningstiden. 
Syftet med dagboksskrivandet framgår av skriften ”Att skriva yrkesdagbok” (Davids-
son, 1997). 
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ligger sex stycken frågor som studenterna fick inför sin utbildningsstart (bil 3). 
Varför vill du bli förskollärare eller grundskollärare? Vilka minnen har du av din 
egen tid på förskolan/skolan? Vilka olika typer av pedagoger har du mött? Välj ut 
någon av de förskollärare eller lärare du minns som särskilt bra. Hur har detta på-
verkat ditt yrkesval? Hur vill du beskriva den goda läraren respektive goda förskol-
läraren? Vilka är dina förväntningar på utbildningen? Det var studenternas ned-
skrivna reflektioner över den första frågan som jag inriktade mig mot. 
 
Textmaterialet har samlats in av lärarutbildare som sedan lämnat det vidare det till 
oss i projektet. Det textmaterialet som ligger till grund för den andra analysen är 
material som jag särskilt bett studenterna skriva efter två år på utbildningen med 
motiv till yrkesvalet som återkommande fråga. Jag kontaktade de berörda studen-
terna per telefon samt per brev (bil 4). Studenterna skickade materialet eller lämna-
de det till mig personligen. Det bearbetade materialet från analys 1 och 2 omfattar 
ca 250 dataskrivna sidor.  
 
Polkinghorne (1995) diskuterar och tydliggör begreppet narrative. Han skiljer mel-
lan analys av narrativer och narrativ analys. Analys av narrativer innebär att data 
utgörs av berättelser – orala t.ex. insamlade via intervjuer i form av life stories (Pe-
rez Prieto, 1992, 2000) eller i självbiografisk form (Vilkko, 1992). Polkinghorne 
särskiljer två olika sätt att bearbeta och analysera det datamaterial forskaren samlat 
in. I analysen av narrativer används ofta metoder där analysen enligt Polkinghorne 
resulterar i ett utformande av kategorier och begrepp. I berättelserna förekommande 
gemensamma teman och föreställningar lyfts fram och relateras till varandra. Han 
anser att kunskap som den formen av analys resulterar i är enbart begreppslig och 
kategoriserande, de individuella enheterna försvinner, abstraheras bort eller reduce-
ras. Den narrativa analysens mål är däremot att organisera data till en samman-
hängande berättelse som skapar ny mening åt det studerade fenomenet. Jag har ar-
betat med det som av Polkinghorne definieras som analys av narrativer, där data 
har varit studenternas texter och analysen resulterat i kategorier och teman. För att 
”råda bot” på det som Polkinghorne anser vara en viss nackdel med den formen av 
resultat, alltså att det individuella går förlorat, har jag, med studenternas texter som 
grund, konstruerat individuella berättelser som belyser det studerade fenomenet. 
Jag har således belyst det studerade fenomenet ur ett individuellt perspektiv såväl 
som ur ett generellt. Berättelserna har utgjort en grund för tematiska analyser, där 
utvecklandet av kategorier utgör ett sätt att öka förståelsen för berättelserna. I 
forskningsarbetet har berättelserna, som jag som forskare konstruerat utifrån stu-
denternas data, varit ett bärande element.8 Utifrån berättelserna om studenternas 

                                                           
8 Se Heyman & Pérez Prieto (1998) (red.) Om berättelser som redskap i pedagogisk forskning. 
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motiv till sitt yrkesval har kategorier och teman vuxit fram. Berättelserna har såle-
des utgjort en viktig grund i analysarbetet och visar på den enskilde studentens tan-
kar och reflektioner med yrkesvalsmotiven som utgångspunkt. I berättelserna 
åskådliggörs motiven från de kategorier och teman som vuxit fram och visar på de-
ras inbördes förhållande. 
 
5.4  Etiska överväganden 
 
I humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådets föreskrifter (HSFR, 1994) 
framhålls att forskningsintresset kan stå i motsats förhållande till undersöknings-
personers rättighet till integritetskydd. Frågan om hur man etiskt bör handskas med 
människors identitet och integritet är svår att hantera. Konkretion i texten, d.v.s be-
skrivningar som ligger så nära verkligheten som möjligt, torde ge en levande och 
mer ”sann” bild av de studerandes upplevelse av verkligheten. Samtidigt medför 
konkretion ökad risk för försämrat integritets- och identitetsskydd (Starrin & 
Svensson, 1994). Mitt val av ämne är troligtvis inte ur etiskt perspektiv särskilt 
känsligt och väcker i sig inte några direkt etiska spörsmål. Men texterna som jag 
tolkar är personligt skrivna texter som bör hanteras hänsynsfullt. För att skydda in-
formanterna har jag valt att avidentifiera dem på så vis att personnamn, ortnamn, 
ålder och andra bakgrundsdata har ändrats helt eller delvis på ett sätt som inte har 
påverkat texttolkningen. De studerandes anonymitet skyddas även genom att inga 
personuppgifter har registrerats i datafiler och genom att originalutsagor endast är 
tillgängliga för oss som arbetar i projektet. Sammantaget leder detta till vad jag 
hoppas ett rimligt identitetsskydd. De berörda studenterna i den här studien har fri-
villigt lämnat in sitt skrivna material och är således medvetna om att det kommer 
att publiceras i någon form. De som deltar i studien har även fått möjlighet att ta del 
av resultatet för att ge synpunkter på de individuella berättelserna. Jag har för att 
försäkra mig om att avidentifieringen erbjuder ett rimligt skydd låtit ett par andra 
forskare läsa mina texter med särskild uppmärksamhet på detta problem. 
 
5.5  Undersökningsgruppen 
 
Vid första analysomgången bestod gruppen av 17 studenter, 10 blivande förskollä-
rare och 7 blivande grundskollärare, 15 kvinnor och 2 män. Vid andra analysom-
gången kunde fyra av dessa inte nås, då de i första omgången lämnat in materialet 
anonymt. Fördelningen blev nu 7 blivande förskollärare och 6 blivande grundskol-
lärare, 11 kvinnor och 2 män. Informanterna var några av de studenter som frivilligt 
anmält sig till att bidra med material till projektet och som lottades fram i samband 
med starten av projektet ”Lära till lärare”.  
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I gruppen blivande förskollärare var genomsnittsåldern vid utbildningens början 25 
år(sex mellan 20-25 år en över 40 år). En person hade barn och var gift, fyra levde i 
sambo/par förhållanden och två var ensamstående. Samtliga hade genomgått gym-
nasiala studier. Vad beträffar yrkeserfarenhet hade fem av sju yrkeserfarenhet inom 
skola/barnomsorg. Vad gäller social bakgrund kom tre från medelklasshem och 
fyra från arbetarhem. 
 
I gruppen blivande grundskollärare var genomsnittsåldern vid utbildningens start 
35 år (yngst 27 år, äldst 44 år). Gymnasiala studier hade bedrivits av fem. Samtliga 
var eller hade varit gifta, fem av sex hade ett eller flera barn. Alla hade flerårig yr-
keserfarenhet inom ett eller flera områden, hälften hade arbetat inom skolans verk-
samhet. Vad beträffar social bakgrund kom fyra från medelklasshem och två från 
arbetarhem. 
 
Vid en jämförelse av grupperna ser man att den blivande grundskolläraren i snitt är 
10 år äldre än förskolläraren vilket också förklarar skillnaderna i respektive grupps 
familjesituationer. Att de som söker grundskollärarutbildning har en rik erfaren-
hetsbakgrund har också konstaterats i tidigare utvärderingar. Vad beträffar den so-
ciala bakgrunden stämmer den överens med undersökningar som visar att flertalet 
av de nyare högskolorna har en jämnare social fördelning än större lärosäten. Ten-
densen vid de senare studieorterna har annars varit att de studerande i båda grup-
perna dominerats av kvinnor från medelklassen. Att merparten inom båda grupper-
na är kvinnor överensstämmer också med andra undersökningar9. 
 

                                                           
9 Johansson, 1981; Skog-Östlin 1984; Kallos, Linne, Ljung & Lyxell 1990; Gran 
1990; SOU 1999:63 ; Wernersson & Lander 1979; Lindblad 1993, 1994; Linblad & 
Perez-Prieto 1992. Dessa studier handlar mer om vilka yttre förutsättningar som leder 
individer till läraryrket än om de individuella och personliga skäl som ligger bakom 
valet av läraryrket.  
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6.  RESULTATREDOVISNING 
 
Resultatet redovisas i två delar. I varje resultatdel ingår berättelser som gestaltar 
yrkesvalsmotivens inbördes förhållande och ger en fördjupad bild av den enskildes 
tankar och reflektioner över sitt yrkesval. Dessa berättelser ligger till grund för 
konstruktionen av kategorierna. Motiven presenteras i form av tre huvudkategori-
er (Övergripande motiv, Bakgrundsrelaterade motiv, Framtidsrelaterade motiv) 
som består av underkategorier med tillhörande teman. Avslutningsvis följer en 
kvantitativ sammanfattning av analys 1 och 2, ett diagram som visar huvudkate-
goriernas storlek i procenttal för att åskådliggöra fördelningen och den förändring 
av motivgruppernas storlek som inträffar efter två år på utbildningen. Följande mo-
dell visar struktureringen av resultatbeskrivningen i båda analyserna:  
 
Figur 2.  Beskrivning av resultatredovisningens struktur 
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6.1  Beskrivning av Analys 1 
 
Det första steget i analysen var en genomläsning av de texter som studenterna pro-
ducerat under sitt första utbildningsår för att jag skulle bilda mig en uppfattning om 
materialets omfång och innehåll. Nästa steg var att läsa varje students material mer 
noggrant, för att försöka förstå varje students tankar, reflektioner och sätt att ut-
trycka sig, få en helhetsuppfattning. Med min frågeställning: Vilka motiv ligger till 
grund för yrkesvalet? som utgångspunkt trängde jag sedan ett flertal gånger in i 
materialet för att se om jag kunde få några svar på min fråga samt göra en möjlig 
tolkning. Sedan beskrev jag min tolkning av varje students reflektioner med moti-
ven som meningsbärare i form av berättelser. Jag gick igenom motiven i berättel-
serna, markerade dem för att se om jag kunde uttolka något mönster hos dem, om 
det förelåg något gemensamt i motivens karaktär hos studenterna. Jag särskilde mo-
tiven ifrån berättelserna, betecknade dem som hade liknande karaktär och sorterade 
dem i grupper. Varje grupp analyserades för att förkasta eller bekräfta det jag tyck-
te mig se i form av gemensamma mönster. Grupperna kom sedan på ett relevant 
sätt att utformas som huvudkategorier med tillhörande underkategorier samt teman.  
 
Kvantifiering av motiven föranledde den andra analysen, då jag ställde mig frågan 
om karaktären hos yrkesvalsmotiven förändras över tid samt om det kan tydas som 
ett tecken på socialisation in i yrkesrollen. Min tolkning av studenternas reflektio-
ner om yrkesvalsmotiven i form av berättelser låg således till grund för de kategori-
er och teman som växte fram. Analysen av texterna präglades av ett pendlande mel-
lan del och helhet och analysmetoden växte fram utifrån min fråga och materialet 
som jag arbetade med.  
 
Analysarbetet kan i punktform beskrivas som följer: 
 
♦ Noggrann genomläsning av studenternas material, plockade undan det materi-

al som inte explicit uttryckte något motiv till val av yrkesutbildning. 
 
♦ Läste återigen studenternas texter för att om möjligt finna ytterligare motiv. 

Tolkade och skrev sedan varje students tankar och reflektioner om sina motiv 
till yrkesval i kortare berättelser med tillhörande analyser, där motiven utgjor-
de en form av meningsbärare i texten. 

 
♦ Läste dessa berättelser upprepade gånger för att ytterligare få syn på motiv. 

Markerade sedan de meningsbärare i varje berättelse som explicit uttryckte 
motiv (ofta citat) till yrkesutbildningsval. 
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♦ Betecknade de motiv som hade liknande karaktär 
 
♦ Efter upprepad läsning och tolkning av det markerade i texterna blev de ut-

tryckta motiven tydliggjorda och en tänkbar indelning i grupper kunde skönjas 
(tre huvudkategorier). 

 
♦ En sortering av motiven gjordes efter de tre möjliga huvudkategorierna. 
 
♦ Efter denna strukturering kunde jag inom huvudkategorierna tolka mönster 

och återkommande motiv, underkategorier med tillhörande teman gick att bil-
da utifrån dessa. 

 
♦ Gick sedan tillbaka till studenternas egna texter för att i varje kategori kunna 

återge motiven med studenternas egna ord och formuleringar, med andra ord, 
citering. 

 
♦ Kvantifierade motiven (Analys 1, 84 stycken) inom varje huvudkategori och 

sammanställde dessa i ett diagram (sid. 84). 
  
 Beskrivningen av analys 2 ges före den andra resultatdelen (sid. 61). 
 
6.2  Resultat och diskussion del 1 
 
För att ge en fördjupad bild av den enskilde studentens tankar och reflektioner över 
sina yrkesvalsmotiv följer här korta berättelser, konstruerade utifrån studenternas 
inlämnade texter (pedagogiska ställningstaganden och dagboksanteckningar) skriv-
na i ett tidigt skede av deras utbildning. Att berättelserna är varierande i omfång 
speglar det faktum att studenternas textmaterial är varierande i omfång. I berättel-
serna åskådliggörs studenternas yrkesvalsmotiv och motiven utgör meningsbärare i 
texten. Efter varje berättelse följer en analys av studenternas reflektioner över sitt 
yrkesval. De första berättelserna gestaltar tio blivande förskollärares (F) yrkes-
valsmotiv och de följande sju blivande grundskollärares (G) yrkesvalsmotiv. 
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6.2.1  Förskollärarnas personliga reflektioner över sitt yrkesval 
 
6.2.1.1 Cecilia (F) 
 
”Jag har alltid velat bli lärare!” Så inleder Cecilia sin yrkesdagbok. Med lärare 
menar hon både förskollärare och grundskollärare. Hon berättar att hon vill bli den 
sortens förskollärare som barnen minns med ett leende på läpparna, att de barnen 
som hon kommer att arbeta med skall kunna minnas en lycklig och kunskapsrik 
förskoletid. ”Att arbeta med barn, tycker jag är bland det bästa som finns.” Så in-
leder Cecilia sitt pedagogiska ställningstagande. Efter de första tio veckorna på ut-
bildningen känner Cecilia att hon har valt rätt yrke. När det gäller kunskaper och 
föreställningar om yrket och utbildningen menar hon att de var få eftersom hon 
gick 3-årig ekonomisk linje och en 1-årig IT-ekonom utbildning. Efter att ha läst 
data i ett år, kände hon att hon ville ha ett yrke med ”mer social kontakt” och Ceci-
lia tycker att hon verkligen känner för att jobba med människor, helst med barn och 
hon återkommer till bekräftelsen hon fått under utbildningen att ”efter praktiken så 
känns det verkligen rätt”. När Cecilia funderar på kommande yrkesroll, tänker hon 
tillbaka på vad hon skrev i yrkesdagboken inför utbildningsstarten. ”När jag tittar i 
min dagbok ser jag hur jag nämnt att en förskollärare ska ge trygghet, vara snäll, 
glad omtänksam och vara deras vän. Att man skall uppmuntra barnen även om de 
misslyckas med något. Efter dessa tio veckor har jag verkligen märkt att en förskol-
lärare behöver mer egenskaper än de jag nämnde.” 
 
Analys  
 
När Cecilia funderar på sitt yrkesval tar hon fram en tanke som kan tolkas som en 
ursprungstanke. Hon har alltid velat bli någon sorts lärare. En möjlighet att för sig 
själv spåra och klargöra en av orsakerna till den ändrade yrkesinriktningen. Upple-
velsen av längtan efter ett yrke med social karaktär verkar utgöra den brytpunkt 
som fick henne att välja läraryrket. Hon ser följaktligen på läraryrket som en social 
verksamhet. Att hon valt förskolläraryrket framför grundskolläraryrket kommente-
rar hon inte, hennes utgångspunkt är att hon kan tänka sig båda yrkena. Detta speg-
lar en öppenhet, hon kanske inte vill ”låsa sig” till förskolläraryrket då hon är med-
veten om att förskollärarutbildningen skapar en möjlighet att fortsätta på grund-
skollärarutbildningen. Cecilia har troligen ingen erfarenhet av arbete inom sko-
la/barnomsorg, reflektionerna med utgångspunkt från de första veckorna på utbild-
ningen kan förstås utifrån detta perspektiv. Hon uttrycker med viss lättnad att de 
första veckorna inneburit en bekräftelse på att hon har gjort rätt val. Det är särskilt i 
samband med den första praktikperioden som Cecilia har blivit uppmuntrad och 
därmed övertygad och känt att valet var rätt. Arbetet med barnen beskriver hon som 
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oerhört positivt. Hon reflekterar över och speglar sig i dagbokens första tankar om 
yrkesrollen. De första veckorna tycks inte enbart ha inneburit bekräftelse, det som 
lyser igenom är att hon även har fått insikt i yrkets komplexitet, det kommer att 
krävas mer av henne som förskollärare än vad hon trodde vid utbildningsstarten. 
Cecilias motiv förankras i ett tidigt intresse för läraryrket och i ett missnöje med 
tidigare yrkesinriktning. I nuläget handlar motiven om viljan att arbeta med barn.  
 
6.2.1.2 Carina (F) 
 
Carina skriver i sitt första pedagogiska ställningstagande att hon, när hon började 
på förskollärarutbildningen hon inte hade haft speciellt mycket kontakt med försko-
lan. Hon berättar att hennes mamma är dagbarnvårdare och att hon var hemma till 
det hon själv som 6-åring började i förskolan. Carina minns inte så mycket ifrån sin 
tid i förskolan. Hon nämner en del aktiviteter och att fröken var rättvis och snäll. På 
högstadiet och gymnasiet var hon ute och praktiserade på förskolor men tyckte inte 
att hon hann få någon inblick i verksamheten på 1-2 veckor. ”Men eftersom jag all-
tid varit intresserad av barn var det naturligt att jag valde ett yrke där man arbetar 
med barn. Jag känner att jag kanske kan ge barnen något att ta med sig vidare i 
livet, för det är ju faktisk barnen som ska ta över samhället en dag.” Carina menar 
att det i första hand är alla de barn som behöver extra mycket omtanke och hjälp 
som finns i hennes tankar. ”Utvecklingsstörda barn är mitt mål och förskollärarlin-
jen känns som en bra grund.” Hon återkommer till sina få erfarenheter och uttryck-
er en frustration över de dåliga erfarenheter hon har. Hon menar att det är mycket 
rutiner och tider på dagis och att fröknarna inte leker spontant med barnen. Carina 
ger uttryck för att så vill hon absolut inte ha det. ” På något sätt känner jag att jag 
vill ändra på rutinerna och tiderna, men jag tänker också på att det måste finnas en 
mening med allt. Eftersom jag inte vet så mycket om förskolan så kommer praktik 
tiden att bli viktig för mig och det är mycket jag vill ta reda på. 
 
Analys 
 
Carinas motiv bygger på ett intresse för barn, som alltid funnits där, ett intresse 
som kanske kan härledas till uppväxtsituationen med en mamma som dagbarnvår-
dare. Att vårda barn har varit ett naturligt inslag i hennes vardag och har således, 
med mamman som förebild, skapat en förtrogenhet med ett yrke som har barnet i 
fokus. En förtrogenhet som gör att det kan kännas ”naturligt” att välja ett liknande 
yrke. Cecilias motiv signalerar att hon har en tilltro till sig själv och sin förmåga i 
förhållande till barn, en form av ”missions- tänkande” lyser igenom, det är barn 
med extra behov som finns i fokus. Genom sin insats kan hon påverka barnen och 
därmed också samhället. Att hon ser förskollärarutbildningen som en grund kan 
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tolkas som att hon redan nu funderar på att satsa på ytterligare utbildning. I linje 
med sitt intresse för barn har Cecilia praktiserat på förskolor under grundskole- och 
gymnasietiden, hon har ett kritiskt förhållningssätt till de erfarenheter hon gjorde 
då. Cecilia uttrycker en frustration över den inrutade och enligt henne, ospontana 
verksamhet hon upplevt. I reflektioner över sin kommande yrkesroll tycks dessa 
upplevelser sporra henne, hon vill definitivt förändra verksamheten och få den att 
fungera i friare former som präglas av meningsfullhet. I linje med dessa tankar lig-
ger hennes framhållande av praktiken. Hon tycker att hon vet för lite och för att 
kunna förändra något måste man veta mer. I sina motiv ger hon uttryck för sitt in-
tresse, sina mål och förväntningar på utbildningen. 
 
6.2.1.3 Monika (F) 
 
Monika berättar i sin inledning i det första pedagogiska ställningstagandet att hon 
som barn alltid kände sig i vägen hos sin dagmamma. Hon upplevde att allt utgick 
ifrån dagmamman själv och hennes egna barn, att det aldrig var en tanke på vad de 
andra barnen hade önskningar om. Det enda Monika längtade efter var att hennes 
föräldrar skulle komma och hämta henne. Monika uttrycker nu när hon har börjat 
reflektera över sitt yrkesval så menar hon att det var redan hos dagmamman som 
det växte fram hur hon skulle behandla barn om hon någonsin skulle komma in på 
dessa banor. Hon menar att det ska vara roligt att komma till förskolan eller liknan-
de barnomsorg och inte något barnen bävar för. Monika uttrycker att ”Barnen ska 
vara de som står i centrum och varje enskilt barn ska få den uppmärksamhet de 
behöver för att få en positiv utveckling. Det är ju framför allt för barnen som för-
skolan finns till. Att det sedan skapar arbeten är givetvis positivt för arbetsmarkna-
den.” På gymnasiet läste hon Barn- och fritidsprogrammet och hon berättar att hon 
fick ”pröva på sin yrkesroll genom ett antal praktikperioder och trivdes oerhört 
bra med den”. Hon upplevde att det handlade mycket om att ge och ta och att den 
respons som hon fick gjorde att arbetsglädjen hölls vid liv. På flera av de praktik-
platser som Monika har erfarenheter av tyckte hon att de arbetade precis så som 
hon själv skulle vilja arbeta när hon ”kommer ut”. Det vill säga med små barngrup-
per där det finns tid och möjlighet att observera och lyssna in vad varje individ be-
höver för att må bra.” Monika beskriver också erfarenheter av nedskärningar i 
barnomsorgen och hur dessa medför att de arbetsvillkor som hon vill ha när hon 
kommer ut i barnomsorgen är hotade. Men detta har inte avskräckt henne från yr-
kesvalet utan snarare tvärt om. ”Det förskräckte mig dock inte så att jag ville sluta 
läsa utan stärkte min motivation att komma ut i verksamheten och förändra till det 
bättre.” 
 
Analys 
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När Monika reflekterar över sina yrkesvalsmotiv är det med viss förvåning som 
hon börjar att nysta i negativa upplevelser från sin egen tid som dagbarn. Det ver-
kar som om hon spårat och fått syn på en del av förklaringen till det sätt på vilket 
hon själv vill förhålla sig till barn, d.v.s tvärt om mot vad hon själv har upplevt. Att 
barnets individuella behov och utveckling är centralt för henne kan ses som ett re-
sultat av den ”bristupplevelse” hon bär med sig. De positiva upplevelserna hon har 
ifrån gymnasietidens praktikplatser verkar avgörande för yrkesvalet, då hon upplevt 
respons och arbetsglädje och sett en verksamhet som ligger i linje med det förhåll-
ningssätt som hon anser att man bör ha till barn, en form av bekräftelse. Upplevel-
ser under lärarutbildningens första praktik har stärkt henne ytterligare i sitt yrkes-
val, trots att hon upplevt yttre hot (nedskärningar) mot önskade arbetsvillor. Hon 
har blivit sporrad att läsa vidare för att så småningom som yrkesverksam kunna 
förändra villkoren till det bättre. Yrkesvalsmotiven hos Monika har lite olika karak-
tär, dels refererar hon till sin uppväxt dels till praktikupplevelser inom barnomsor-
gen och lärarutbildningen. När hon blickar framåt handlar det om en önskan att få 
arbeta i en verksamhet, där det finns möjligheter att möta varje enskilt barn och hon 
är motiverad till att verka för en bättre förskola. 
 
6.2.1.4 Marina (F) 
 
I sina dagboksanteckningar berättar Marina att hon under en 4 månaders praktikpe-
riod på Agenda 21 arbetade med att informera 5- och 6-åringar om miljö. Hon skri-
ver att ”Jag upplevde detta underbart utvecklande och spännande. Se hur barnet 
utvecklas på en kort stund. Därför kände jag att det här vill jag jobba med. Vara 
med barn är underbart.” De minnen hon själv har ifrån sin förskoletid var att lärar-
na var rättvisa, roliga och ställde upp på nästan allt. Den hon tyckte bäst om var den 
som var snäll men ändå bestämd. Marina uttrycker att hon genom utbildningen vill 
lära sig att förstå hur barn tänker och att hon vill lära sig att ge dem de bästa tänk-
bara förutsättningar. När hon tänker på kommande yrkesroll vill hon bli en rättvis 
förskollärare, som barnen kan känna sig trygga och säkra med. 
 
Analys 
 
Marina har inte skrivit så mycket om motiv till sitt yrkesval. Utgångspunkten för 
henne tycks dock vara den positiva upplevelsen av en praktikperiod då hon arbetat 
med mindre barn. Erfarenheter som dels utvecklat henne själv dels skapat ett intres-
se för barns lärande och lett fram till upptäckten att samvaro med barn är mycket 
positivt. Sammantaget tycks den egna utvecklingen och samvaron med barn varit 
det som avgjort att hon ville fortsätta i en liknande verksamhet och således valde 
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förskolläraryrket. Hon förväntar sig att utbildningen ska ge henne de redskap hon 
behöver för att bättre förstå barn. När Marina tänker framåt ger hon en bild av den 
förskollärare hon vill vara. Att vara rättvis och skapa trygghet tycks vara viktigt för 
henne.  
 
6.2.1.5 Eva (F) 
 
Inför utbildningsstarten skriver Eva i sin yrkesdagbok: ”Jag tycker mycket om att 
arbeta med barn. I hela mitt liv har jag varit i kontakt med barn.” När hon var i 
tonåren arbetade hon aktivt i en förening som gymnastikledare och menar att det 
därefter bara fortsatt. Hon berättar att hon har arbetat på daghem, som dagbarnvår-
dare, som gymnastiklärare i skolan och på fritids. De senaste åren har Eva arbetat 
med särskolebarn som är integrerade i en vanlig fritidsverksamhet.” Att arbeta med 
barn är omväxlande, den ena dagen är inte den andra lik.” I dagboken skriver hon 
om att vidareutbildningen för henne i ” första hand handlade om att öka sin kun-
skap om barn, bli bättre på att uttrycka sig i tal och skrift samt att kunna konkurre-
ra på arbetsmarknaden.” I sitt första pedagogiska ställningstagande berättar Eva 
något mer utförligt om sina tidigare erfarenheter och tankar kring sitt yrkesval. Un-
der de senaste femton åren har det funnits tankar som handlat om att bli förskollära-
re. Efter sin utbildning som barnskötare ville hon arbeta ett tag på daghem för att 
sedan läsa vidare till förskollärare. Men tanken på att vidareutbilda sig låg vilande 
under ett antal år då hon födde barn och arbetade som dagbarnvårdare. Eva sköt 
ytterligare på utbildningen då hon fick reda på att kortkursen till förskollärare var 
borttagen. Hon fick arbete i en integrerad verksamhet där både skola, förskola, fri-
tids och särskola ingick. Eva arbetade mest med fritidsbarn men hade även timmar 
under förskoletiden i en 6-7-års grupp. Hon upplevde det stimulerande och roligt 
med att arbeta i arbetslag där både förskollärare, fritidspedagog, och grundskollära-
re ingick. ”Det här arbetssättet och den stimulerande arbetsmiljön på skolan satte 
igång tänkandet på att försöka komma in på den 3-åriga utbildningen till förskollä-
rare. Vid första ansökningen kom hon inte in men hon gjorde ett nytt försök året 
därpå och kom då in på utbildningen i Borås. ”Vilken lycka för mig när jag fick mitt 
besked om att jag kommit in.” 
 
Analys  
 
Evas tillbakablick visar på en verksamhet där hon tidigt startade med att arbeta med 
barn. Det verkar som om intresset för gymnastik varit en ingång till arbetet med 
barn och ungdom, ett intresse för barn och idrott som lett henne vidare till vikariat 
inom skola och barnomsorg och till en barnskötarutbildning. Man kan utläsa att 
målet har varit, sedan en tid tillbaka, att utbilda sig till förskollärare. Hon har med 
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sig många erfarenheter i bagaget och tycks vilja bygga vidare på dessa och ser fram 
emot utbildningen. Familjesituationen kan tolkas som anledning till att hon avvak-
tat med utbildning. Hennes intresse för (egna) barn tar sig uttryck i att hon under 
småbarnstiden arbetat som dagbarnvårdare. Det som kan tolkas vara det avgörande 
för yrkesvalet är den positiva upplevelsen av att arbeta i en integrerad verksamhet, 
tillsammans med flera lärarkategorier. Det som genomsyrar Evas motiv är att barn 
erbjuder henne möjligheter till ett stimulerande och intressant arbete. Evas motiv 
som riktar sig bakåt i tiden förankras i det egna intresset och verksamheter med 
barn. Beslutet att välja förskollärarutbildningen tycks ha mognat med tiden och 
omständigheter runt Eva öppnar upp möjligheter för vidareutbildning. Tillsammans 
med positiva upplevelser från förskola/skola bidrar det till att hon tar steget att ut-
bilda sig till förskollärare. I sina resonemang med yrkesvalet som utgångspunkt är 
det betoning på tillbakablickar. 
 
6.2.1.6 Anna (F) 
 
”Lärare är ett yrke som jag alltid velat satsa på. Jag älskar barn och min dröm är 
att få arbeta som lärare i ett U-land.” Så inleder Anna sin yrkesdagbok inför ut-
bildningsstarten. Hon tycker att tillsammans med barn blir en dag aldrig en annan 
lik, att arbetet med barn är stimulerande och intressant. Anna har vikarierat både 
inom skola och barnomsorg. ”Man lär sig något nytt varje dag och jag tror aldrig 
att man kan bli fullärd, eftersom samhället ständigt är under utveckling och inget 
barn är det andra likt.” Anna berättar om negativa upplevelser ifrån sin förskoletid 
men tycker att hon har glada minnen ifrån tiden i grundskolan. Hon beskriver en 
lärare som hon minns väl från mellanstadietiden, som hon menar var både auktori-
tär och demokratisk. ”Underbart snäll, omtänksam, hjälpsam och humoristisk men 
samtidigt ingav hon respekt.” När Anna reflekterar över sitt yrkesval tror hon inte 
att hennes lärare har påverkat det, men menar att hon dock inspireras av de positiva 
egenskaper som några av dem hade. I samband med dessa reflektioner gör hon en 
beskrivning av en god förskollärare. ”En god förskollärare är en demokratisk så-
dan. En snäll omtänksam, rolig, tålmodig person som tar barnen å allvar och som 
sänker sig ner till deras nivå, både kroppsligt och emotionellt”. Anna menar att hon 
har höga förväntningar på och ser fram emot utbildningen. ”Jag vill lära mig så 
mycket som möjligt om barns utveckling, behov och hur man överför kunskaper till 
barn på ett metodiskt sätt”. I sitt pedagogiska ställningstagande berättar Anna att 
hon valt att studera till förskollärare för att sedan fortsätta att studera till grundskol-
lärare. 
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Analys 
 
Det Anna uttrycker genom motiven till sitt yrkesval är en beslutsamhet, hon har 
alltid haft läraryrket i tankarna och en klar inriktning mot arbete med barn. Man 
förstår genom Annas reflektioner att hon bär med sig erfarenheter av arbete med 
barn och att hon ser på samvaron med barn som dynamisk och utvecklande. Anna 
ser förskollärarutbildningen som en möjlig väg till att så småningom få tillträde till 
grundskollärarutbildningen vilket betyder att förskolläraryrket inte är hennes första 
val. Man kan spekulera i om det är upplevelserna från lärare i förskolan respektive 
grundskolan som påverkat valet. Hon har negativa minnen från förskolans lärare 
och positiva från lärare under grundskoletiden. Det finns likheter mellan bilden av 
den lärare hon upplevt som bra och den beskrivning hon gör av en god förskollära-
re, ytterligare ett tecken på att hon möjligen låtit sig inspireras av positiva erfaren-
heter från tiden i skolan. Att Anna har höga förväntningar på utbildningen kan ses 
som en följd av att hon har höga ambitioner med sitt yrkesval. Annas motiv förank-
ras således i ett tidigt intresse för barn och i synen på läraryrket som ett drömyrke. 
Motiven som är framåtriktade visar på förväntningar som hon har på utbildningen 
(vilka ligger i linje med intresset för barn) och att hon blickar långt fram med 
grundskolläraryrket som mål. 
      
6.2.1.7 Jenny (F) 
 
I sitt pedagogiska ställningstagande berättar Jenny inledningsvis om sina tidigare 
erfarenheter av barn och arbete med dessa. Hon berättar att kontakten med barn un-
der uppväxten var naturlig eftersom hon har flera syskon. I några år arbetade hon 
som ungdomsledare och uttrycker att hon tidigt bestämde sig för att hon ville ha ett 
yrke som ”handlar om barn”, och valde att utbilda sig till barnskötare på gymnasi-
et. Efter gymnasiet kände Jenny ett behov av att göra ett uppehåll från studier men 
som hon beskriver det ”jag fortsatte ändå att utvecklas inom mitt yrke”. I drygt ett 
halvår arbetade hon som barnflicka hos en svensk familj där hon tog hand om en 
flicka på 3 år och en pojke på 1 ½ år. ”Jag trivdes jättebra och det var en nyttig och 
lärorik tid eftersom ansvaret för barnens välbefinnande vilade på mig.” Efter arbe-
tet som barnflicka fick Jenny en praktikplats på en skola där hon även fick vikariera 
i skolklasser och på de olika fritidshemmen. Hon vikarierade där i 1½ år och skri-
ver att det var efter dessa erfarenheter hon blev helt säker på att hon ville vidareut-
bilda sig för ”som endast utbildad barnskötare såg jag ingen framtid”. Jenny skri-
ver att målet för henne när det gäller lärarutbildningen är att utveckla sig själv och 
öka sina kunskaper om och erfarenheter av barn, eftersom hon kände att de var 
långt ifrån kompletta. ”Tillsammans med andra studenter och med hjälp av den te-
ori och praktik vi läser hoppas jag kunna uppnå större yrkeskompetens.” Hon fun-
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derar över sitt eget lärande i sitt kommande yrke och ser interaktionen med barn 
som utvecklande. ”Fast helt fullärd blir man ju aldrig, för tillsammans med barn 
får man alltid nya erfarenheter och kunskaper eftersom det är människor man ar-
betar med och var och en är unik. Det är det ständiga givandet och tagandet av 
varandra, både från barn och vuxna som utvecklar oss. 
 
Analys 
 
När Jenny reflekterar över sitt yrkesval ser hon tillbaka och refererar till sin upp-
växt. Hon uttrycker att vanan att vara omgiven av flera syskon och tiden som ung-
domsledare bidrog till att hon tidigt beslöt sig för att inrikta sig på arbetet med 
barn. Detta kan tolkas som att Jenny attraheras av den vårdande och ledande aspek-
ten i arbetet med barn. I linje med hennes intresse för barn ligger utbildningen till 
barnskötare och arbetet som barn flicka. Verksamheter som tycks ha inneburit posi-
tiva erfarenheter av barn samt att hon utvecklats. Efter en tid som vikarie inom sko-
la/barnomsorg blir hon fast besluten om att hon vill vidareutbilda sig. Jennys motiv 
till det signalerar att hennes erfarenheter inneburit att hon upptäckt att hon som 
barnskötare inte haft de kunskaper som behövts i verksamheten. Det är möjligt att 
hon har upplevt en känsla av otillräcklighet och för att, på ett för henne tillfredstäl-
lande sätt, kunna arbeta vidare i liknande verksamhet behövs mer kunskap. Detta 
lyser igenom i Jennys mål med utbildningen, dels hoppas hon på en personlig ut-
veckling, dels vill hon öka sina kunskaper om barn. Hon vill få en vidgad yrkes-
kompetens. Reflektionerna över sitt eget lärande både under utbildningen och i 
kommande yrkesroll präglas av interaktion med vuxna och barn. Hon förmedlar en 
syn på lärandet tillsammans med barn som en dynamisk process, ett givande och 
tagande. Jennys motiv till yrkesvalet förankras i det tidiga intresset för barn, ett in-
tresse som präglar Jennys verksamheter. Det avgörande motivet tycks vara upp-
täckten av att inte riktigt räcka till. Motiven som speglar hennes förväntningar och 
som således riktar sig framåt i tiden visar att hon vill utvecklas och lära sig mer till 
förmån för kommande yrkesroll.  
 
6.2.1.8 Anneli (F) 
 
”Jag har alltid tyckt om barn och de har alltid dragits till mig. Det har alltid varit 
en dröm att jobba med barn. Först ville jag bli lågstadielärare, men efter praktik 
på dagis i nian ändrade jag mig, var då på dagis”. Så inleder Anneli sin yrkesdag-
bok och skriver vidare att hon själv inte varit på daghem eller hos dagmamma var-
för hennes minnen av pedagoger är lärare från skoltiden och att de är positiva. Det 
som hon tycker är viktigt i kommande yrkesroll handlar om att kunna se och 
respektera barnet, visa omtanke och skapa trygghet. I sitt pedagogiska ställningsta-
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gande berättar Anneli att det kändes oerhört skönt när hon fick reda på att hon hade 
kommit in på förskollärarutbildningen. ”Det var verkligen en sten som släpptes 
från hjärtat. Det kändes skönt att veta vad jag skulle göra i tre år framöver.” Hon 
berättar vidare om lättnaden att slippa fundera på arbetslöshet och att söka arbete. 
På gymnasiet gick Anneli barn- och fritidsprogrammet och tycker att under den ut-
bildningen lärde hon sig mycket om barn, människor, samhället och mycket annat 
som hon hoppas få användning av i den kommande utbildningen. Under gymnasie-
tiden var Anneli 7 veckor på daghem och 2 veckor i skola. Utifrån den praktikti-
dens erfarenheter reflekterar hon över att det behövs ” komma in lite nya färska för-
skollärare som kan ge de äldre ett annorlunda synsätt. Försöka få dem att vidga 
sina vyer och försöka göra små ändringar i sina planer.” Anneli var i USA ett år 
som au-pair innan hon startade sin lärarutbildning. Där tog hon hand om en sexårig 
pojke och en treårig flicka.” Fick ut otroligt mycket av det året, lärde känna mig 
själv och blev ännu mer självständig.” Hon hoppas att utbildningen skall vara ”in-
formationsrik” och ge den kunskap som är användbar i det kommande yrket. 
 
Analys 
 
I sina första dagboksanteckningar inleder Anneli med en rad motiv till sitt yrkesval. 
Motiven visar på ett tidigt intresse för barn och att hon själv upplevt sig som attrak-
tiv för barn. Det tidiga intresset för barn hänger samman med en länge närd dröm 
om att arbeta med barn. Redan i grundskolan fanns funderingar på läraryrket. Det 
som verkar ha avgjort yrkesinriktningen var en praktikperiod på ett daghem under 
grundskoletiden. Man kan förmoda att praktiken inneburit positiva upplevelser. I 
linje med sitt intresse för barn har Anneli genomgått en gymnasielinje med inrikt-
ning mot barn. Praktikperioden under gymnasietiden ger i efterhand upphov till kri-
tiska reflektioner. De speglar en önskan om att förändra och påverka den förskole-
verksamhet honupplevt. Detta kan tänkas bero på en större insikt i yrket och yrkes-
rollen genom den teori och den praktik hon fått under KLS-kursen, ett mer kritiskt 
förhållningssätt. Det som lyser igenom hos Anneli är en stor lättnad över den säk-
rade sysselsättning som bjuds genom utbildningen (motivet till att söka förskollä-
rarutbildning). Man förstår att det inte varit självklart för Anneli att söka in på för-
skollärarutbildning. Det som präglar hennes motiv är det tidiga intresset för barn 
som följer genom hennes verksamheter och befästs i valet av yrkesutbildning. Hon 
blickar tillbaka och förankrar sina motiv i praktikupplevelser, positiva och negati-
va. Nuets motiv knyts till en lättnad över att slippa arbetslöshet. Motiv som pekar 
framåt handlar för Anneli om förväntningar på utbildningen och att som ”ny” för-
skollärare kunna påverka gamla vanor. 
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6.2.1.9 Lena (F) 
 
Lena berättar i sitt pedagogiska ställningstagande att hon länge har funderat på att 
bli förskollärare. ”Jag tycker om barn och jag vill ägna min arbetstid åt dem.” Hon 
har inte någon erfarenhet av att arbeta med barn men hon menar att det lilla som 
hon har sett av och hört om förskoleverksamheten tyder på att det är ett roligt och 
stimulerande yrke. Tidigare yrkeserfarenhet har Lena genom att hon har arbetat i 
affär, restaurang, kök, med försäljning, och sjukvård. Hon berättar att det var 
många som avrådde henne från att söka utbildningen, de menade att det var svårt 
att få fast anställning och att det var jobbigt att arbeta med barn hela dagarna och 
sedan gå hem och ta hand om sina egna barn. Lena började då fundera på läraryrket 
istället. Hon började på Komvux för att få kompetens att söka till lärarutbildningen. 
Men hon skriver att hon alltmer funderade på förskolläraryrket, hon sökte till den 
utbildningen, kom in och hoppade då av studierna på Komvux. ”Jag var väldigt 
glad över att jag hade kommit in. Jag hade inte så mycket förväntningar eller före-
ställningar eftersom jag visste väldigt lite om både yrket och utbildningen. Jag 
hade hört positivt om utbildningen och jag hoppas att jag skall utvecklas som per-
son, inte bara i min blivande yrkesroll utan också i min mammaroll.” 
 
Analys 
 
Hos Lena har tankarna om förskolläraryrket funnits med sedan en tid tillbaka. Mo-
tivet är att hon vill arbeta med barn därför att hon tycker om barn. Hennes intresse 
visar sig inte i tidigare yrkesverksamhet Man kan ana att hon innan utbildningen 
kommit till en punkt då hon längtar efter att utbilda sig och få en tydlig yrkesinrikt-
ning. Kanske intresset för barn är ett uttryck för att Lena vid en brytpunkt i yrkesli-
vet går tillbaka till sig själv och funderar över sina intressen och ursprungliga önsk-
ningar och låter dem vara vägledande för yrkesvalet. Hon har under en period 
pendlat mellan att satsa på grundskolläraryrket och förskolläraryrket. Man kan tol-
ka avhoppet från kompletteringsutbildning för att kunna söka till grundskollärarut-
bildning (Komvux) på olika sätt. Det kan dels vara så att studierna var för tunga. 
Ansökan till förskollärarutbildning var då ett möjligt alternativ. Dels hade tankarna 
klarnat så att, trots negativa påtryckningar, valde den utbildning/det yrke som hon 
ursprungligen tänkt på. Glädjen och lättnaden lyser igenom över att hon blivit anta-
gen till utbildning. Hon uttrycker relativt få förväntningar på och föreställningar om 
utbildningen och yrket och kopplar själv detta till sina få erfarenheter av det. En 
intressant aspekt i det hon uttrycker kan tolkas som att ringa erfarenheter av och 
föreställningar om ett fenomen (ingen referensram) skapar få förväntningar på det-
samma. De framåtriktade förväntningarna som hon trots det har är att utbildningen 
ska stärka/utveckla henne. De präglas av en önskan om att få utvecklas som person 
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i den rollen som hon redan har som mamma, men också i kommande yrkesroll. 
Detta kan kopplas till en önskan om en stadigare yrkesinriktning. De egna önsk-
ningarna och den egna utvecklingen har kanske varit eftersatta under en längre pe-
riod. Lenas reflektioner om yrkesvalet speglar motiv som relateras bakåt, till ur-
sprungliga tankar om arbete med barn och till nutid, över glädjen att få börja en ut-
bildning och präglas av en önskan om personlig utveckling. 
 
6.2.1.10 Åsa (F) 
 
Åsa startar sitt pedagogiska ställningstagande med att skriva ”Ända sedan jag själv 
var ett litet barn har mitt drömyrke varit att få jobba med barn.” I sina dagboksan-
teckningar berättar hon om en ”väldigt bra lågstadiefröken” och att hon redan då 
bestämde sig för att bli någon slags lärare. Hon reflekterar över sitt val och skriver 
” Kanske det var just på grund av att jag alltid har trivts med mina lärare och att 
de har gett mig en positiv bild av yrket.” Åsa berättar att hennes mamma är dag-
barnvårdare och att hon har vuxit upp med två syskon och med ”många barn i hu-
set.” Åsa anser att hon alltid har trivts jättebra med det och menar att det har varit 
kul att hjälpa sin mamma att ta hand om barnen. När hon gick i nionde klass och 
skulle ut på prao valde hon skolan, en klass i årskurs tre. Efter en tvåveckors period 
i klassen hade hon klart för sig att det var lärare hon ville bli. ”Det passade mig 
perfekt eftersom jag ville lära ut olika saker till barn.” Åsa bestämde sig för att gå 
barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet för att sedan läsa vidare till 1-7 lärare. 
Under gymnasietiden upptäckte hon att det var med de yngre barnen som hon ville 
arbeta. Under sin arbetsplatsförlagda utbildningsdel, då hon fick möjlighet att pröva 
att arbeta både på daghem och skola, kom hon fram till att det var förskollärare som 
hon skulle utbilda sig till i stället. Efter gymnasiet tog Åsa ett sabbatsår och arbeta-
de som ungdomspraktikant på ett daghem. ” Jag trivdes jättebra med det och fick 
på det viset en bekräftelse på att det var rätt yrkesval som jag hade gjort.” De före-
ställningar hon har om hur en bra förskollärare skall vara handlar om att kunna 
lyssna på barnen och se till alla barns behov och inte stagnera. ”Det är viktigt att 
hon försöker utveckla verksamheten och komma med nya idéer så allt inte bara fly-
ter på i den gamla vanliga takten.” Åsa tycker att hon bär med sig vissa kunskaper 
genom tidigare erfarenheter. ”Eftersom jag har lite erfarenhet från yrket sedan ti-
digare så tycker jag att jag har en hel del kunskaper om hur det är att vara förskol-
lärare, men jag vill ha djupare kunskaper och även börja tänka mer på vad man 
gör och varför i olika situationer som uppstår i arbetet. 
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Analys 
 
När Åsa reflekterar över sitt yrkesval blickar hon tillbaka till sin barndomstid. Från 
barnsben har hon drömt om att få arbeta med barn. Motiven för valet av läraryrket 
har sitt ursprung i goda relationer med lärare under skoltiden, lärare som Åsa upp-
levt som goda förebilder och som givit yrket en positiv karaktär. I linje med sitt in-
tresse för barn praktiserade Åsa inom skola och barnomsorg under både högstadie- 
och gymnasietiden. Erfarenheter från praktikperioderna tycks ha haft stor inverkan 
på hennes yrkesinriktning. Från att ha varit övertygad om att utbilda sig till grund-
skollärare till en ”omvändelse” till förmån för arbete med yngre barn ledde således 
den upptäckten till att det blev förskollärarutbildning istället. I linje med sin valda 
yrkesinriktning praktiserade hon en period på daghem och upplevde en bekräftelse 
på att hon valt rätt. Kanske bilden av lågstadieläraryrket inte stämde med den bild 
hon själv burit med sig från sin egen skoltid. Hon fick omvärdera sitt val. Det är 
möjligt att intresset för barn och den vårdande aspekten troligtvis gavs större ut-
rymme inom daghemsverksamheten och avgjorde valet, eftersom barnet och inte 
undervisning tycks vara i fokus i Åsas motiv. Detta intresse avspeglar sig också i de 
föreställningar hon har om en god förskollärare, en som lyssnar och ser barnens 
behov. Genom sina erfarenheter från skola och barnomsorg har hon skapat en refe-
rensram som består av erfarenheter, kunskaper och föreställningar om yrket. Med 
sina kunskaper som utgångspunkt speglar hon sina förväntningar på utbildningen. 
Hon vill få fördjupad kunskap och bli inriktad på vad man gör och med ett reflexivt 
tänkande i arbetet med frågorna vad och varför som riktmärken. Viktiga frågor i 
lärares socialisationsprocess. Motiven hos Åsa präglas av intresset för barn och 
barnomsorg. Hon förankrar motiven i positiva upplevelser inom skola och utbild-
ningen. Hon blickar tillbaka och ser fram emot att bygga vidare på kunskaper hon 
redan har. 
 
6.2.2  Grundskollärarnas personliga reflektioner över sitt yrkesval 
 
6.2.2.1 Crister (G) 
 
Crister berättar i sitt pedagogiska ställningstagande om bakgrunden till varför han 
har valt att utbilda sig till lärare. Det startade med att det blev problem i dotterns 
klass, föräldrarna var överens om att problemen bara hade ökat under årens lopp. 
Crister var för tillfället arbetslös och på ett föräldramöte i femman erbjöd han sig 
att tillsammans med ett par andra föräldrar arbeta tillsammans med läraren för att 
förbättra relationerna mellan elever och elever-lärare. ”Det var här som mitt intres-
se för läraryrket började växa. Min insikt om läraryrket ökade mycket under denna 
tid.” Crister berättar att från att ha varit präglad av en del kunskap, en del tyckan-
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den och en del fördomar började han genom sina nya erfarenheter bli av med en del 
fördomar och få en bredare och djupare kunskap om läraryrket, både dess glädje 
och problematik. Engagemanget från Crister och föräldrarna fortsatte t.o.m. sjätte 
klass och han beskriver det som både utvecklade och intressant. ”Det hjälpte mig 
att fatta beslutet att byta byggnadsarbete mot barn och ungdomsarbete och att ut-
bilda mig till lärare.” Bristen på män framför allt på låg- och mellanstadiet har en-
ligt Crister till viss del påverkat beslutet .”Dels ökar det chanserna att få jobb efter 
avslutad utbildning, dels är behovet stort från barnens sida att få bekräftelse även 
från män. Det känns skönt att välja ett yrke som man både känner som ett kall och 
som har en framtid.”  
 
Analys 
 
Möjligheten att byta yrkesinriktning och därmed slippa arbetslöshet är det som 
tycks genomsyra Cristers motiv. Läraryrket är för honom ett framtidsyrke, där det 
föreligger liten risk för arbetslöshet särskilt för män. Att han upplever yrket som ett 
kall kan tolkas utifrån uppfattningen att män behövs i skolan, han har något att bi-
dra med. Inträdet i dotterns problemklass kan förstås utifrån hans situation som ar-
betslös, en möjlighet att visa sitt engagemang för dotterns skolsituation samt kunna 
fylla tiden med något meningsfullt. Det framgår av Cristers resonemang att tiden i 
dotterns klass fick honom att omvärdera sina föreställningar om läraryrket. Enga-
gemanget i klassen sträckte sig över en längre tid vilket kan tänkas ha gett upphov 
till och utrymme för en hel del erfarenheter och reflektioner. Man kan hos Crister 
skönja en ödmjuk inställning till yrket och ökad förståelse för läraryrkets komplexi-
tet. Insikterna och erfarenheterna tycks ha skapat ett intresse och en nyfikenhet för 
yrket och som har varit av avgörande betydelse för bytet av yrkesinriktning. Cris-
ters motiv till yrkesvalet förankras i en frustration över arbetslöshet och i en ut-
vecklande period inom skolans verksamhet. Motivet som speglar tankarna framåt 
visar på en lättnad över att säkert få arbete och att som man kunna bidra till att ge 
barnen bekräftelse. 
 
6.2.2.2 Anders (G) 
 
Anders berättar att han under många år har vikarierat som lärare, att yrkesvalet inte 
föregåtts av särskilt många funderingar ”Vad jag gladde mig åt, var att få en större 
och djupare inblick i och utbildning för denna profession. Hur skulle jag kunna 
förbättra ev. förändra mitt pedagogiska ställningstagande?” Anders funderade 
dock över vilket värde hans tidigare erfarenheter och kunskaper skulle få i utbild-
ningen. Hans intresse och engagemang inför yrket har hela tiden ökat och förstärkts 
i takt med att han själv blivit förälder, ”..samhället har förändrats och således mina 
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barns framtid, en framtid som jag själv vill vara med och påverka, förändra samt få 
inblick i för mina barns, för min egen och för självkänslans skull.” Anders tycker 
att det är alldeles för mycket gnäll både ifrån föräldrar och samhällets sida över da-
gens ungdom. I sitt pedagogiska ställningstagande uttrycker han att ”det har känts 
rätt, riktigt och viktigt att välja läraryrket som profession”. Han har egna barn och 
menar att det bästa han kan göra för att kunna vara med och påverka deras skolsitu-
ation, kunna stötta dem, är att utbilda sig till grundskollärare. Anders uttrycker ock-
så att han ”älskar barn.” 
 
Analys   
  
Vad man förstår utifrån Anders reflektioner över sitt yrkesval är att det inte tycks 
ha föregåtts av någon specifik händelse eller brytpunkt. Detta kan förstås utifrån 
Anders mångåriga erfarenhet av läraryrket. Motiven speglar att han upplever att 
han redan har erfarenheter och kunskaper om läraryrket och ser utbildningen som 
ett naturligt sätt att fördjupa sina kunskaper och få behörighet för en profession som 
han troligtvis redan identifierar sig med. Föräldraskapets betydelse kan ses som 
viktig för Anders, då han förankrar ett par av motiven till yrkesvalet i just det. Yr-
kesvalet tycks vara ett sätt för Anders att visa att han inte vill stå utanför den på-
verkansprocess som man kan befinna sig i som förälder och lärare, det visar på en 
föreställning att man som utbildad lärare har större dignitet i det fallet. I sina reso-
nemang om yrket och föräldraskapet förstår man att kopplingarna mellan yrkesrol-
len och föräldrarollen förstärkts med tiden och att detta har ökat engagemanget dels 
för yrket, dels för barnens skolsituation, det speglar en ömsesidig påverkanspro-
cess. Anders motiv knyts till en önskan om att få en djupare kunskap om läraryrket. 
Det som genomsyrar nuet är övertygelsen om att yrkesvalet är betydelsefullt och 
rätt. I sina framåtblickar hoppas Anders på möjligheten att kunna påverka som lära-
re och förälder. 
 
6.2.2.3 Bodil (G) 
 
”Jag var lärarbarn och hade under min uppväxt aldrig kunnat tänka mig ett annat 
yrke än lärarens. När jag direkt efter gymnasiet på började mina studier till lärare 
so 4-9 ht 89 hade jag visionen om att jag som lärare skulle kunna hjälpa alla som 
behövde hjälp och som jag kom i kontakt med. Jag hoppade av mina studier efter 
drygt ett år, förvissad om att jag aldrig skulle bli lärare.” Så inleder Bodil sin yr-
kesdagbok. Hon är nu tillbaka efter sju år i arbetslivet och känner sig redo att utbil-
da sig till lärare och skriver också att det inte går att ge endast en anledning till att 
hon valde att bli lärare. Hon berättar om sitt första försök att studera på lärarutbild-
ningen. Hon menar att det var ett misstag att hon aldrig ordentligt hade funderat på 
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vad utbildningen skulle komma att innebära. Förutom att hon pendlade och upplev-
de att det var hårda studier, så kom utbildningen att innebära en process för henne 
som person som hon upplevde att hon inte var redo för med sina 19 år. ”Jag hade 
inte förstått vilka krav både utbildningen och läraryrket ställde på min person och 
vilken grad av personlig mognad som faktiskt var nödvändig.” Bodil berättar vida-
re att hon fann sig väl tillrätta i världen utanför skolan och inte längtade tillbaka. 
Det var på sitt första jobb som hon upplevde att hon äntligen blev vuxen och menar 
att hon sedan dess samlat många goda erfarenheter på sina arbetsplatser. ”Erfaren-
heter som gör mig till just den jag är. Dessa sju år är grunden för att jag idag vill 
och kan påbörja en lärarutbildning igen.” När Bodil reflekterar över sitt yrkesval 
kommer hon fram till att det inte i första hand är de bästa lärarna som inspirerat 
henne att välja läraryrket utan alla andra lärare som hon tycker inte ”hållit måttet”. 
Hon skriver att hennes yrkesval dels är ett försök att ge tillbaka av det som hon har 
fått, dels ett sätt att få en möjlighet att skapa mer av det som hon har saknat. 
 
Analys  
 
När Bodil reflekterar över sina yrkesvalsmotiv knyter hon an till tankar hon burit 
med sig under uppväxten. Något annan yrke än läraryrket var inte aktuellt, troligt-
vis har hon i rollen som lärarbarn fått en klart positiv bild av yrket och valet fram-
stod som självklart. De motiv som knyter an till Bodils egen skoltid påvisar både 
negativa och positiva uppfattningar om lärare. Motiven att välja läraryrket verkar i 
huvudsak handla om att hon vill kunna skapa mer av det som hon själv har saknat 
under skoltiden, således verkar de sämre lärarnas inflytande över henne vara en 
större påverkansfaktor än de lärarna som hon anser varit bra. I linje med sitt intres-
se för yrket påbörjade Bodil lärarutbildningen direkt efter gymnasiestudierna. Bo-
dils reflektioner över mötet med lärarutbildningen förmedlar en bild av i det när-
maste chockartade upplevelser och omtumlande insikter. Föreställningarna om ut-
bildningen och sig själv i rollen som lärare raserades. Höga krav och bristen på 
mognad kan ses som centralt i Bodils resonemang om avhoppet från lärarutbild-
ningen. Händelsen kan tolkas som en brytpunkt för Bodil, hon kom till en punkt då 
var tvungen att reflektera över sig själv, sitt handlande och omvärdera ett beslut. 
Genom händelsen tar hon avstånd från läraryrket och arbetar i andra verksamheter 
under sju års tid. Det från början självklara läraryrket tycks ha hållit sitt grepp om 
Bodil och hon börjar återigen på lärarutbildningen, förvissad om att ha nått den 
mognad som krävs för att klara det. Hon förmedlar en beslutsamhet och medveten-
het i sitt val. De erfarenheter Bodil erhållit i arbetslivet väger tungt, genom dem har 
hon vuxit och erfarenheterna tycks utgöra en grund att bygga vidare på, nu är hon 
redo för den utvecklingsprocess som hon tidigare inte klarat av. Bodils yrkesvals-
motiv förankrar hon i uppväxten och egna skolerfarenheter. I nuet finns motiv som 
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utgår från känslan av att vara mogen och redo för utbildningen. Motivet som riktar 
sig framåt präglas av en lust att bli en lärare som utvecklar det som hon själv har 
saknat under sin skoltid. 
 
6.2.2.4 Frida (G) 
 
I sitt första pedagogiska ställningstagande berättar Frida att hon som 22-åring bör-
jade inse att hon hade större ambitioner än att arbeta i en mataffär, tanken att bli 
lärare fanns där. Men eftersom betygen inte var de bästa och det fanns tidsbestäm-
melser som begränsade möjligheterna till att läsa upp betygen så avvaktade hon. 
Hon berättar att barn, glädje och sorger kom in i livet och att hon fick koncentrera 
sig på att sköta detta. Frida menar att eftersom hon är uppväxt med lärarföräldrar så 
har hon fått inblick i läraryrkets baksidor men visste också att det är ”ett underbart, 
varierande och engagerande arbete”. Hon upplevde att livet måste gå vidare och 
att det var nödvändigt för henne att bestämma sig i vilken riktning. Frida beskriver 
det som en ”skänk ifrån ovan” då hon kom in på en enkel dispensansökan två dagar 
innan terminens start. ”Jag ser det som mitt livs chans att få förverkliga mina 
drömmar och hoppas att min livserfarenhet kan räcka lika långt som mina ämnes-
kunskaper.” Hon understryker vikten av att få känna sig behövd och att hon har en 
stor vilja att dela med sig av sina kunskaper och beskriver sig själv som en person 
som har stor fantasi, energi och lekfullhet. Hon skriver vidare om att hon har upp-
levt läraryrket både rörigt och rörligt och menar att det är finns få yrken där man 
kan få dela med sig av det man kan av vardags- och ämneskunskap. ”Tänk att få 
vara med och påverka en ny generation, att det stora ansvaret vilar på mig ser jag 
som en utmaning.” Frida anser att hon har kommit en bit på väg i förståelsen för 
yrkesrollen men att det fattas en hel del ”Men eftersom så många människor ändå 
fixar detta med att vara lärare, så var jag nyfiken på att knäcka koden. Att fullstän-
digt få grepp om situationen och då kunna bli den lärare som eleverna behöver. 
 
Analys 
 
När Frida blickar tillbaka på situationer då hon funderat på läraryrket, kan man 
skönja en frustration, dels över dåvarande arbetssituation, dels över otillräckliga 
betyg. Efter en period som präglats av familjelivets realiteter verkar det som om 
Frida kommer till en punkt i livet då hon vill ta ett beslut om yrkesinriktning. En 
tolkning av Fridas reflektioner kan vara att hon går tillbaka till ursprungstanken om 
att vilja bli lärare och knyter det till uppväxten med lärarföräldrar. Hon har genom 
dem fått en i huvudsak positiv bild av yrket. Detta sammantaget resulterar i en dis-
pensansökan till lärarutbildningen. Frida uttrycker en stor glädje över antagningen 
till utbildningen och hon förmedlar en tilltro till den egna livserfarenheten. Hon ser 
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utbildningen som en utmaning och en chans till att förverkliga sina drömmar om 
läraryrket. De kvalitéer som Frida tillskriver sig själv kan tolkas som det som hon 
tycker är viktigt i rollen som lärare. Det skulle i så fall betyda att läraren delger ele-
verna sina kunskaper, är en person som är fantasifull, energisk och lekfull. I reso-
nemanget om yrket finns Frida själv i fokus, genom yrket får hon en chans att dela 
med sig, känna sig behövd, påverka och ta ansvar för kommande generationer. Ef-
ter den första kursen på utbildningen ger Frida intrycket av att hon fått en ökad in-
blick i vad lärarrollen kan komma att innebära. Med en tendens till oro konstaterar 
Frida att hon har mycket att lära. Det som tycks skapa förtröstan om att hon klarar 
av det är att många andra gör det, om dessa har knäckt koden borde hon också kun-
na göra det, menar hon. För Frida tycks den knäckta koden vara vägen till fram-
gång, den resulterar i en total kontroll i situationen som lärare och har man kontroll 
är man en bra lärare. Fridas motiv förankras i frustration i arbetslivet, hon ville ut-
vecklas. Motiven har även samband med bilden av yrket som hennes föräldrar för-
medlat. Det som genomsyrar hennes yrkesvalsmotiv är en önskan om att förverkli-
ga sina drömmar, när Frida blickar framåt handlar det om att anta utmaningen i lä-
raryrket, att påverka och ta ansvar för kommande generationer. 
 
6.2.2.5 Marie (G) 
 
I sitt pedagogiska ställningstagande berättar Marie att hon som 19-åring hade ett 
tillfälligt arbete som medhjälpare till skolvärdinnan på en skola. Hon arbetade med 
barn i åldern 7-16 år och fick även tillfälle att vikariera som lärare. Marie hade ing-
en tidigare erfarenhet av detta, eftersom hon nyss hade gått ut gymnasiet. I sam-
band med arbetet väcktes tanken på att utbilda sig till lärare ”.. jag tyckte att det var 
oerhört roligt och intressant, alla barnen, även de på högstadiet var underbara.” 
Men som hon uttrycker det ”..det stannade vid en tanke” eftersom hon fick fast ar-
bete vid ett statligt verk och trivdes bra där. Efter 19 år på samma arbetsplats fick 
hon information om att det ålades sparkrav som skulle innebära att tjänster skulle 
försvinna. Ungefär vid samma tidpunkt fick Marie reda på att det skulle fr o m 
höstterminen 1997 finnas en lärarutbildning på Högskolan i Borås. Detta gjorde att 
hon återigen började fundera på att utbilda sig till lärare, hon bestämde sig för att 
göra ett försök. Hon hade då ett år på sig att läsa in de ämnen som hon behövde för 
att bli behörig att söka in. Marie skriver att under ett års tid kämpade hon på Kom-
vux två kvällar i veckan, hon uttrycker att hon ibland funderade på om det var värt 
allt slit och undrade över om hon skulle komma in på utbildningen. Men hon sökte 
och kom in. Dessutom fick hon behålla sitt gamla arbete, ”..tänk att något så elän-
digt som hotet om att bli av med sitt arbete kan vändas till något så oerhört posi-
tivt.” När Marie ser tillbaks på sitt yrkesliv menar hon att det inte är bortkastat, hon 
har lärt sig mycket. ”Jag tror att mina nitton år på…har gett mig de erfarenheter 
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som jag kommer att ha nytta av som lärare.” Hon berättar att hon ofta tvingades 
hantera konfliktsituationer och människors besvikelse. Genom sitt arbete har hon 
konstaterat att det idag finns många barn i skolåldern som mår dåligt p.g.a. bland 
annat arbetslöshet och skilsmässor. ”Trots detta kan jag inte tänka mig ett bättre 
sätt att påverka framtiden än att arbeta med barn.” 
 
Analys 
 
Marie berättar om ett skeende som fick henne att byta yrkesinriktning. Efter en re-
lativt lång tid på samma arbetsplats upplevde hon hotet om uppsägning. För Maries 
vidkommande kan man se risken för uppsägning som en ofrivillig brytpunkt i hen-
nes sysselsättning. Ett motiv till att ändra yrkesinriktning. Utifrån Maries reflektio-
ner kan man förstå att hon ställdes inför en situation som gjorde att hon fick funde-
ra på vad hon kunde göra i stället. Hon blickar då tillbaka och plockar upp de tan-
kar som hon tidigare haft gällande läraryrket tankar som hon fått efter ett lärarvika-
riat som inneburit positiva upplevelser. Det som verkat avgörande för Marie tycks 
vara möjligheten att kunna studera till lärare på hemorten. När Marie blickar tillba-
ka, tycker hon att de erfarenheter hon bär med sig från sitt yrkesliv har ett värde 
och kan komma till användning i den kommande lärargärningen. Det är troligt att 
hon har blivit medveten om vilka erfarenheter hon bär med sig och fördelen med 
dem under de första veckorna på utbildningen. Kanske har hon råkat på konfliktsi-
tuationer under praktiken, känt sig trygg och haft redskap att hantera dessa pga er-
farenheter av det i sitt tidigare arbete. Genom sitt tidigare yrke har hon fått inblick i 
problem som barn kan råka ut för som påverkar deras livssituation och därmed 
även i skolverksamheten. Dessa insikter tycks inte påverka Marie negativt snarare 
tvärtom, genom läraryrket tycks hon se möjligheter att kunna påverka barnens 
framtid. Maries yrkesvalsmotiv har sitt ursprung i en situation då risken för arbets-
löshet förelåg samt i positiva upplevelser från en tid som lärarvikarie. Motivet med 
blicken riktad framåt handlar om en förhoppning om att kunna påverka framtiden.  
 
6.2.2.6 Gunilla (G) 
 
I sin yrkesdagbok skriver Gunilla att ”Jag trivs med barn. Jag har alltid tyckt om 
att hjälpa människor. Jag känner att jag har en hel del att ge den svenska skolan 
p.g.a. min bakgrund. Jag vill öka förståelsen för det olika i de skolor jag kommer 
att hamna i och bygga broar mellan olika kulturer.” I dagboken reflekterar hon 
över något som hon menar sig ha hört ifrån många håll, att lärarstuderande är de 
som ”köpt” skolan som institution, har trivts bra och därför väljer läraryrket. Gunil-
la hävdar bestämt att hon väljer att utbilda sig till lärare just därför att hon inte har 
”köpt” skolan som institution. ” Jag vill vara med om förändringar och det ska bli 
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spännande huruvida mina tankar kommer att växa/förändras under utbildningsti-
den.” I sitt pedagogiska ställningstagande berättar Gunilla att hon har arbetat i sko-
lans värld i ett antal år främst som hemspråkslärare men också i vanliga svenska 
klasser. Hon menar att hon under åren har tagit på sig en yrkesroll som lärare och 
eftersom hon fick återkomma som lärare termin efter termin borde de signaler hon 
sänt ut varit i rätt riktning. Hon reflekterar över detta i förhållande till det som hänt 
under de första veckorna. ”Jag känner först nu när jag har börjat utbildningen som 
jag kan tänka tillbaka och titta på den yrkesmanteln jag burit på ett omedvetet sätt. 
Det är först nu när jag har börjat utbildningen som jag kan analysera och reflekte-
ra över det som varit fastän det bara har gått ett par veckor sedan jag började min 
utbildning. I takt med den ökade självsäkerheten och självkänslan som jag nu får 
ökar också min medvetenhet om yrkesrollen på ett annat sätt.” När hon blickar till-
baka anser hon att det som var det svåra var ändå otryggheten. ”Otryggheten att 
inte veta var man skulle hamna, hur länge man skulle vara, vilka lärare man skulle 
samarbeta med osv.” Hon skriver att det också kändes jobbigt att inte kunna vara 
delaktig i långvariga projekt och förändringsarbeten och saker som hon tyckte var 
fel eller orättvist. ”Mina möjligheter att påverka min omgivning har varit begrän-
sade eftersom jag hela tiden fick ta hänsyn till de utbildade pedagogerna och kom-
ma ihåg att jag inte var en av dem. ” Gunilla har läst enstaka kurser i pedagogik 
och tycker att pedagogikämnet är väldigt spännande och att det inspirerade henne 
till att läsa vidare och utvecklas mera. Hon har klara förväntningar på utbildningen. 
”Jag hoppas att utbildningen ska ge mig den trygghet som jag söker i min blivande 
yrkesroll, eftersom jag har planer på hur jag ska arbeta, vad jag ska arbeta med 
och varför jag har de målen som jag har satt upp för mig själv.” 
 
Analys 
 
I sina dagboksanteckningar inleder Gunilla med ett ”motivbatteri”. De speglar hen-
nes intresse för barn och människor, den egna förmågans betydelse för yrkesvalet 
samt visioner för framtiden, visioner som visar en önskan om att kunna skapa för-
ståelse mellan olika kulturer. Dessa motiv kan ses som grunden för hennes yrkes-
val. Hennes relativt långa tid som lärarvikarie ligger i linje med hennes intressein-
riktningar och reflektioner över sin lärarerfarenhet visar på en process som lett 
henne vidare till att utbilda sig till lärare, få behörighet. Tiden som vikarie tycks ha 
haft stor betydelse vad gäller bekräftelse på att hon varit på ”rätt väg”, genom att 
hon fungerade i verksamheten och fick upprepat förtroende tolkade hon det som 
tecken på att hon var lämpad för yrket. Det som kan tolkas som avgörande för Gu-
nilla beträffande valet att utbilda sig kan förankras i upplevelser av frustration över 
att som outbildad lärare känna ett visst utanförskap och osäkerhet vad gäller an-
ställningsvillkor. Hon har även känt sig hämmad i fråga om möjligheten att påverka 
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i önskad riktning. Utifrån de referensramar som Gunilla skapat under sin tid som 
vikarie formulerar hon motiv till sitt yrkesval som handlar om en önskan om att 
påverka och förändra skolan, troligtvis med tankar om en fungerande mångkulturell 
skola. Efter tio veckor på utbildningen kan Gunillas reflektioner tolkas som att hon 
har genomgått ett perspektivskifte. Hon har en viss distans när hon ser på sin tidiga-
re lärarroll. Det är med viss förvåning som hon upptäcker att denna distansering 
varit en förutsättning för att kunna analysera och reflektera över det som varit. Det 
lyser igenom att denna analys och reflektionsprocess varit betydelsefull för Gunilla, 
hon förmedlar att hon fått en ökad medvetenhet om yrkesrollen något som för hen-
ne lett till en ökad självkänsla. När Gunilla blickar framåt, handlar det om förvänt-
ningar på utbildningen. Dessa ligger i linje med hennes ökade medvetenhet om yr-
ket och identifikation med yrkesrollen. Det verkar som om hon ser trygghet i yrkes-
rollen som basen i kommande yrkesverksamhet och en förutsättning för att kunna 
genomföra sina redan formulerade planer. 
 
6.2.2.7 Helene (G) 
 
I sitt pedagogiska ställningstagande berättar Helen att beslutet att utbilda sig till 
grundskollärare inte är ett beslut som hon har tagit ”över en natt”. Tanken har fun-
nits där länge men det har tagit några år för beslutet att mogna. Redan när hon var 
praoelev på lågstadiet i årskurs nio så tog idén form och sedan dess har många fak-
torer spelat in. Främst har det faktum, menar Helen, att hon har bott i ett halvkol-
lektiv där det vimlade av barn bidragit till hennes yrkesval, ”barn är helt enkelt nå-
got av det mest inspirerande som finns att ha att göra med. Dessutom känns lärar-
yrket som ett mycket meningsfullt yrke eftersom lärarens insats betyder så oerhört 
mycket för barnens utveckling.” Före utbildningsstarten kretsade hennes tankar 
främst kring hur man som lärare bär sig åt för att skapa ett bra socialt klimat i sko-
lan. ”Hur gör man för att undvika mobbing och hur gör man för att skapa en miljö 
där alla elever kan känna sig trygga och väl tillmods och bär man sig åt för att ele-
verna inte skall bli så skoltrötta som jag själv blev i skolan?” När Helen tänker till-
baka på sin egen skoltid reflekterar hon över att den uteslutande var koncentrerad 
på att förmedla traditionell skolkunskap, ” ..jag tror inte att skolan hjälpt till att 
uppfostra mig i någon större utsträckning, vilket jag tycker att den borde ha gjort. 
Det jag känt som mest viktigt att ändra på från min egen skoltid har varit och är 
fortfarande att lägga mer tyngd vid att skapa ett socialt tryggt klimat för barnen i 
skolan. ” 
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Analys 
 
Helenes tankar om läraryrket kan förmodligen spåras till, positiva upplevelser från 
en praktikperiod på lågstadiet under grundskoletiden. Av hennes texter framgår att 
yrkesvalet är väl genomtänkt, funderingarna på läraryrket har funnits med en längre 
tid. Vilka sysselsättningar Helene har haft eller vad som påverkat att valet skett vid 
denna tidpunkt framgår inte av texterna. Det verkar som om de övergripande moti-
ven för Helenes del handlar om möjligheten att i läraryrket få umgås med barn och 
att hon anser att läraryrket är meningsfullt. Det meningsfulla tycks ligga i vikten av 
lärarens insats i förhållande till barns utveckling. Det man gör som lärare är bety-
delsefullt. När hon blickar bakåt refererar hon till sin egen skoltid, hon är kritiskt 
inställd till den skola hon upplevt både vad gäller arbetssätt och socialt klimat. Hon 
signalerar att skoltiden inte varit särskilt positiv, för hennes del ledde den till skol-
trötthet. Man kan ana att hon även känt sig otrygg. Detta avspeglas i de frågor och 
resonemang hon lyfter fram när hon tänker på vad hon vill åstadkomma som lärare. 
Det sociala klimatet är i fokus. Att skapa en trygg och positiv miljö för eleverna är 
det viktigaste för Helen. Motiven som förankras bakåt i tiden har sin grund i nega-
tiva upplevelser från egen skoltid och positiva upplevelser av läraryrket under en 
praktikperiod. De framåt riktade motiven präglas av hennes önskan om att skapa 
något som hon själv saknade under sin skoltid. Det som genomsyrar motiven är en 
önskan om att få arbeta med barn och ha ett meningsfullt yrke. 
 
6.3  Huvudkategorier 
 
Som jag har beskrivit i analysdelen (sid.30) har studenternas 17 berättelser, med 
yrkesvalsmotiven som utgångspunkt legat till grund för kategorisering av motiven. 
Gemensamt för motiven i studenternas berättelser var att de kunde härledas till oli-
ka tidsperspektiv och att de präglades av inbördes samband. Grupperingen av moti-
ven var ett sätt att ordna dem och få en överblick av innehållet. Tolkningen av mo-
tivens tillhörighet har varit en dynamisk process och inte på något sätt självklar. 
Intentionen har under arbetets gång varit att skapa förståelse för och kunskap om 
studenternas motiv till sitt yrkesval.  
 
Motiven till varför studenterna valt lärarbanan indelades i tre huvudkategorier. 
Den första kategorin karaktäriseras av motiv som kan sägas vara övergripande 
motiv och som studenterna oftast inleder med i beskrivningen av vilka motiv som 
ligger till grund för valet av yrkesutbildning och som oftast är tidsneutrala.  
 
Den andra huvudkategorin karaktäriseras av motiv som knyter an till studenternas 
tidigare erfarenheter, bakgrundsrelaterade motiv. Denna grupp av motiv visar i 
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sin kontext, studentens egen berättelse, på en process som har lett studenterna fram 
till deras val av yrkesutbildning. 
 
Den tredje huvudkategorin präglas av motiv som riktar sig framåt i tiden, fram-
tidsrelaterade motiv. Motiven i denna grupp speglar en del av de mål och förvänt-
ningar, både på utbildningen och yrket, som studenterna bär med sig. 
 
6.3.1  Övergripande motiv 
  
Denna huvudkategori är i omfattning den största. Den omfattar övergripande motiv 
och här finner vi två underkategorier med tillhörande teman. Den ena handlar om 
motiv som visar på en önskan om att arbeta med barn/människor, barnet sätts här 
i fokus. Den andra kategorin innehåller motiv som berör läraryrket ur ett mer all-
mänt perspektiv, motiv med anknytning till yrket, uttrycker att läraryrket är ett 
kall och har en framtid, att man har något att ge och beslutet att välja lärarbanan är 
övertänkt, tankarna på läraryrket har funnits med en längre tid. Man kan säga att 
denna huvudkategori i princip är den enda i den första resultatanalysen, där det går 
att finna en tydlig skillnad i betoning av motiv hos förskollärarstuderande eller 
grundskollärarstuderande. De blivande förskollärarna anger i klart större utsträck-
ning motiv som handlar om barnets roll och barnets betydelse för yrkesvalet, me-
dan de blivande grundskollärarnas motiv i högre grad berör yrket och den egna rol-
len i förhållande till det. Båda studentgrupperna ger uttryck för att yrkesvalet är ge-
nomtänkt och att tankar omkring yrket har funnits med en längre tid.  
 
6.3.2  Underkategorier 
 
Motiv som knyter an till barn/människor 
Här är barnet i fokus. Studenterna beskriver ett tidigt intresse för barn, de tycker 
om barn och anser att samvaron med dem är positiv. Att arbeta med barn anses som 
intressant, utvecklande och utmanande. Några talar om att det är ett drömyrke.(16 
F, 3 G) 
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arbeta med barn/människor 
”Att skaffa mig ett yrke som handlar om barn var tidigt min mening och på gymna-
siet utbildades jag till barnskötare.”(F) 
 
”Eftersom jag alltid varit intresserad av barn var det naturligt att jag valde ett yrke 
där man  
arbetar med barn.”(F) 
 
”Jag tycker det är mycket utvecklande och intressant att jobba med barn och ser det 
också som en utmaning.”(F) 
 
”Att arbeta med barn, tycker jag är bland det bästa som finns och efter dessa tio 
veckor känner jag att jag har valt rätt yrke.”(F) 
 
ett drömyrke 
”Ända sedan jag själv var ett litet barn har mitt drömyrke varit att få jobba med 
barn.”(F) 
 
”Det har alltid varit en dröm att jobba med barn.”(F) 
 
”Jag älskar barn och min dröm är att få arbeta som lärare”(F) 
 
barnet 
”Barn är anledningen till att jag valde detta yrket.” (F) 
 
”Att vara med barn är underbart.”(F) 
 
”Jag älskar barn.”(F)(G) 
 

Motiv som knyter an till 
barn/människor 

arbeta med 
barn/människor drömyrke 

barnet i fokus 
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”Barn är helt enkelt något av det mest inspirerande som finns att ha att göra 
med.”(G) 

 
Motiv med anknytning till yrket 
Här sätter studenten sig själv i förhållande till utbildningen och främst till det 
kommande yrket. Här handlar motiven om att man ser yrket som ett kall och att 
man anser sig ha något att tillföra skolan. Tanken på yrket ligger relativt långt till-
baka i tiden. I dessa teman ger studenterna uttryck för att yrket känns som ett me-
ningsfullt framtidsyrke där man har möjlighet att arbeta med barn som har extra 
behov och där man kan få användning av sin kunskap. (5 F, 9 G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ett kall 
”Det känns skönt att välja ett yrke som man både känner är ett kall och som har en 
framtid.”(G) 
 
”Jag har vissa mål med mitt val av utbildning och yrkesroll. Jag vet redan nu att jag 
vill jobba på en problemfylld skola. Jag skulle hemskt gärna vilja ha den klassen 
som ingen lärare vill ha eller jag skulle vilja arbeta med de barn som det jämt och 
ständigt är bekymmer med. Jag känner ett kall och hoppas att jag kommer att tackla 
det hela.”(G) 
 
har något att ge/ lämplighet 
”Jag känner att jag kanske kan ge barnen något att ta med sig senare i livet, för det 
är ju faktiskt barnen som ska ta över samhället en dag. Dessutom är det många som 
behöver extra mycket omtanke och hjälp och det är de barnen som finns i mina tan-
kar.”(F) 
 
”Jag känner att jag har en hel del att ge den svenska skolan på grund av min bak-
grund.”(G) 
 

Yrket/yrkesrollen 

ett kall 

personlig 
lämplighet 

en länge närd 
yrkestanke
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”Dessutom känns läraryrket som ett meningsfullt yrke, eftersom lärarens insats be-
tyder så oerhört mycket för barnens utveckling.”(G) 
 
”Viktigt var också att behövas och jag har en stor vilja att dela med mig av mina 
kunskaper.”(G) 
 
har länge tänkt på yrket 
”Lärare är det yrke jag alltid velat satsa på.”(F) 
 
”Jag har alltid velat bli lärare, både förskollärare och lågstadielärare.”(F) 
 
”Jag har länge funderat på att bli förskollärare. Jag tycker att det verkar väldigt ro-
ligt att arbeta på en förskola eller i en integrerad klass”(F) 
 
”Beslutet att utbilda mig till lärare tog jag inte över en natt. Tanken har funnits där 
länge men det har tagit några år för den att mogna till ett beslut.”(G) 
 
”Jag har alltid velat bli lärare.(G) 
 
Analys 
 
Motiven i huvudkategorin ovan visar på något varierande intresseriktningar, bero-
ende på om man valt att utbilda sig till förskollärare respektive grundskollärare. Det 
är främst blivande förskollärare som lyfter fram barnets betydelse för yrkesvalet, i 
motiven avspeglas ett tidigt intresse för barn. De blivande grundskollärarnas över-
gripande motiv fokuserar på att man har något att tillföra. Gemensamt för båda 
grupper är att yrkesvalet verkar vara genomtänkt.  
 
6.3.3  Bakgrundsrelaterade motiv 
 
Den här huvudkategorin ligger storleksmässigt mellan de två andra huvudkategori-
erna. Underkategorierna handlar om motiv som relateras till uppväxten, tidigare 
skolerfarenheter och yrkeserfarenheter. Det är främst inom motivgruppen som 
visar på tidigare yrkeserfarenheters betydelse för yrkesvalet som de flesta motiven 
går att finna. Flera studenter hänvisar till tidigare yrkeserfarenhet, främst yrkeserfa-
renhet med pedagogiska inslag, som det avgörande för sitt utbildningsval. Student-
gruppernas yrkesvalsprocesser ser något olika ut. Inom den här huvudkategorin an-
ger förskolestudenterna att erfarenheter av barn har funnits i olika sammanhang och 
att det har styrt deras val fortsättningsvis. De positiva erfarenheterna har bekräftat 
tankarna på att vidareutbilda sig inom området. Vad gäller de blivande grundskollä-
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rarna har ett par arbetat inom skolans värld en längre tid, känner att yrket passar 
dem och de vill få ”behörighet”. Vad som kännetecknar de flesta av grundskollärar-
studenterna är att de har yrkeserfarenhet från andra områden, oftast flera olika. Att 
risken för arbetslöshet bidragit till att de sökt sig till en yrkesutbildning är också en 
orsak som tas fram. Upplevelserna av tidigare yrkeserfarenhet är övervägande posi-
tiva med vissa enstaka negativa inslag. Likaså anges vad gäller uppväxt och utbild-
ning både positiva och negativa upplevelser. Vad som också är intressant i denna 
huvudkategori är att man kan skönja en förändringsbenägenhet hos dem som på 
något sätt bär med sig negativa upplevelser från uppväxten, utbildningen eller yr-
keserfarenheten. Denna ”förändringsbenägenhet” behandlas mer i nästa huvudkate-
gori, som handlar om framtidsrelaterade motiv. 
 
6.3.4  Underkategorier 
 
Motiv som relateras till uppväxten 
Här beskrivs motiv som knyter an till uppväxten och de är relativt få. Det som stu-
denterna talar om är betydelsen av föräldrarnas yrke. Återigen är barnet i fokus för 
förskollärarstudenterna, de talar om det positiva i att ta hand om barn medan grund-
skolestudenterna skriver om läraryrket som givet med dess positiva sidor. (2 F, 3 
G) 
 
”Min mamma är dagbarnvårdare och jag har växt upp med två syskon och många 
barn i huset. Jag har alltid trivts jättebra med det och jag tycker det är kul att hjälpa 
mamma ta hand om barnen.”(F) 
 
”Eftersom jag är uppväxt med lärarföräldrar, så visste jag att läraryrket har sina 
baksidor men ändå är ett underbart, varierande och engagerande arbete.”(G) 
 
Motiv som relateras till tidigare skolerfarenheter / utbildning 
Till denna underkategori hänförs motiv som knyter an till erfarenheter som gjorts 
under skoltiden. Studenterna refererar här både till positiva och negativa bilder av 
lärare som det som påverkat yrkesvalet. Det är främst förskollärarnas motiv som 
berättar om positiva upplevelser från praktikperioder inom skola/barnomsorg som 
varit avgörande för deras yrkesinriktning.(7 F, 3 G) 
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grundskolan 
 ”Vår lågstadielärare var väldigt bra, för hon hade alltid bra ordning och vi fick ro-
liga och lärande arbetsuppgifter, Redan då hade jag bestämt, att jag ville bli någon 
slags lärare.”(F) 
 
”Först ville jag bli lågstadielärare, men efter praktik på dagis i nian ändrade jag 
mig, var då på dagis.”(F) 
 
”Redan när jag var praoelev på lågstadiet i nian tror jag att idén började ta form och 
sedan dess är det många faktorer som spelat in.”(G) 
 
”Det är inte i första hand de bästa lärarna som inspirerat mig att välja läraryrket 
utan alla de andra lärarna som inte hållit måttet.”(G) 
 
 gymnasierelaterad praktik 
”På gymnasiet läste jag barn- och fritidsprogrammet, vilket gjorde att jag fick pröva 
på min yrkesroll genom ett antal praktikperioder. Jag trivdes oerhört bra med den 
rollen.”(F) 
 
”Jag bestämde mig för att gå barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet för att se-
dan läsa vidare till 1-7-lärare, men under gymnasieåren kom jag på att det var med 
de lite yngre barnen jag ville arbeta. Jag var ute på arbetsplatsförlagd utbildning i 
flera omgångar och då fick jag chansen att pröva på såväl att arbeta på dagis som i 
skola. Då kom jag på att det var förskollärare som jag ville bli istället.”(F) 
 
högre utbildning 
”Efter att ha läst data ett år kände jag att jag ville ha ett yrke med mer ”social kon-
takt.”(F) 
 

Motiv som knyter an till tidi-
gare skolerfarenhe-
ter/utbildning

Erfarenheter från  
grundskolan Gymnasierelaterad 

praktik

Högre utbildning 
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”Jag tycker att pedagogikämnet är väldigt spännande, Jag smakade på det när jag 
läste det som enstaka kurser, vilket i sin tur gjorde att jag fick en sådan inspiration 
till att läsa vidare och utvecklas mera.”(G) 
 
Motiv som relateras till yrkeserfarenhet 
I den här kategorin speglas de upplevelser som studenterna har av yrkeserfarenhet 
från pedagogiskt arbete. Flera uttrycker att det är just dessa upplevelser som avgjort 
yrkesvalet. De har fått inblick i och erfarenhet av yrket och vill gå vidare. Det 
handlar i huvudsak om positiva erfarenheter av arbetssätt, arbetsmiljöer och mötet 
med barn. Motiven handlar om att gå vidare i karriären eller byta inriktning. (5 F, 7 
G)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erfarenheter inom skola/ barnomsorg 
 
”Upplevde det stimulerande och roligt att arbeta i ett arbetslag, där både förskollä-
rare, fritidspedagog och grundskollärare ingick. Det arbetssättet och den stimule-
rande arbetsmiljön på skolan födde tanken på att börja den treåriga utbildningen till 
förskollärare.”(F) 
 
”Efter detta fick jag en praktikplats i en skola och i och med det fick jag även vika-
riera i en del klasser och på de olika fritidshemmen i 1½ år. Efter dessa erfarenheter 
blev jag helt säker på att jag ville fortsätta att vidareutbilda mig, eftersom jag inte 
såg någon framtid som barnskötare.”(F) 
 
”Jag har under många år vikarierat som lärare och mitt intresse och engagemang 
har hela tiden ökat och förstärkts i takt med att jag själv blivit förälder.”(G) 
  

Motiv som knyter 
an till tidigare 
yrkeserfarenhet

Erfarenheter inom 
skola/barnomsorg

Övrig yrkeser-
farenhet
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”Det var här som mitt intresse för läraryrket började växa. Min insikt om läraryrket 
ökade mycket under denna tid. Det var intressant och utvecklande. Det hjälpte mig 
att fatta beslutet att byta byggnadsarbete mot barn- och ungdomsarbete.”(G) 
 
”Det var på mitt första jobb jag upplevde att jag blev vuxen och har sedan dess 
samlat många goda erfarenheter på mina arbetsplatser, erfarenheter som gör mig till 
just den jag är. Dessa sju år är grunden för att jag idag vill och kan påbörja en lä-
rarutbildning .”(G) 
 
 Analys 
 
Det som inte direkt framgår av citaten men som visar sig i studenternas berättelser, 
är att de blivande förskollärarnas yrkesvalsprocess visar på en ”rakare” bana, där 
intresset för barn har varit en ledstjärna. Detta visar sig i valet av gymnasielinje, 
praktikplatser och tidigare yrkeserfarenhet. De blivande grundskollärarna däremot 
har i större utsträckning vandrat en något ”krokigare” bana där yrkesvalsprocessen 
kantas av ett spektrum av intresseområden och yrkeserfarenheter, yrkesvalet har de 
dessutom gjort senare i livet. Båda grupperna har således relativt mycket med sig i 
bagaget vad beträffar upplevelser av det kommande yrket.  
 
6.3.5  Framtidsrelaterade motiv 
 
Denna tredje och sista huvudkategori handlar om motiv som riktar sig mot lärar-
utbildningen eller det kommande yrket i ett framtidsperspektiv. Dessa motiv ge-
nomsyras av en del av de förväntningar och mål som studenterna har på lärarut-
bildningen och det kommande läraryrket. Här speglas också den ”förändringsbenä-
genhet” som tidigare nämndes. Motiven som anknyter till lärarutbildningen handlar 
om en förhoppning om personlig utveckling, ökad yrkeskompetens och en grund för 
vidare studier. De yrkesvalsmotiv som riktar sig mot det kommande läraryrket vi-
sar på en önskan om att kunna förändra, förbättra skolans verksamhet och genom 
yrket påverka samhällets utveckling. Det som flera studenter uttrycker är att de vill 
utöka sin lärarkompetens vilket betyder att de tycker att de redan har en viss yrkes-
kompetens med sig. De som är citerade är mycket riktigt de som har varit ute i ar-
betslivet i skolan eller förskolan och som bär med sig yrkeserfarenheter som har 
givit dem upplevelser av vad de behöver för att utveckla en ”större yrkeskompe-
tens”. Det är de blivande grundskollärarna som skriver om att påverka samhällets 
utveckling, här finner vi få blivande förskollärare som har det perspektivet.  
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6.3.6  Underkategorier 
 
Motiv som riktar sig mot utbildningen  
Här uttrycker studenterna mål och förväntningar på utbildningen. Det handlar om 
en förhoppning om att utvecklas genom utbildningen. Båda studentgrupperna ut-
trycker en önskan om att bli rustade för det kommande yrket. De blivande förskol-
lärarna preciserar sig såtillvida att de talar om att öka sina kunskaper om barn. De 
blivande grundskollärarna uttrycker sig mer generellt, de talar om att få en trygghet 
och djupare inblick i yrkesrollen. (8 F, 4 G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
personlig utveckling  
”Mitt mål med denna utbildning är att utveckla mig själv och öka mina kunskaper 
om och erfarenheter av barn, för jag kände att de var långt ifrån kompletta.”(F) 
 
”Jag hade hört positivt om utbildningen, jag hoppas att jag skall utvecklas som per-
son, inte bara i min blivande yrkesroll utan också i min mammaroll.(F) 
 
”Det skall bli spännande att se huruvida mina tankar kommer att växa/förändras 
under utbildningstiden.(G) 
 
ökad yrkeskompetens. 
 ”Tillsammans med andra studenter och med hjälp av den teori vi läser och den 
praktik vi har hoppas jag kunna uppnå större yrkeskompetens.”(F) 
 
”Varför jag tog steget att vidareutbilda mig var i första hand för att jag vill öka min 
kunskap om barn samt bli bättre på att uttrycka mig i tal och skrift samt att kunna 
konkurrera på arbetsmarknaden.”(F) 
 

Motiv som riktas mot 
utbildningen 

Personlig 
utveckling 

Ökad yrkes-
kompetens 

En grund för 
vidare studier
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 ”Jag har höga förväntningar på denna utbildning. Jag vill lära mig så mycket som 
möjligt om barns utveckling, behov och hur man överför kunskaper till barn på ett 
metodiskt sätt.”(F)  
 
”Jag hoppas att utbildningen ska ge mig den trygghet som jag söker i min blivande 
yrkesroll, eftersom jag har planer på hur jag ska arbeta, vad jag ska arbeta med och 
varför jag har de målen som jag har satt upp för mig själv.”(G)  
 
”Vad jag gladde mig åt, var att få en större och djupare inblick i och utbildning för 
denna profession. Hur skulle jag kunna förbättra och eventuellt förändra mitt peda-
gogiska ställningstagande.”(G) 
 
en grund för vidare studier 
”Att arbeta med utvecklingsstörda barn är mitt mål och förskollärarlinjen känns 
som en bra grund.”(F) 
 
”Jag har valt att studera läraryrket, där jag först läser till förskollärare, varefter jag 
redan nu har som mål att fortsätta mina studier till grundskollärare.”(F) 
 
Motiv som riktar sig mot det kommande läraryrket  
I den här underkategorin uttrycker studenterna några av de mål som de har i sitt 
kommande yrke. Båda studentgrupperna menar att de vill påverka och förändra för-
skolan/skolan till något bättre. Förskollärarnas motiv handlar i större utsträckning 
om att förändra verksamheten medan grundskollärarnas motiv i större grad visar på 
en önskan om att påverka framtiden genom sitt yrke. (3 F, 8 G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Påverka, förändra 
förskolans/skolans 
verksamhet 

Påverka förändra 
framtiden 

Motiv som förankras i 
kommande yrkesroll 
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förändra/påverka (förskolans/ skolans verksamhet) 
”Av mina få erfarenheter känner jag dock att det är mycket rutiner och tider på da-
gis. På något sätt känner jag att jag vill ändra på rutinerna och tiderna.”(F) 
 
”Det behöver komma in lite nya färska förskollärare, som kan ge de äldre ett annor-
lunda synsätt. Försöka få dem att vidga sina vyer och försöka göra små ändringar i 
sina planer.”(F) 
 
”Mitt yrkesval är dels ett försök att ge tillbaka av det jag har fått, dels en möjlighet 
att skapa mer av det som jag har saknat.”(G) 
 
”Jag tycker jag är här just därför att jag inte ”köpt” skolan som institution. Jag vill 
vara med om förändringar.”(G) 
 
”Det jag känt som mest viktigt att ändra på har varit och är fortfarande att lägga 
mer tyngd vid att skapa ett socialt tryggt klimat för barnen i skolan.”(G) 
 
påverka/förändra framtiden 
”Samhället har förändrats och således mina barns framtid, en framtid som jag själv 
vill vara med och påverka, förändra samt få inblick i, för mina barns skull, för min 
egen skull och för självkänslans skull.”(G) 
 
”Trots detta kan jag inte tänka mig ett bättre sätt att påverka framtiden än att arbeta 
med barn.”(G) 
 
”Tänk att få vara med och påverka en ny generation, att det stora ansvaret vilar på 
mig ser jag som en utmaning.”(G) 
 
”Jag vill öka förståelsen för olikheterna i de skolor jag kommer att hamna i samt 
bygga broar mellan olika kulturer.”(G) 
 
Analys 
 
I denna framtidskategori kan man se att respektive studentgrupp i stort håller sig till 
sina intresseriktningar. Båda grupperna hoppas på personlig utveckling och ökad 
yrkeskompetens. I linje med tidigare motiv handlar de blivande förskollärarnas tan-
kar om yrkeskompetens om att lära sig mer om barn både genom teori och praktik. 
Grundskollärarna vill bli tryggare i sin yrkesroll och få en djupare inblick i yrkes-
rollen. Båda grupperna ger uttryck för en önskan om att förändra och påverka, här 
handlar det både om barnen, verksamheten, skolan, samhället och framtiden. De 
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bilder som yrkesvalsmotiven ger av de blivande förskollärarna och grundskollärar-
na visar således på både skillnader och gemensamheter.  
 
6.4  Kommentar och diskussion del 1 
 
De bilder som växer fram utifrån studenternas motiv, som beskriver varför man 
väljer att utbilda sig till förskollärare och grundskollärare, är bilder som i huvud-
sak stämmer överens med de resultat som tidigare forskning inom området visar.  
 
De väljer förskolläraryrket och grundskolläraryrket därför att de : 
 
♦ vill arbeta med barn/människor 
♦ tycker att de har något att bidra med, tillföra 
♦ under sin uppväxt och skoltid har positiva såväl som negativa erfarenheter av 

lärare och pedagogisk verksamhet.  
♦ i stor utsträckning har positiva yrkeserfarenheter främst av pedagogisk art 
♦ vill fullfölja det yrkesvalet som de sedan lång tid tillbaka har funderat på  
♦ ser läraryrket som ett drömyrke 
♦ ser läraryrket som ett meningsfullt framtidsyrke  
♦ ser yrket som ett kall 
♦ vill ha ett yrke som är stimulerande och omväxlande 
♦ vill gynna den personliga utvecklingen 
♦ vill få ökad yrkeskompetens och trygghet i den kommande lärarrollen 
♦ ser yrket som en grund, möjligheter till vidareutbildning  
♦ vill kunna påverka/förändra förskolans och skolans verksamhet  
♦ för att kunna påverka samhällets/framtidens utveckling 
 
Att vilja arbeta med barn och människor är ett motiv som finns med i många av ti-
digare studier kring området (Lortie, 1975; Joseph & Green, 1986; Wernersson, 
1990; Brown, 1992; Gran, 1994; Khilström, 1994: Young, 1995; Jönsson, 1996 
Holm 1996). Vad gäller motiven som berör aspekten att man har något att ge, bidra 
med, så visar Jönsson (1996), Persson (1999) och Wernersson & Leander (1979) på 
liknande resultat, den senare i termerna av ”lämpliga egenskaper”. I Jönssons studie 
finner man även motiv som handlar om att man ser läraryrket som meningsfullt. 
 
De övergripande och de bakgrundsrelaterade motiven ger tillsammans med berät-
telserna en inblick i den process som leder fram till valet av yrkesutbildning. I någ-
ra fall startar den processen redan i barndomen i form av påverkan av föräldrars 
sysselsättning och positiva/negativa erfarenheter från skoltiden, både från grund-
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skolan och gymnasietiden och i vissa fall eftergymnasiala studier. Lortie (1974), 
Lindblad & Perez-Prieto (1992) Kihlström (1994) pekar i sina studier på det faktum 
att de som väljer att utbilda sig till förskollärare/lärare är de som själva upplevt 
skoltiden som positiv. Kallos mfl (1990) talar också om detta fenomen. De menar 
att man återvänder till skolans värld för att återskapa den trivsamma skola som man 
själv har upplevt. Lindblad & Perez-Prieto knyter an sitt resultat till rekrytering till 
lärarutbildningen och höjer ett varningens finger, men ger även råd till lärarutbild-
ningen. De menar att lärares speciella skolperspektiv, skolerfarenheter och skolan-
passning kan ses som en tillgång för lärarutbildningen. De uttrycker dock en oro 
över om denna rekrytering och yrkessocialisation kan samverka till en konservering 
av skolan, eftersom det finns risk för att lärarna försöker återskapa den skola de 
själva gått i. De menar att om man nu ställer sig tveksam till värdet av en sådan 
konservering, så kan ett alternativ vara att lärarutbildningen i högre grad lyfter fram 
de studerandes egen skolhistoria och problematiserar denna i perspektiv av att de 
valt att bli lärare. De anser att utbildningen bland annat bör utnyttja de skillnader 
som troligtvis finns bland de studerande och penetrera olika perspektiv på försko-
lan/skolan- t.ex. i termer av karriärer och kulturer. Jag tycker att resonemanget är 
relevant för min studie, det ligger i linje med de tankar jag har utvecklat under ar-
betets gång. Även i Jönssons (1998) studie återkommer dessa motiv tillsammans 
med motiv som, liksom i min studie, knyter an till negativa upplevelser. Här finns 
en grupp studenter som inte upplevt skolan som särskilt positiv men som ändå väl-
jer läraryrket. Negativa upplevelser av skolan tycks vara en väl så god inspirations-
källa till att välja läraryrket. Detta är intressant. De som uppger att de negativa erfa-
renheterna ligger till grund för yrkesvalet visar i våra studier också på en föränd-
ringsvilja, de vill inte återskapa. De ger uttryck för en önskan att kunna förbättra 
förskolans/skolans verksamhet.  
 
När det gäller framtidsaspekten finns den sortens motiv med även hos W&L (1979) 
och Jönsson (1996), man talar då om goda möjligheter att få arbete och att läraryr-
ket ger tillgång till den internationella arbetsmarknaden. Wernersson (1990) och 
Holm (1996) visar också på att merparten av de blivande förskollärarna och grund-
skollärarna beskriver att de under flera år inriktat sig på att bli lärare och att det är 
ett väl genomtänkt beslut. Våra studier visar att individen mer eller mindre syste-
matiskt skaffat sig erfarenheter, där de kunnat testa sitt val.  
 
Kihlström (1994) Jönsson (1996) pekar på att studenter har uppgivit motiv som 
handlar om möjligheter till personlig utveckling i förhållande till utbildningen och 
yrket. Liksom i min studie handlar det om en förhoppning att kunna växa och för-
ändras och hela tiden lära sig.  
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Det som är förvånande i mitt resultat jämfört med liknande studier är att undervis-
ningsaspekten i motiven är förhållandevis lite uttalad, intresse för något ämne 
nämns inte alls. I Grans (1990) sammanfattande undersökning framgår det att det är 
i huvudsak 4-9 lärare som nämner intresse för ämnet som motiv till sitt yrkesval. I 
min studie förekommer inga ”senare lärare” vilket kan förklara en del av resultatet. 
Dessutom förekommer inte ”ämnet” som ett centralt begrepp i förskolesamman-
hang.  
 
Enligt min uppfattning är det inte någon studie förutom min, där motiven i lika stor 
utsträckning knyts till tidigare yrkeserfarenheter. I några studier har en inventering 
gjorts av tidigare utbildning och typ av yrkeserfarenheter, men de har inte lyfts 
fram i förhållande till motivet att välja läraryrket, eller hur dessa kan tänkas påver-
ka studenternas föreställningar och förväntningar på yrket. Joseph & Green (1986) 
kommenterar sitt studieresultat och frågar sig om det är en nationell trend att äldre 
och yrkeserfarna i större utsträckning söker sig till lärarutbildningen. Den frågan 
tycker jag är relevant även i förhållande till min studie. Man kan dra den slutsatsen 
att det är få som börjar på lärarutbildningen direkt efter de gymnasiala studierna, de 
flesta har varit yrkesverksamma under en kortare eller längre tid. I min studie är 
genomsnittsåldern hos förskolestudenterna 25 år och hos grundskolestudenterna 35 
år. Arbetslivserfarenheten tycks vara av stor betydelse för studenterna i min under-
sökning och har i många fall varit det som avgjort valet av förskolläraryrket respek-
tive grundskolläraryrket. Den pedagogiska arbetslivserfarenheten har i flera fall 
gett bekräftelse på ökat intresse för läraryrket. I några fall menas att livserfarenhet 
tillsammans med annan form av yrkeserfarenhet gör att man känner sig lämpad och 
redo för att välja läraryrket. Det är i första hand grundskollärarna som uttrycker 
detta. Sammantaget ger studenterna uttryck för att deras erfarenheter överhuvudta-
get är viktiga både vad gäller yrkesval men även för kommande yrkesroll.  
 
Jordell (1986) framhåller tillsammans med flera andra (Lortie, 1975; Silvernail 
&Costello, 1983; Zeichner, Tabachnick & Densmore, 1988; Knowles, 1992) att de 
tidigare skolerfarenheterna har större betydelse för lärarsocialisationen än den for-
mella lärarutbildningen och att det första året som yrkesverksam lärare är den tid 
som främst bidrar till lärarblivandet. Jag vill komplettera detta resonemang något. 
Utifrån resultatet i min studie där det framgår klart att flera av de lärarstuderande 
har erfarenhet av pedagogisk verksamhet i olika omfattning, menar jag att just den-
na period har väl så stor betydelse för lärarsocialisationen om inte större. Den näm-
ner Jordell inte alls. För att återigen anknyta till Lindblads & Perez Prietos (1992) 
studie, där de belyser vikten av att lyfta fram och dra nytta av lärarstudenters erfa-
renheter från sin skolgång, menar jag att samma sak bör gälla för erfarenheter av 
pedagogisk yrkesverksamhet, som dessutom ligger närmre i tiden. 
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Som tidigare nämnts, föreligger det förutom likheter också skillnader mellan stude-
rande- grupperna i min undersökning vad beträffar yrkesvalsmotiven och vägen till 
läraryrket. De blivande förskollärarna har tidigt haft barnet som intresse och led-
stjärna i sina sysselsättningar (jmf. Holm, 1997; Wernerson & Lander, 1979). För 
de blivande grundskollärarna har visserligen tanken på yrket funnits med, men vä-
gen fram till yrkesvalet är oftast längre och har kantats av olika sorters sysselsätt-
ningar. Det senare konstaterar även Gran (1992). Wernerssons (1990) studie visar 
en tendens till att ett tidigt yrkesval är kopplat till motiven intresse för 
barn/människor, medan andra typer av motiv blir mer framträdande, när valet 
kommer senare i livet. Den tendensen finns även i min studie. 
 
I enlighet med Sjöstrands teori, kan man tänka sig att studenterna genom dessa sys-
selsättningar (med fokus på erfarenheter av pedagogisk verksamhet) har utsatts för 
en socialisation, vilket innebär att hon får kunskaper, färdigheter, värderingar, atti-
tyder och intressen som är knutna till respektive yrkesroll. I flera sammanhang har 
man funnit att individer förbereder ett kommande gruppmedlemskap genom att 
lägga sig till med de attityder, intressen och värderingar som är typiska för den 
kommande gruppen. Detta är ett fenomen som uppstår som en effekt av identifika-
tion. En blivande förskollärare respektive grundskollärare kan utifrån detta per-
spektiv påverkas av sitt kommande yrke sk, antecipatorisk (föregripande) socialisa-
tion. För att en sådan identifikation ska kunna inträffa, måste individen ha dels en 
subjektivt upplevd information om den roll som den framtida grupptillhörigheten 
för med sig, dels en positiv attityd till gruppen i fråga, en subjektiv upplevelse som 
studenterna har haft möjlighet att erhålla under tidigare erfarenheter av pedagogisk 
verksamhet. Denna socialisation kan bidra till att studenterna redan till viss del är 
formade av olika pedagogiska yrkeskulturer med dess traditioner, när de träder in i 
den integrerade lärarutbildningen. De är inte i något avseende ”blanka blad”. Bli-
vande förskollärares och grundskollärares yrkesvalsprocess och socialisation kan 
kopplas till följande modell som tidigare definierats i teoriavsnittet (sid.18).  
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Figur 3.  Interaktion mellan olika faktorer i blivande lärares karriärutveckling. 
 

  
De rådande intresseriktningarna i ett tidigt skede av utbildningen kan förklaras ut-
ifrån detta perspektiv. Att dessa intresseriktningar avspeglas i studenternas texter är 
troligtvis även en naturlig följd av den första gemensamma 10 poängskursen, Kun-
skap, lärande, socialisation som syftar till en fokusering av den egna yrkesrollen. I 
det material som studerats, d.v.s. studenternas pedagogiska ställningstagande efter 
ovan nämnda kurs, ombeds studenterna att reflektera över vilka föreställningar och 
kunskaper man hade om yrkesrollen före utbildningen, vilka erfarenheter och kun-
skaper de har efter kursen samt vilka visioner angående kommande yrkesroll. Stu-
denterna har således haft en tidsdimension i sina reflektioner det handlar om då, nu 
och sedan 
 
I framtidskategorins motiv speglas några av de förväntningar och mål studenterna 
bär med sig in i utbildningen. Dessa ligger i linje med respektive intresseriktning 
och visar på konsekvensen av dem. Vad har det då för betydelse för den integrerade 
utbildningen med dess intentioner att skapa en gemensam yrkeskompetens till för-
del för en kommande integrerad yrkesverksamhet? Den kontrastering som görs i 
den här studien ger en indikation på att de blivande förskollärarna respektive 
grundskollärarna har olika intresseriktningar i ett tidigt skede av utbildningen, vil-
ket troligtvis inte är särskilt överraskande. Intresseriktningar som tenderar att ge-
nomsyra studenternas förhållningssätt till sitt yrkesval och sin yrkesroll. De blivan-
de förskollärarna har barnet i fokus och något mer specifika mål och förväntningar 
på sin utbildning/yrke. Grundskollärarna ställer yrkesrollen i fokus de talar mer om 
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den vuxnes/lärarens betydelse. Vad gäller mål och förväntningar, ligger de på ett 
mer övergripande plan. Visst talar även förskollärare om det egna bidraget, likaså 
finns barnet med hos blivande grundskollärare men ur att annat perspektiv. Det är 
inte vattentäta skott mellan intresseriktningar, utan jag talar om tendenser hos de 
olika studentgrupperna. För att använda mig av de två perspektiv som Falk (1997) 
hänvisar till, kan dessa perspektiv spegla två förhållningssätt hos blivande förskol-
lärare och grundskollärare. Det första perspektivet speglar en hållning som innebär 
att skolbarn finns för att tillgodose lärares behov av att undervisa, att förmedla 
kunskap och få ett meningsfullt arbete. Det andra perspektivet speglar en hållning 
som innebär att man i första hand blir lärare för att barn har behov som lärare 
skall tillgodose. Dessa två perspektiv eller förhållningssätt om man så vill, återfinns 
i min studie. Det finns en tendens till att (blivande) förskollärares yrkesvalsmotiv i 
högre grad förmedlar det andra perspektivet och grundskollärares yrkesvalsmotiv 
det första perspektivet.  
 
Vinsten i kontrasteringen ligger i att få syn på vad som skiljer dem åt, men även 
vad som är gemensamt. Varför då? För den integrerade utbildningen kan det betyda 
att med studenternas egna tankar och erfarenheter som utgångspunkt få syn på och 
få uppslag till mötesplatser för skapandet av en gemensam yrkeskompetens.  
 
Båda grupperna uttrycker en förhoppning om personlig utveckling både genom ut-
bildningen och yrket. De vill få ökad yrkeskompetens. Genom sitt val av yrke hop-
pas de på att kunna förändra till det bättre, till förmån för barnen. Dessa gemen-
samma teman tolkar jag som att studenterna är motiverade och målinriktade i sitt 
lärande, att de har krav på att utbildningen ska gynna deras personliga utveckling 
och ge de redskap som behövs för att klara kommande yrkesverksamhet. Föränd-
ringsbenägenheten tolkar jag som ett utslag av ett kritiskt reflekterande tänkande.  
 
Båda grupperna har, som jag tidigare diskuterat, med sig mycket i bagaget vad be-
träffar yrkeserfarenhet och i förhållande till yrkesvalsmotiven upplever studenterna 
erfarenheterna som viktiga. Kan detta ”bagage” ligga till grund för samtal och dis-
kussioner då studenterna får möjlighet till inblick i och förståelse för varandras 
”försocialisation” in i läraryrket, varandras föreställningar om respektive yrke? Jag 
tror inte att synliggörandet av olikheter måste betyda ett avståndstagande utan 
snarare kan det med hjälp av ett reflekterande förhållningsätt skapa nyfikenhet och 
förståelse för varandras utgångspunkter när man träder in i en gemensam utbild-
ning.  
 
Samtliga studenter i studien visar på att yrkesvalet är genomtänkt. Detta verkar ut-
göra, så som jag ser det  en trygg bas för båda grupperna, ett väl grundat val verkar 
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ge en stabilitet och skapa större medvetenhet och motivation i lärandet till lärare. 
Persson (1999) visar i sin studie att ett medvetet yrkesval skapar större förutsätt-
ningar för en positiv yrkesidentifikation. Alltså ytterligare en poäng med att reflek-
tera över sitt yrkesval. Att medvetandegöra sina motiv kan betyda en ökad trygghet 
och beslutsamhet i sitt lärande. 
 
Inför resultatdel 2 fokuseras frågan, om motivens karaktär har förändrats efter två 
år på den integrerade utbildningen. Berättar studenternas motiv detsamma som vid 
utbildningens början eller visar studenternas motiv att något har förändrats i tan-
karna om sitt yrkesval? Blir blivande förskollärares respektive grundskollärares in-
tresseriktningarna tydligare efter två år eller har de utvecklat mer likartade intresse-
profiler?  
 
6.5  Beskrivning av Analys 2 
 
Den andra analysen gjordes utifrån texter, skrivna av samma studenter efter två år 
på den integrerade lärarutbildningen. Samma övergripande fråga som i första ana-
lysen var utgångspunkt, med en fråga huruvida man med hjälp av yrkesvalsmotiven 
kunde urskilja någon form av förändring i tänkandet hos blivande förskollärare och 
grundskollärare om yrkesvalet efter två år på utbildningen. Utgångsläget för andra 
analysen var annorlunda på så vis att jag genom den första analysen erhållit en för-
förståelse för vilka studenterna var. Jag hade läst studenternas tankar och reflektio-
ner från sitt första år på utbildningen, fått kunskap om deras bakgrund och varit i 
kontakt med dem både per telefon, via brev och personligen. Det var även ett bort-
fall på fyra studenter som i den första analysen lämnat sitt material anonymt. Kate-
gorier var utformade och jag läste studenternas material med en redan formulerad 
tolkningsram. I analysarbetet arbetade jag direkt med studenternas egna berättelser 
och markerade där motiven med de beteckningar som jag använt mig av i första 
analysen. Följaktligen gjordes en insortering i de tre, redan utformade, huvudkate-
gorierna. Trots en redan utformad tolkningsram försökte jag ha en öppenhet inför 
materialet, då eventuella nya kategorier och teman kunde tänkas växa fram, vilket 
också skedde. Berättelser motsvarande de i första analysen konstruerades med varje 
students reflektioner och tankar om yrkesvalsmotiven som meningsbärare. 
  
Analys arbetet kan i punktform beskrivas som följer: 
 
♦ Startade med en genomläsning av samtliga texter för att bilda mig en uppfatt-

ning om omfång och innehåll. 
♦ Läste varje text ingående och markerade det innehåll som explicit uttryckte        

yrkesvalsmotiv. 



  

90 

♦ Markerade motiven med de beteckningar som använts vid första analysen. 
♦ Sorterade dem i nämnda huvudkategorier. 
♦ Gjorde jämförelser med första analysens material och formulerade, vid behov, 

nya under kategorier samt teman. 
♦ Liksom i första analysen använde jag mig av studenternas egna ord, d.v.s citat 

vid presentationen av motiven. 
♦ Den tolkning som jag gjorde av studenternas material formulerades i berättel-

ser med tillhörande analys.  
♦ Kvantifiering av motiven gjordes (Analys 2, 74 stycken) och fördes in i det 

diagram som använts vid första analysen. (sid. 82 ) 
 
6.6  Resultat och diskussion del 2 
 
Den första analysens tre huvudkategorier, övergripande motiv, bakgrundsrelate-
rade motiv och framtidsrelaterade motiv används i analys 2 vid indelningen av 
studenternas motiv. Flera av underkategorierna är också desamma, dock med delvis 
nya innehållsliga temata, de nya temata som har vuxit fram ur materialet finns i ka-
tegorin framtidsrelaterade motiv. I den första analysen låg betoningen framförallt 
på de övergripande och på de bakgrundsrelaterade motiven. En förskjutning av 
tyngdpunkten är tydlig i det senare materialet då antalet motiv i den framtidsrelate-
rade gruppen är betydligt fler än förut och utgör den största gruppen. 
 
6.6.1  Förskollärarnas personliga reflektioner över sitt yrkesval  
 
För att ge en fördjupad bild av den enskilde studentens tankar och reflektioner efter 
två år på utbildningen med yrkesvalsmotiven som utgångspunkt presenteras liksom 
i första analysen studenternas berättelser. Dessa är konstruerade av mig med stu-
denternas eget textmaterial som grund. Liksom i första analysen följs varje berättel-
se av en analys. I texterna åskådliggörs motiven från de tre huvudkategorierna med 
betoning på de övergripande och de framåtriktade, som är de dominerande grup-
perna i denna resultatdel. 
 
6.6.1.1 Cecilia (F) 
 
Cecilia inleder med att berätta att det inte spelar någon roll om hon blir förskollära-
re eller grundskollärare. Hon trivs med båda yrkena. Hon vill bli lärare därför att 
hon vill arbeta med de yngre barnen. Hon trivs bra med barn, hon vill hjälpa dem 
och vill vara med när de försöker lära sig något. Cecilia tycker att det är roligt och 
givande att kämpa tillsammans med barnet och stötta det och se det lyckas. Hon ser 
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yrket som en stor utmaning, att man aldrig blir färdig lärd utan att det inom yrket 
alltid finns något nytt att pröva eller bli bättre på och tycker att det är väldigt ut-
vecklande. Cecilia beskriver upplevelser av två praktiktillfällen, en period med de 
mindre barnen och en period med 6-7-åringar som varit positiva och som gör att 
hon kan tänka sig båda yrkena. Hon resonerar omkring olika möjligheter att efter 
förskollärarutbildningen fortsätta att utbilda sig till grundskollärare eller specialise-
ra sig på någonting inom yrket. Hon tycker att hon har fått positiv respons från barn 
under praktikperioderna och är glad att de ser henne som ”fröken”, samtidigt som 
upplevt att hon har kunnat bjuda på sig själv och kunnat leka med barnen. Ibland 
känner hon en tvekan inför yrkesvalet, när hon ser löneskillnader mellan förskollä-
rare och ekonomer. Hon hade också funderat på att utbilda sig till ekonom. Det som 
gör att valet känns rätt, är den positiva upplevelsen hon får när hon är ute på praktik 
och träffar barnen, den bekräftar att hon valt rätt. Cecilia vill arbeta för att få barn 
att tro på sig själva. Hon vill hjälpa dem som har det svårt och visa på att inget är 
omöjligt. ”Kort sagt vill jag ge och skapa tillfällen där de stärker sitt självförtroen-
de. För det är A och O tycker jag.” Hon berättar vidare om ett omdöme hon har fått 
av en handledare, som ansåg att hon har ett ”mjukt” sätt att vara med barnen, vilket 
hon själv tycker är bra och att hon är anpassningsbar och flexibel. Hon för ett reso-
nemang omkring sin egen lämplighet och tycker att hon har en personlighet som 
passar till yrket. Hon kommer tillbaka till barnen och uttrycker att hennes strävan 
och mål inom det kommande yrket är att arbeta för barnens bästa. Cecilia uttrycker 
att hon vet att arbetet kommer att bli krävande och att hon kommer att ta det väldigt 
personligt. ”Mina tankar och planeringar kommer nog inte att sluta när jag går 
hem utan det blir nog en del av mitt liv, en naturlig del tror jag. Det kommer nog 
inte att tynga ner mig utan ge mig mer vilja att lyckas.” Cecilia refererar till en 
praktikperiod då hon har haft undervisning som resulterat i fortsatt kontakt med 
barnen i form av brev. Hon gläder sig åt att ha inspirerat barnen i deras lärande, 
”..det värmde i hjärtat”. Hon uttrycker att det är stunder som dessa som gör att det 
känns betydelsefullt att bli lärare. Cecilia avslutar med att skriva att hon ser sig som 
en fröken som är modig att pröva något nytt och hela tiden vill bli bättre och menar 
att hon vill fortsätta att utvecklas och behålla sin nyfikenhet, finna nya vägar och 
lösningar på problem. 
 
Analys 
 
Efter två år på utbildningen har Cecilia fortfarande en öppenhet vad gäller valet av 
yrkesinriktning. Hon ger uttryck för att det inte har någon avgörande betydelse hu-
ruvida det är förskollärare eller grundskollärare hon blir. Erfarenhet från två prak-
tikperioder har befäst detta. Hon har trivts och fungerat med mindre barn och med 
barn i integrerad skolklass. Vad som dock framgår av Cecilias resonemang är att 
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hon har för avsikt att vidareutbilda sig efter förskollärarutbildningen. I början av 
utbildningen innebar den första praktiken en tydlig bekräftelse på att Cecilia valt 
rätt. Arbetet med barn upplevdes som mycket positivt. Det är alltjämt arbetet med 
de yngre barnen som är i fokus och det som avgör att yrkesvalet fortfarande känns 
rätt är positiva upplevelser av möten med barnen, då hon har känt att hon fungerat i 
yrkesrollen. Det som verkar betydelsefullt för Cecilia är responsen och respekten 
från barnen, att hon har kunnat gå in i leken och i rollen som lärare och då kunnat 
vara sig själv och att hon har inspirerat barnen i deras lärande. Genom en handlära-
res omdöme tycks Cecilia ha fått syn på kvalitéer hos sig själv som är viktiga i yr-
kesrollen och konstaterar, att hon genom sin personlighet passar för läraryrket. När 
Cecilia formulerar sitt uppdrag som lärare, utvecklar hon några av de tankar hon 
beskrev tidigt i utbildningen. Det som genomsyrar hennes resonemang är att hon 
vill hjälpa, stötta och stärka barnet i dess lärande. Hon vill befinna sig ”nära” barnet 
i sin roll som lärare. När Cecilia blickar framåt, ger hon uttryck för en kämparanda. 
Oavsett till vilken lärare hon utvecklas, är det barnets bästa som finns i fokus och 
det går att skönja, att hon ser det som sin livsuppgift. Sammantaget ger de olika 
reflektionerna över yrkesvalet en bild av att Cecilia har fått en fördjupad bild av 
varför hon vill bli lärare. Hon definierar sitt uppdrag och hur hon ser på sig själv 
som lärare. De tillbakablickar som fanns inledningsvis i utbildningen finns det en-
staka spår av. Det är nuet och framtiden som existerar för Cecilia.  
 
6.6.1.2 Carina (F) 
 
Carina tittar tillbaka och berättar att i början på utbildningen hade hon planer på att 
läsa till lärare men att hon lagt undan de tankarna.” Sedan vi var på praktik i 6 års-
verksamheten har jag fallit mer på plats i min yrkesroll. Att vara i skolmiljön var 
spännande och roligt, men med de yngre barnen. De äldre barnen är roliga att ar-
beta med också, fast utanför skolan.” Carina reflekterar över hur hon känner sig i 
förhållande till sin yrkesroll, hon menar att hon upplever en större säkerhet när hon 
vistas ute i verksamheten, samtidigt som hon uttrycker en osäkerhet. Hon tycker att 
det är skönt att ha ett år till på sig och har en förhoppning om att kunna utveckla en 
större säkerhet. ”I vissa situationer känner nog barnen av osäkerheten och utnyttjar 
det. Men som sagt, under kommande 2 terminer kommer jag att lära mig hur jag 
löser alla problem som kan uppstå. (I mina drömmar kanske) Nej, men lite säkrare 
kan jag nog bli under den tiden.” Carina tycker att det känns roligt att gå utbild-
ningen med tanke på att arbetsmarknaden verkar ha blivit bättre. Planerna för fram-
tiden handlar om att arbeta några år för att sedan läsa vidare till specialpedagog. 
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Analys 
 
Efter två år på utbildningen refererar Carina till upplevelser från praktik i 6-
årsverksamhet. Dessa har påverkat henne positivt och hon menar, att hon alltmer  
har funnit sig tillrätta i rollen som förskollärare. Av Carinas resonemang framgår 
att arbetet med de yngre barnen har varit inspirerande. Äldre barn i skolverksamhe-
ten tycks inte ha inneburit fullt så positiva upplevelser. Carina avfärdar de tankar 
hon tidigare haft om att utbilda sig till grundskollärare. Hon sänder ut dubbla bud-
skap i sina reflektioner om sin yrkesroll. Hon uttrycker att hon känner en ökad sä-
kerhet i verksamheten, men troligtvis har barnens ”testande” samtidigt skapat en 
osäkerhet hos henne. Carina lutar sig tillbaka mot utbildningen och har en förhopp-
ning om att kunna utveckla en större säkerhet i yrkesrollen under de terminer som 
återstår. När Carina funderar på framtiden, gläds hon åt att möjligheterna att få ar-
bete har ökat. Hon vill under några år arbeta som förskollärare för att sedan vidare-
utbilda sig till specialpedagog. Vidarutbildningen ligger i linje med tidigare tankar 
på att hon ser på förskollärarutbildningen som en grund att bygga vidare på. Att 
Carina efter två år på utbildningen fokuserar på upplevelser under praktiktiden, kan 
också härledas till tidiga tankar om att praktikperioderna troligtvis skulle vara av 
stor betydelse för henne p g a relativt få erfarenheter av yrket. Vid en jämförelse 
med Carinas tidiga reflektioner över motiven till sitt yrkesval, så gör hon vid det 
andra tillfället inte tillbakablickar, förankrade i uppväxt, skoltid och praktikperioder 
(under grundskole- och gymnasietiden). Detta kan tolkas som att hon upplever att 
de inte har lika stor betydelse för yrkesvalet längre. Hon har bearbetat dessa och 
lämnat dem bakom sig. Andra upplevelser och erfarenheter har trätt in, vilka har 
större betydelse för hennes tankar om sitt yrkesval och sin yrkesroll. Förändrings-
benägenheten framträder inte i detta senare skede av utbildningen. Det kan vara ett 
resultat av att hon har ”fullt upp” med att forma och utveckla sin yrkesroll, vilket 
inte skapar något större utrymme för ett kritiskt förhållningssätt till de verksamhe-
ter hon mött. Det kan även var så att de verksamheter hon varit i under praktiken 
fungerat positivt i motsats till de verksamheter som Carina hade erfarenhet av tidi-
gare och som således skapade tankar om att vilja förändra till det bättre. Vad som 
framträder i Carinas reflektioner efter två år på utbildningen är en ökad medveten-
het om sin yrkesroll. Hon har erfarenheter och insikter som både skapar säkerhet 
och osäkerhet. Hon har förväntningar på att utbildningen skall ”råda bot” på osä-
kerheten. Mötet med yngre barn i skolmiljön tycks ha gett inspiration till att vilja gå 
vidare. I sitt framåtblickande handlar tankarna om att få arbete och målet att vida-
reutbilda sig inom yrket.  
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6.6.1.3 Monika (F) 
 
Monika berättar att det finns många yrken som intresserar henne, men att förskollä-
raryrket är det som klarat sig bäst i hennes argumenttest. Monika menar att för att 
kunna göra ett bra arbete är det oerhört viktigt att man trivs med sitt arbete, att man 
tycker att det är roligt intressant och utvecklande. Monika anser att förskolläraryr-
ket bjuder de möjligheterna. ”Min personliga uppfattning är att som förskollärare 
kommer jag till exempel aldrig att bli färdigutbildad. Det kommer ständigt nya 
forskningsresultat som jag bör anamma vilket jag finner av intresse.” Det som ock-
så har stimulerat henne till yrkesvalet, var möjligheten att få ett omväxlande yrke 
och hon hänvisar till ett fabriksjobb, som präglades av det monotona. När Monika 
ser tillbaka reflekterar hon över de erfarenheter som gjorde att hon valde Barn- och 
fritidsprogrammet på gymnasiet, hon hade på högstadiet haft möjlighet att praktise-
ra på en förskola och upplevt det positivt. Föräldrarna var tveksamma till hennes, 
vad de tyckte, ”snäva” yrkesinriktning. Men hon berättar att de förstod henne ut-
ifrån att de visste hurdan hon var som person. Hon beskriver sig som en praktisk 
person. Hon berättar att hon alltid tyckt om att hjälpa till och har under årens lopp 
ofta fått förfrågan av sin omgivning om att ställa upp som lekledare och barnvakt, 
vilket hon gärna har gjort. ”Jag är mer praktisk, vill bland annat ta reda på, under-
söka och utföra saker och ting vilket förskolläraryrket ger mig möjlighet till. Jag 
kan se mig själv framför mig med ett antal barn runt mig där vi tillsammans under-
söker något vi har blivit fascinerade av.” När Monika funderar vidare över sitt yr-
kesval kommer hon in på barns behov. ”Även om vi lever i en stressad värld just nu 
så måste vi tänka på att våra barn får en så god uppväxt som möjligt. De behöver 
fortfarande lika mycket ömhet och kärlek som vi behövde när vi var små och det 
kan jag som förskollärare stötta/hjälpa föräldrarna att ge deras barn om de inte 
riktigt har den tiden.” När Monika reflekterar över hur hon tycker att förskolan 
skall vara, så har hon utvecklat en tanke och kommit fram till att förskolan skall 
vara en trygg, skön och behaglig plats, där barnen kan känna sig sedda, omtyckta 
och uppskattade. Hon menar att det finns många små historiska ögonblick som på-
verkat hennes yrkesval men att ovanstående sammantaget ger en bild av varför hon 
har valt förskolläraryrket. 
 
Analys 
 
Efter två år på utbildningen gör Monika några tillbakablickar, då hon reflekterar 
över sitt   yrkesval. När Monika reflekterar över sitt yrkesval, handlar det inled-
ningsvis om att förskolläraryrket motsvarar de krav som Monika har på ett arbete. 
Hon menar att arbetet som förskollärare innebär den omväxling och utveckling som 
hon anser vara en förutsättning för att hon skall trivas med arbetet. Hon har anam-
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mat tanken att hon ständigt vill lära nytt och ta del av forskningsresultat. Detta per-
spektiv på yrkesvalet finns inte med i tidigare reflektioner och kan ses som ett re-
sultat av en större inblick i yrket (och det som förmedlats genom utbildningen, ”det 
livslånga lärandet”). Monika gör, liksom i början av sin utbildning, ett antal tillba-
kablickar som förankras i tidigare yrkesverksamhet, ett monotont arbete i fabrik 
och positiva praktikperioder under skoltiden, negativa och positiva erfarenheter, 
som påverkat hennes yrkesval. Monika lyfter även fram sin praktiska läggning i 
förhållande till läraryrket och uttrycker att hon ser möjligheter att få utlopp för den 
inom yrket. Det kan tolkas som att hon har fått syn på sig själv och betydelsen av 
sina egna kvalitéer för yrkesrollen. I linje med de tankar som Monika hade i början 
av utbildningen tycks hon ha utvecklat tanken om hur förskolan skall vara, barns 
behov och sitt eget uppdrag som förskollärare. Det handlar om att förskolan skall 
vara en trygg plats, där hon som förskollärare ska ge ömhet och kärlek, så att bar-
nen känner sig sedda och omtyckta. Sammanfattningsvis ger Monikas reflektioner 
en bild av att hon har fått några nya perspektiv på yrkesvalet, fördelarna med yrket, 
den egna personlighetens betydelse för yrket och en tydligare definition av försko-
lans och förskollärarens betydelse. Monika förankrar några motiv i tidigare erfa-
renheter, men främst funderar hon på den kommande yrkesrollen och yrkesverk-
samheten. 
 
6.6.1.4 Marina (F) 
 
När Marina reflekterar över varför hon valt läraryrket fokuserar hon på förskollära-
rens uppgifter och vad som är positivt med yrket. Hon berättar att hon anser att 
grunderna för livet och lärandet läggs under barnets första sju år, att hon som för-
skollärare har ett stort ansvar för barnens start i livet. Som förskollärare ska hon 
komplettera hemmet och skapa en trygg uppväxt för barnen, ge barn möjlighet att 
känna sig betydelsefulla och sedda. Marina menar att man redan i förskolan kan 
förebygga att barn får det svårt i skolan genom att lära sig olika ”lärstilar”. Som 
förskollärare kan hon öka barnets intresse för att lära sig och arbeta med skolans 
ämnen på en grundläggande nivå och på ett roligt sätt. När Marina reflekterar över 
yrkets uppgifter är det ofta i vi-form. ”Vi ska få barnen att se på livets ingredienser 
som spännande och intressanta. Vi ska väcka deras nyfikenhet till att utforska och 
lära sig.” Hon uttrycker att hon tycker att förskolläraryrket är omväxlande och 
mycket utvecklande och menar att ”...jag kan aldrig sluta med att hänga med i ut-
vecklingen och lära mig mer.” 
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Analys 
 
När Marina funderar på sitt yrkesval, anger hon inte något som explicit svarar på 
frågan varför hon valt förskolläraryrket. Hennes reflektioner genomsyras nu istället 
av det uppdrag som hon anser sig har som förskollärare och yrkets positiva sidor. 
Det kan tolkas som att hon är fullt sysselsatt med att formulera sig i nuet utifrån de 
erfarenheter hon fått i utbildningen. Barnet är i fokus. För Marina handlar det om 
att ”se” barnet och skapa trygghet. Marina gör inga tillbakablickar och nämner inte 
de motiv som hon beskrev tidigare, motiv hon förankrade i positiva upplevelser 
från en period som miljöinformatör för mindre barn. Marinas grundinställning är att 
de första sju åren i ett barns liv är av stor betydelse för dess utveckling. Hennes re-
sonemang präglas av två perspektiv: hennes syn på barns livssituation och barns 
lärande. I rollen som förskollärare vill hon ta ansvar tillsammans med hemmet för 
att barnen blir trygga samt skapa goda förutsättningar för deras inlärning. Marina 
tycks ha relativt stort intresse för just barns lärandesituation, vilket kan tänkas ha 
sin förklaring i de positiva upplevelser som Marina beskriver tidigt i utbildningen, 
upplevelser av att se barn utvecklas i sitt lärande. Hon har efter två år på utbild-
ningen utvecklat tankar om sin roll som förskollärare i förhållande till barns läran-
de. Det handlar om att skapa intresse, nyfikenhet samt förbereda i förhållande till 
skolans ämnen. Vid en jämförelse med tidigare tankar om sitt yrkesval verkar Ma-
rina ha identifierat sig med sin kommande yrkesroll, hon talar om ”vi ”. Hon tyd-
liggör och definierar yrkets fördelar, sitt eget och förskolans uppdrag. 
 
6.6.1.5 Eva (F) 
 
”Att bli lärare har jag haft i mina tankar redan från grundskolan. Redan i högsta-
diet hade jag en ide om att vilja bli idrottslärare eller textillärare. I dessa ämnen 
var jag duktig. Ett annat skäl var att det var en av de få yrken jag hade kommit i 
kontakt med.” Så här inleder Eva sin berättelse med yrkesvalsmotiven som ut-
gångspunkt. För Eva har intresset för gymnastik varit centralt och funnits med se-
dan mellanstadieåldern och har resulterat i att hon nu har en egen förening. Anled-
ningen till att hon så småningom fick lägga lärarutbildningen på hyllan berodde på 
att betygen från gymnasieskolan inte var tillräckligt bra. Eva beskriver de upplevel-
ser hon har haft under sysselsättningar inom både utbildning och yrkesliv. Efter 
vantrivsel inom olika yrken inriktade hon sig på en kurs som krävdes för att kunna 
söka vidare till utbildningen för textillärare. Under kursen blev hon varse att hon 
utvecklat en dammallergi som satte stopp för vidare studier. Eva berättar hur hon 
prövade en annan inriktning med sitt gymnastikintresse som bas och gick således 
idrottslinjen på folkhögskola. Efter utbildning arbetade hon som idrottslärare. ”Det-
ta var inte alls vad jag hade tänkt mig. Att arbeta som idrottslärare var ett mycket 
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ensamt arbete, många av barnen var inte intresserade av idrott och oftast träffade 
jag inte de andra lärarna på skolan utan upplevde att jag bodde i idrottshallen.” 
Hon menar att dessa upplevelser var en av anledningarna till att hon inte sökte vi-
dare till idrottshögskolan. Hon återkommer också till sina betyg som inte räckte till 
och uttrycker en önskan om ett annat intagningssystem, en form av prövning istäl-
let. Hennes yrkeskarriär tog en annan inriktning i början på 80-talet då det rådde 
brist inom barnomsorgen. ”Det var ett underbart ställe, med aktiva förskollärare 
och barnskötare. Efter att ha vikarierat under ett års tid fick jag smak för att arbeta 
med just de yngre barnen. Jag upptäckte att det var det här jag ville arbeta med. 
Här fanns det arbetslag som jag saknade i skolan, här var barnen små, härliga och 
spontana. Det älskade jag. Jag stortrivdes.” Eva utbildade sig till barnskötare för 
att få chans till fast tjänst. Familjeliv kom emellan fortsatt arbete inom daghem, då 
hon fick två barn och valde att arbeta som dagbarnvårdare, en tid som hon upplevde 
som positiv och lärorik. Så småningom fick hon möjlighet till en betald utbildning i 
barn- och ungdomskunskap, efter den fick hon lust att läsa vidare. Efter ytterligare 
vikariat inom skola barnomsorg bestämde hon sig för att utbilda sig till förskollära-
re. ”För att få ett bättre utgångsläge när man söker tjänster och för en bättre lön 
bestämde jag mig för att utbilda mig till förskollärare. Det var ett stort steg, med 
tanke på min ålder och att man får leva med studielån under tre års tid. Nu har 
nästan två år av utbildningen gått, jag tycker det är mycket roligt, givande och jag 
ångrar mig inte att jag började. Nu får jag äntligen den utbildning som länge varit 
i mina tankar.” 
 
Analys 
 
Den berättelse som Eva skriver efter två år på utbildningen med yrkesvalsmotiven 
som utgångspunkt är relativt omfattande. Hon kommenterar själv textens omfång 
och menar, att det blev en del av hennes livshistoria. Innehållsmässigt är det stora 
likheter med de texter hon producerat i utbildningens inledande skede. Motiven är i 
princip oförändrade. De förankras i ett tidigt intresse för barn och i positiva och ne-
gativa upplevelser från yrkesverksamhet inom skola och barnomsorg. Det som 
präglar Evas text är att yrkesvalsprocessen är utförligare beskriven. Hon beskriver 
omständigheter, upplevelser och tankar som påverkat hennes yrkesval: betygens 
påverkan, allergi, fast tjänst, lön. Eva har relativt lång erfarenhet av arbete inom 
skola och barnomsorg och har en barnskötarutbildning. Detta kan vara orsaken till 
den starka förankringen av bakgrundsrelaterade motiv. Den erfarenhetsram som 
Eva har tycks viktig för henne, eftersom alla motiv relateras till den. Det motiv som 
har framåtriktning handlar om en önskan om fast tjänst och bättre lön. Eva har jäm-
fört med de andra studenterna få motiv som berör förskollärarens uppdrag och 
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kommande verksamhet, men hon uttrycker en positiv inställning till utbildningen 
och verkar nöjd med att få den lärarutbildning som funnits i hennes tankar. 
 
6.6.1.6 Anna (F) 
 
För Anna är förskolläraryrket inte det självklara valet, hennes ursprungstanke hand-
lade om att utbilda sig till grundskollärare, eftersom hon alltid haft en dröm om att 
arbeta som lärare i mindre utvecklade länder. Hon berättar att efter avslutade gym-
nasiestudier var hon redo att se sig om i världen, detta resulterade i ett aupair arbete 
i USA. ”Denna erfarenhet är ingen jag vill ha ogjord då jag under denna tid lärde 
mig otroligt mycket om barn, fick mersmak av att arbeta tillsammans med barn och 
blev enormt självständig.” Efter sin hemkomst arbetade Anna på servicehem men 
saknade arbetet med barn och sökte sig tillbaka till sådan verksamhet. Under två års 
tid arbetade hon som vikarie inom både barnomsorg och skola. ”Jag trivdes så bra 
med mina arbetsuppgifter att jag vid den tidpunkten beslutade mig för att söka 
grundskollärarlinjen runt om i landet, med första valet, Borås Högskola.” Hon 
kom inte in på sitt förstahandsval men dock andravalet som var förskollärarutbild-
ningen. Första året på utbildningen kände Anna en frustration över att hon inte stu-
derade till det hon egentligen ville bli. Men det som har skett under utbildningens 
gång har lett till ett förändrat tänkande. ”Jag ångrar absolut inte att jag påbörjade 
förskollärarlinjen och självklart kan jag se mig själv arbeta tillsammans med för-
skolebarn då jag har stormtrivts under de år jag yrkesarbetat samt under mina 
praktikperioder. Drömmen lever fortfarande kvar att läsa till lärare den släpper 
jag inte i första taget.” Anna blickar tillbaka på sin egen skoltid, hon har få minnen 
från sin tid i förskolan men desto fler från sin tid i grundskolan. ”Mina lärare 
minns jag alla väldigt väl, en del med skräck, andra med sympati, några få med 
saknad. Flertalet av de lärare jag haft har arbetat med en metod där fakta inlär-
ning dominerade. Att arbeta efter vad vi idag i våra läroplaner kallar problemba-
serat lärande är inget jag känner igen från min egen skoltid. Inte heller utgick man 
då från varje behov, intressen och erfarenheter utan det gällde att plugga in så 
mycket fakta som möjligt och skriva av sig på ett prov.” Anna tyckte att hon fick 
kämpa under skoltiden och ser det som en relativt tung period. Hon anser att den 
kunskap hon bär med sig till stor del har erhållits utanför skolan. Anna utrycker en 
stor lättnad och tacksamhet inför den förändring som hon menar är på intågande i 
skolan idag. Samtidigt ser hon problemen med den ”äldre generationens lärare” 
och med vissa studenter som hon menar villa hålla kvar det gamla traditionella ar-
betssättet. När hon talar om lärarens yrkesroll ser hon som viktigt att varje barn in-
spireras till att göra sitt allra bästa utifrån sin individuella förmåga och världsbild, 
hon tycker att det är viktigt med lärarens personliga engagemang och vilja till att 
försöka förstå barnen. Hon funderar på sin framtida verksamhet. ”Jag tycker otro-



  

99 

ligt mycket om att arbeta med barn. Jag vill dock få bort den traditionella kun-
skapssynen. Det enda som oroar mig en aning är att hamna på en arbetsplats där 
man inte delar denna syn med mig utan lever kvar idet gamla mönstret. Kommer 
jag då falla in i deras arbetssätt eller kan jag förändra deras tankebanor? Vilken 
rätt har jag att komma och röra om i grytan?” 
 
Analys 
 
När Anna återigen reflekterar över sitt yrkesval blickar hon tillbaka och beskriver 
några av de sysselsättningar som varit av betydelse för hennes yrkesinriktning. Det 
handlar i huvudsak om verksamheter inom skola och barnomsorg. Detta beskriver 
hon mer utförligt än i tidigare texter. Intresset för barn har varit hennes riktmärke. 
Liksom i inledningen av utbildningen beskriver Anna att hennes förstahandsval var 
grundskollärarlinjen och att hon inte kom in där har inneburit en viss frustration. 
Efter två år på utbildningen har hon en förändrad inställning till utbildningen, hon 
uttrycker att hon ser framåt och sig själv i rollen som förskollärare, detta i positiva 
ordalag. Hon tycks ha försonats med sitt andrahandsval. I förhållande till tidigare 
resonemang om sin skoltid, som handlade om bilder av lärare, har Anna nu ett kri-
tiskt förhållningssätt till den skola och de lärare hon själv har erfarenhet av. Det 
lyser igenom att Annas grundskoletid varit kämpig och krävt stor arbetsinsats. Hon 
är kritiskt till de metoder och arbetsformer hon erfarit och menar att hon inte lärt 
mycket inom skolans väggar. Att hon uttrycker positiva tankar om skolans föränd-
ring kan förstås utifrån detta perspektiv. Att hon har kvar drömmen om att bli 
grundskollärare kan tolkas som ett sätt att få möjlighet till att förändra till det bätt-
re. Detta avspeglas även då Anna beskriver vad som är en del av lärarens uppdrag, 
det personliga engagemanget är viktigt samt att se och förstå barnet som individ i 
sitt lärande. När Anna blickar framåt knyts motiven till det positiva arbetet med 
barn och tankar om förändring av det som hon anser vara den traditionella kun-
skapssynen. Hon förmedlar en oro inför kommande yrkesverksamhet och ställer sig 
frågor om hennes möjligheter och rätt att förändra och stå fast i det som hon tror på. 
Efter två år på utbildningen speglar Annas reflektioner med yrkesvalet som ut-
gångspunkt fördjupade tankar om kommande yrkesroll och verksamhet, hon har ett 
kritiskt förhållningssätt och definierar det som hon anser vara det viktigaste i yrkes-
rollen. 
 
6.6.1.7 Jenny (F) 
 
Jenny inleder sin text med att berätta att hon inte tycker att hennes motiv till yrkes-
valet har förändrats så mycket under utbildningens gång. Hon berättar att hon var 
ganska säker på sin sak när hon sökte till förskollärarutbildningen. Anledningen till 
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det var att hon hade yrkesarbetat med barn dels på fritids och del som barnflicka. 
Hon uttrycker att det aldrig är lätt att veta vad man vill göra resten av sitt liv, men 
menar att eftersom hon alltid har varit mycket barnkär tänkte hon att förskollärar-
yrket skulle passa henne bra. Jenny tycker att med hjälp av de erfarenheter som hon 
har skaffat sig både genom studier och i verkligheten har förstärkt hennes överty-
gelse om att det är förskolläraryrket som hon vill satsa på. Hon tycker att arbetet är 
ett varierande yrke, eftersom man arbetar med människor och uttrycker att hon de-
finitivt inte är någon ensamvarg utan vill ha folk omkring sig. Hon anser att barn 
ger otroligt mycket och att det är positivt att få finnas där för barnen. ”Det är ett 
ömsesidigt samspel där man får ge och ta av varandra.” Jenny berättar att hon 
dessutom trivs med att arbeta i arbetslag ”där man slipper vara själv med ansvar 
och man har kollegor att bolla tankar, idéer och problem med.” Hon ser samarbetet 
med kollegor som en stor fördel och skriver att yrket medför att man ibland sätts på 
hårda prov och att det då är skönt att det finns fler att luta sig mot. När hon tänker 
vidare på sitt yrkesval ger hon uttryck för att det som känns viktigt är att hon som 
förskollärare ”kan ge våra kommande samhällsmedlemmar en god start i livet.” 
Hon tycker att det finns många barn som har det svårt och inte får den kärlek de 
behöver och hon upplever att i förhållande till detta kan hon verkligen ge dessa 
barn något. I samband med detta känner hon en tvekan inför att räcka till. ”Visser-
ligen känns det som det lilla jag kan bidra med, är ibland som en liten droppe i ha-
vet, men denna droppe kan faktiskt ge just det barnet något positivt att föra med sig 
resten av livet.” Jenny tycker att barn är försvarslösa gentemot vuxna och att de har 
rätt till värda en värdefull start i livet och att hon vill finnas där som ett gott stöd, en 
pålitlig vuxen som vill göra sitt bästa (även om det är svårt) för att ”barnet ska må 
bra och få en tilltro till det samhälle det ska växa upp i.” 
 
Analys 
 
När Jenny återigen funderar över sitt yrkesval anser hon att motiven inte har för-
ändrats, eftersom valet var väl genomtänkt, det handlar i huvudsak fortfarande om 
att intresset för barn är grunden för yrkesvalet. Hon har dock under utbildningens 
gång blivit stärkt i sin tro på att förskolläraryrket är det rätta för henne. De tillbaka-
blickar Jenny gör är kortfattade i förhållande till de beskrivningar av tidigare erfa-
renheter som hon gör tidigt i utbildningen. Trots att hon själv inte är medveten om 
det, har det skett en förändring vad beträffar motiven. Tonvikten i hennes reflektio-
ner ligger nu på vilka fördelar förskolläraryrket har och hon formulerar sitt uppdrag 
som förskollärare. I linje med de tankar om lärande och utveckling genom interak-
tion som Jenny tidigare uttryckte, utvecklar hon nu sitt resonemang. Det handlar 
om fördelen med arbetslaget, hon tycks ha upplevt situationer då samarbete med 
kollegor varit positivt. Man kan även skönja att hon har fått en inblick i yrkets pro-
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blematik, då hon talar om att yrket medför att man sätts på prov. När Jenny resone-
rar om kommande yrkesroll handlar det om att hon som förskollärare i första hand 
vill bidra till en god start för barnen, att som vuxen vara ett stöd för det utsatta bar-
net. Hon speglar en viss oro över sin otillräcklighet men uttrycker en förhoppning 
om att kunna bidra till barnets bästa. Efter två år på utbildningen genomsyras Jen-
nys motiv av yrkets fördelar och uppdraget som förskollärare. 
 
6.6.2  Grundskollärarnas personliga reflektioner över yrkesvalet 
 
6.6.2.1 Crister (G) 
 
Crister inleder sin berättelse med att konstatera att det finns många orsaker till var-
för han valde läraryrket. En av de viktigaste orsakerna var perioder av arbetslöshet. 
”Arbete och arbetslöshet avlöste varandra med jämna mellanrum. Ibland var det 
skönt att hinna göra det man ville göra. Men jag saknade mina arbetskamrater och 
känslan av att inte vara behövd fick mig att fundera över min egen förmåga.” Cris-
ter berättar om känslan av att något behövde hända. Han berättar att han fick inspi-
ration till att välja läraryrket från flera håll och att han har flera vänner som arbetar 
som lärare och ”deras engagemang smittade säkert av sig till mig med.” Men den 
som verbalt väckte frågan om läraryrket var hans fru som arbetar inom skolan. Det 
som Crister beskriver som ett tungt argument för valet av läraryrket var utsikterna 
att få ett arbete efter avslutad utbildning. Han berättar om en tid som verkat avgö-
rande och utmanat honom till att välja läraryrket. Det var när han under en tid som 
arbetslös varit ett stöd i sin dotters klass. ”Min dotter gick i en tämligen stökig klass 
och under den tid som jag var arbetslös engagerade jag mig i klassens problem. 
Denna insikt i läraryrkets problematik kändes utmanande att göra något verkligt 
av.” Det som Crister sedan reflekterar över är sin egen erfarenhet i förhållande till 
läraryrket. ”Med min livserfarenhet från en personligt stökig tid inom grundskolan, 
som jag tvingades avbryta i nian för att sedan gå om ett år senare, dels erfarenhe-
ter av flera yrken, idrottsledare, förälder osv. kändes det som om jag hade något att 
tillföra skolan. 
 
Analys 
 
När Crister reflekterar över sitt yrkesval efter två år på utbildningen är motiven i 
princip desamma som vid utbildningsstarten. Fokus för Cristers motiv förankras i 
en tid som arbetslös och i en önskan om att förändra situationen. Genom lärarut-
bildningen får han möjlighet till arbete. Han beskriver något mer utförligt de tankar 
och funderingar som föregick valet. Förutom tiden som stöd i dotterns klass nämner 
han påverkan från omgivningen genom familj och vänner, som bidragande orsaker 
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till yrkesvalet. Ett perspektiv som tillkommit är den personliga erfarenhetens bety-
delse för kommande yrke, erfarenheter som innebär att han anser att han har något 
att tillföra skolan. Han refererar till sin egen stökiga skoltid som tycks ha inneburit 
problem för honom. Det kan tänkas att han genom att ha varit i  rollen som pro-
blemelev anser sig ha större förståelse för just den gruppen vilket är berikande för 
yrkesrollen. Dessa reflektioner kan vara en form av framåtblickande och ett sätt att 
tänka sig in i kommande yrkesroll. För övrigt präglas Cristers reflektioner av motiv 
som förankras i tidigare livssituation som arbetslös. 
 
6.6.2.2 Anders (G) 
 
Anders tycker att hans åsikter och ställningstaganden i förhållanden till yrkesvalet 
inte har förändrats särskilt mycket under utbildningen, han tycker att de snarare har 
förstärkts. Det som han menar har förändrats eller byggt på hans ställningstaganden 
är en fördjupad förståelse för vikten av arbetslag, föräldrars medverkan samt integ-
rationen mellan förskola och grundskola. ”Mina praktikperioder har även de fått 
mig att reflektera över mina visioner över mitt yrkesval och hur jag vill, och inte 
vill, agera som pedagog. Fortfarande anser jag att arbetslagen och dess rutiner 
inte fungerar med önskad effekt. Något som jag vill arbeta för när jag kommer ut 
som färdig pedagog.” Anders anser att resurserna inte tas tillvara vid samarbete 
mellan olika lärarkategorier. ”Vi har massor av kunskap, som vi kan dela med oss 
av till varandra, massor av erfarenheter. Anders reflekterar över kommande yrkes-
roll och ger uttryck för sina visioner. Som lärare vill han vara ”lyhörd, observant, 
förstående och flexibel samt kunna rätta sig efter barnens intresse, frågor och erfa-
renheter. På det sättet är det ju inte bara jag själv som kan vara med och påver-
ka.” Anders påpekar att hans musikaliska bakgrund är till gagn för det kommande 
yrket. Anders vill främst se sig som en handledare, en som kan uppmuntra bar-
nen/eleverna till att vilja gå vidare samt skapa lust och motivation. Han uttrycker 
tydligt att han vill leva upp till sina ideal och att han fortsättningsvis kommer att 
kämpa för det. ”Jag vill kunna vara med och påverka mina barns och barnbarns 
framtid”.  
 
Analys 
 
När Anders återigen får fundera över varför han har valt läraryrket kommer han 
fram till att motiven inte genomgått större förändringar. Det handlar fortfarande i 
grunden om en önskan att kunna påverka sina barns framtid. Han tycker dock att en 
del av de ställningstagande han gjorde vid utbildningsstarten i förhållande till sitt 
yrkesval har befästs. Han uttryckte då en önskan om en djupare inblick i lärarpro-
fessionen, han menar nu att han fått förståelse för arbetslagets betydelse, föräldrars 
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medverkan samt integrationen mellan förskola och skola. Att Anders tar fram dessa 
områden kan tolkas som att det är just dessa som han inte har problematiserat under 
sin tid som lärarvikare och i den bemärkelsen ”nya”. Han ger uttryck för att praktik 
perioder har fått honom att fundera över sina visioner och mål som lärare. Utifrån 
de erfarenheterna formulerar han tankar om vad han vill förändra i kommande yr-
kesverksamhet och definierar hur han vill vara som lärare. Vad beträffar komman-
de yrkesverksamhet är arbetslaget i fokus, han vill verka för ett fungerande arbets-
lag med ett ökat utbyte mellan olika lärarkategorier. Det är troligt att han har upp-
täckt detta ”problemområde” pga. den integrerade utbildningen. Vad gäller lärarrol-
len vill han i första hand se sig som en observant handledare för barn i deras läran-
de, kunna motivera dem utifrån deras intressen. När han fortsätter att blicka framåt 
tycks han drivas av en stark önskan att leva upp till sina ideal. 
 
6.6.2.3 Bodil (G) 
 
Bodil inleder sin berättelse med att konstatera att hon nu efter två år på utbildning-
en tycker sig ha fått en relativt god bild av vad det kommer att innebära att vara lä-
rare.” Två års studier har lärt mig mycket om läraryrkets komplexitet och alla svå-
righeter, som att inte räcka till, vara kreativ och flexibel, vara uppmärksam och 
seende, kunna möta individens alla behov, kunna individualisera, ha gruppen som 
grogrund för lärande, integrera, osv. Vad beträffar den aktualiserade frågan om 
varför hon valt läraryrket känns den inte så angelägen menar hon. ”Den fråga som 
jag spontant funderar över från tid till annan, är inte varför jag valde att bli lärare, 
utan hur det kommer sig att jag fortfarande kan tänka mig – och uppriktigt önskar 
– att arbeta som lärare. Med läraryrkets komplexitet som utgångspunkt förundrar 
hon sig över att det är någon som fullföljer utbildningen och frågar sig om det är 
möjligt att lyckas i arbetslivet. Bodil konstaterar att det måste vara starka krafter 
och stora lockelser som driver henne vidare. Hon utvecklar inte detta resonemang 
men tycker att det kanske vore värt att fundera över vad det är. När Bodil tänker på 
sitt yrkesval är hon medveten om att hon ständigt kommer tillbaka till de erfarenhe-
ter som hon har gjort i arbetslivet, utanför skolans värld. Hon kan inte nog värdera 
betydelsen av de upplevelser som steget ut i arbetslivet innebar. Tiden i arbetslivet 
fick henne att växa och mogna som människa. ”För första gången fick jag känslan 
av att kunna någonting och att denna kunskap fanns integrerad i mig själv, den var 
min alldeles egen. Jag stod på egna ben och de bar. Det hade man aldrig tidigare 
begärt av mig. Kanske är det fel att säga att skolan gjorde mig till den jag var då. 
Det fanns och finns än i dag, fler faktorer än så, vilka påverkar vår utveckling, men 
skolan lyckades heller aldrig hjälpa mig att bryta det mönstret och få mig att ut-
vecklas till något mer.” Bodil anser att skolan av idag fortfarande bidrar till att ska-
pa eller förstärka okritiskt tänkande och osjälvständiga egenskaper hos eleverna, 
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och att det är ett högt pris de får att betala. Hon berättar att hon fortfarande kämpar 
med att hitta tillbaka till förmågor som hon tycker sig ha förlorat under sin tid i 
skolan. ”Det är ett digert men alldeles nödvändigt arbete för mig som människa 
och individ men jag ser det också som det viktigaste arbete jag har att bedriva 
inom ramen för min pedagogutbildning.” När Bodil reflekterar över hur skolan har 
påverkat henne och hur den ser ut idag, tycker hon att det blir allt tydligare att sko-
lan inte erbjuder eleverna det de behöver. Hon anser att skolan måste sluta med att 
beröva barnen deras ursprungliga språk, uttrycksformer och individualitet och inte 
ha likriktning som främsta mål. ”Det är för mig en oerhört lockande tanke att aktivt 
få påverka och bidra till att utforma en skola där detta blir verklighet. En skola 
som bidrar till mångfald istället för likriktning, eget och kritiskt tänkande istället 
för reproduktion, delade erfarenheter istället för konkurrens, livsglädje och livslust 
istället för leda, meningsfullhet och bekräftelse istället för ensamhet, kommunika-
tion, språk och uttrycksformer istället för våld.” Hon menar att denna vision egent-
ligen inte är rimlig men att den ändå fyller en uppgift. Det avgörande för om hon 
skall lyckas nå sina mål, hänger endast på den egna yrkesskickligheten. I sitt arbete 
som lärare anser Bodil att hon intar en maktposition där hon har stora möjligheter 
att påverka. ”I mitt yrke har jag möjligheten och ansvaret att styra denna utveck-
ling vilket är både en enorm utmaning och förmån som jag inte kan ställa mig utan-
för.” 
 
Analys 
 
Efter två år på utbildningen förmedlar Bodil en bild av att ha fått större insikter i 
läraryrkets komplexitet. Detta tycks komplicera Bodils relation till sitt yrkesval. 
Hon har fått insikter som tycks innebära ett förändrat perspektiv. Hon frågar sig 
inte längre varför hon valde att bli lärare, utan fokuserar på vad det är som driver 
henne till att fortfarande vilja arbeta som lärare. Bodils resonemang speglar ett di-
lemma. Hon har fått klarhet i läraryrkets komplexitet och för henne skapar den 
ökade medvetenheten en stor tvekan till om det är möjligt att lyckas i ett så krav-
fyllt arbete. Hennes inre drivkrafter, som trotsar det till synes ”omöjliga” tycks för-
våna henne själv. Det lyser igenom att Bodil har höga krav på sig själv, i förhållan-
de till den lärare som hon vill utvecklas till. Liksom vid utbildningens start betonar 
Bodil vikten av sin yrkeslivserfarenhet. Frukten av den tiden är fortfarande betydel-
sefull för henne. Hon gör nu en jämförelsevis djupare reflektion rörande den mog-
nadsprocess som den innebar. Hon gör nu även en tydligare koppling till skoltidens 
betydelse för hennes personliga utveckling. Bodil är mycket kritisk till skolan och 
hon förmedlar att den berövade henne möjligheten att utvecklas till en självständig, 
kritiskt tänkande individ. Detta resulterar i att hon tycker att det viktigaste målet för 
henne är, att inom ramen för utbildningen återerövra sina förlorade förmågor. Den 
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personliga utvecklingens betydelse för lärarrollen är klart i fokus. Detta kritiska 
förhållningssätt till skolan genomsyrar Bodils reflektioner när hon beskriver den 
skola som hon vill verka för. Hon är fast övertygad om att dagens skola måste för-
ändras. Hennes visioner ligger i linje med att motverka och förändra det som hon 
själv har upplevt. Detta är en vidareutveckling av de tankar som hon gav uttryck för 
vid utbildningsstarten. I visionerna finns skolan som en plats, där barn bl a har rätt 
till individualitet, kritiskt tänkande, meningsfullhet och kommunikation. Bodil ut-
trycker att visionen har en uppgift, även om den tycks orimlig. Det kan tolkas som 
att hon upplever visionen som en morot och som sådan en positiv drivkraft, möj-
ligtvis en nödvändighet för henne, då hon genom visionen skapar riktlinjer för sin 
kommande yrkesroll och verksamhet. I Bodils resonemang om sin yrkesroll lyser 
fascinationen över maktperspektivet igenom. Hon tycks utmanas av möjligheten att 
kunna påverka och styra skolans och elevens utveckling. Bodils reflektioner röran-
de sitt yrkesval kan knytas till motiv som förankras i bristupplevelser från 
skoltiden, en önskan om individuell utveckling, som innebär ett sökande efter för-
svunna förmågor och en fortsättning på en mognadsprocess. Det som motiverar 
Bodil att gå vidare är visionen om den ideala skolan och möjligheten att som lärare 
kunna påverka och förändra skolan, skapa goda förutsättningar för elevers utveck-
ling. 
 
6.6.2.4 Frida (G) 
 
Frida har skrivit en ganska omfattande berättelse med yrkesvalet som utgångspunkt 
och har delat in den i fem avdelningar: Min historia, Just nu, Skolan Vad jag vill 
åstadkomma som lärare och Till sist. 
 
Frida beskriver sin tid i grundskolan som okomplicerad och positiv. Hon hade lätt 
för sig och ”lyckades med det mesta”. Gymnasietiden däremot, upplevde hon som 
chockartad med dess höga krav och betygen sjönk drastiskt. Under årens lopp har 
hon successivt läst upp sina betyg och har haft läraryrket som en näst intill ouppnå-
elig dröm. Under ett flertal år arbetade hon som affärsbiträde och efter det senaste 
barnets födelse kom hon till en punkt i livet då hon upplevde ett starkt behov av 
förändring ”Nu eller aldrig! Kunskapslyftet gjorde att jag vågade ta steget. Min 
stora längtan efter att jobba med något som skulle berika mig och passa för mina 
intressen och läggning hade mest varit drömmar. Jag skulle läsa upp de betyg som 
var för låga och sedan söka den nya linjen i Borås.” Samtidigt som Frida startade 
sin uppläsning av betygen gjorde hon en dispensansökan till lärarutbildningen och 
till hennes stora glädje och förvåning kom hon in. Vid utbildningens början upp-
levde Frida att hon hade ett dåligt självförtroende, men trots detta tycker hon att det 
fortsättningsvis har gått mycket bra. ”Utbildningen är perfekt för mig. Inga oöver-
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komliga ämnesstudier, mycket utvecklande och på en realistisk nivå. Till skillnad 
från många andra har jag trots allt en stor erfarenhet av livet och är lite naivt vet-
girig ibland.” I samband med tillbakablicken talar hon om sina föräldrars betydelse 
för yrkesvalet och menar att trots att hon själv inte undervisat har hennes föräldrar 
som båda är lärare indirekt förmedlat kunskap om läraryrket. ”Ett fritt, omväxlande, 
jobbigt men roligt yrke, - det har genomsyrat våra samtalsämnen i barndomshem-
met och ett frö har grott. Än har jag inte ångrat mig en dag.” I utbildningens början 
gav inblicken i skolans värld upphov till många frågor. ”Hur skulle jag som lärare 
kunna hålla reda på allt och vad är rätt och fel? Hur visste man som lärare vad 
som skulle göras, hur hann de med att ge barnet det nödvändiga för årskursen? 
Fridas oro handlade om lärarens verksamhet på flera plan, från att ”lära ut på rätt 
sätt”, till planering och övergripande organisation. Just nu, efter två år på utbild-
ningen funderar hon inte i lika stor utsträckning över komplexiteten, ”röran”, i sko-
lans värld. Genom praktik och teoretiska perspektiv har enligt Frida bekymren 
minskat. Hon refererar till ett samtal med en lärare på utbildningen som har varit av 
avgörande betydelse. ”Hon sade att om jag tycker att det ska vara så och har en 
övertygelse så ska jag lära ut det som jag tycker är rätt. Högskolans roll är att ge 
mig en bra värdegrund och styrka att tro på det jag lär ut. Dessa ord är sedan dess 
mitt valspråk och jag tänker ofta på det. Det ger mig styrka att våga tro på mig 
själv.” När Frida funderar vidare uttrycker hon att det är besvärligt för henne att 
finna sin yrkesroll. Hon pendlar mellan olika förklaringar. Kanske är det så, menar 
hon, att den är så självklar att hon inte ser den eller att hon ännu inte hittat rätt. Hon 
ser samarbete och arbetslag som självklart eftersom hennes osäkerhet innebär ett 
behov av bekräftelse samtidigt som hon anser att hon genom sin personlighet kan 
bidra till ett bra arbetssätt. ”Jag tycker att det viktigaste i ett arbetslag är att 
komplettera varandra och hitta ett sätt att få ett rakt, ärligt och rationellt arbetsätt. 
Att tala med varandra och på ett professionellt sätt och försöka se varje person 
som flexibel och med en egen vilja ska bli roligt. Jag längtar efter arbetskamrater 
som brinner för sitt yrke. Jag tro vi har bättre utgångsläge, efter alla basgruppsar-
beten och efter högskolestudier, än vad som var på mitt gamla jobb.” När Frida 
fortsätter att reflektera över utbildningen ger hon uttryck för att den integrerade lä-
rarutbildningen är bra. Den motverkar hierarkiska strukturer och menar att den fö-
rebygger resignation och mindervärdeskänslor hos förskollärare vilket kan överfö-
ras till förhållandet 1-7 gentemot 4-9 lärarna. Hon resonerar om det integrerade ar-
betslaget i kommande yrkesverksamhet (och utifrån praktikupplevelser) och förstår 
att det är tre yrkeskategorier som skall samarbeta, men tycker att de som arbetar 
med samma barngrupp borde vara lika involverade i barnet och ha en gemensam 
yrkesroll. Hon är glad för den uppmuntran hon fått genom handledarens och lärar-
utbildarens utlåtande från den senaste praktiken, som inneburit ett stort steg framåt. 
Hon uttrycker en förhoppning om att hon genom utbildningen ska hinna bli tillräck-
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ligt rustad för sin yrkesroll. Frida berättar att hon funderat mycket på sin uppgift 
som lärare och menar att det hjälper henne att lyfta blicken mot framtiden. ”Mitt 
självändamål som student och vad läraryrket blir, flyttas nog bryskt från mitt ego, 
till att få min efterlängtade roll som utvecklare av framtidens generationer. Efter-
som mitt självförtroende idag inte är det bästa så ska det bli skönt att blicken flyttas 
från mig och min egen prestation till vad jag kan locka fram hos eleverna. Eleverna 
(och mina egna barn) blir mitt livsverk, inte vad jag själv kan åstadkomma. Jag 
längtar efter att lära ut och väcka nyfikenhet, att få användning av allt jag gjort då 
jag snarare kan lite om mycket än mycket om lite. Vilket jobb skulle passa mig bätt-
re? Detta yrkesval är ganska givet. Väcka nyfikenhet och göra barnen medvetna i 
livet.” När Frida talar om sitt eget förhållningssätt i undervisningen handlar det om 
att man har ett liv och mycket beror på den egna viljan till att göra något av det, det 
är viktigt att förstå, ta reda på, vara framåt, ha självförtroende och viljan att utveck-
la sig. Hon tänker på sitt kommande yrke med stor entusiasm.”Det ska bli en utma-
ning att ta tag i de problem som uppstår, och min styrka är nog att vara flexibel, att 
se saker från olika håll. Jag älskar vetgiriga, högljudda och ibland dessa jobbiga 
barn, och får nog svårare med de passiva tysta och försynta.”  
 
Analys 
 
Efter två år på utbildning väcker frågan om yrkesvalet betydligt fler tankar och re-
flektioner hos Frida än vid utbildningens början. Hennes flöde av reflektioner kan 
tolkas som ett behov av att formulera och strukturera alla de tankar Frida har ut-
ifrån sitt yrkesval. Inledningen av berättelsen, den som Frida benämner ”Min histo-
ria”, ligger innehållsmässigt nära de reflektioner hon formulerade tidigt i utbild-
ningen. Tillbakablickarna berör hennes positiva tid i grundskolan, i uppväxten med 
lärare, föräldrar, en kravfylld tid i gymnasieskolan, den successiva uppläsningen av 
betyg och tidigare yrkesverksamhet. Liksom tidigare genomsyras det grundläggan-
de motivet av en önskan om förändring och ändrad riktning i yrkeslivet, en längtan 
efter ett utvecklande yrke. I sin berättelse ger Frida en utförligare bild av mötet med 
utbildningen och skolans värld. Frida ger uttryck för att nivån på utbildningen pas-
sar henne och hon verkar nöjd med att hittills har klarat det trots ett dåligt självför-
troende. I sitt resonemang lyfter hon fram livserfarenheters betydelse, och det kan 
tolkas som att hon anser att det kompenserar andra tänkbara kunskaper. Mötet med 
skolans värld ger i utbildningens början upphov till både oro och ett antal frågor. 
Av oron finns det spår även i Fridas första textmaterial. Nu handlar det i huvudsak 
om lärarens undervisning och organisation. Detta behov av ”ordning i kaoset” kan 
förstås utifrån Fridas tidigare tankar om att ”knäcka koden” och få fullständigt 
grepp om situationen. I den del av berättelsen som Frida rubricerar ”Just nu” har 
hon ett mer avspänt förhållningssätt till den yrkesroll hon håller på att utveckla. 
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Hon menar att efter två års studier, bestående av teori och praktik, har hon fått ett 
annat perspektiv på lärarens verksamhet. Det känns inte lika bekymmersamt. Inför 
sin yrkesroll tycker hon att hon har svårt att hitta sin roll. Hon tar i sin berättelse 
fasta på samtal hon har haft, dels med en lärarutbildare, dels med en handledare. 
Dessa tycks ha hjälpt henne till en ökad trygghet och ett bättre självförtroende i 
förhållande till kommande yrkesroll. Det tycks motivera henne att gå vidare. När 
Frida blickar framåt, mot kommande yrkesverksamhet, resonerar hon omkring ar-
betslagets betydelse och sina uppgifter som lärare. Ett fungerande arbetslag är en 
viktig utgångspunkt för Frida och hon talar om möjligheten att kunna komplettera 
varandra och ha en öppen och ärlig kommunikation. Av Fridas resonemang att 
döma vad gäller det integrerade arbetslaget, anser hon att de tre yrkeskategorierna 
borde ha lika stort ansvar för barnet. Hon talar om en gemensam yrkesroll. Detta 
kan tolkas som att Frida upplever en ojämn fördelning av ansvarsbördan. När Frida 
beskriver sina kommande arbetsuppgifter ger hon uttryck för en längtan efter att 
lära ut, väcka nyfikenhet och skapa medvetenhet hos barnen. Hon förmedlar en 
förnöjsamhet över sitt yrkesval, och tycker att det passar henne väl. Hon anser att 
yrket är en utmaning. Sammanlagt ger Fridas reflektioner över sitt yrkesval en ny-
anserad bild av vad som legat till grund för yrkesvalet och av vad som sporrar hen-
ne att arbeta vidare och utveckla sin yrkesroll. Motiven efter två år på utbildningen 
genomsyras av längtan efter stimulerande arbetskamrater, längtan att få arbeta som 
utvecklare av framtidens generationer, att få undervisa. 
 
6.6.2.5 Marie (G)  
 
Marie inleder med att berätta att hon nu, efter nyss avslutad praktik, känner sig mer 
övertygad än någonsin om att hennes yrkesval är det ”rätta”. Samtidigt som hon 
känner så gör hon en tillbakablick och menar att hon innan utbildningens start inte 
riktigt hade klart för sig vad det innebär att arbeta som grundskollärare. Hon ut-
trycker att hon verkligen ser fram emot att börja arbeta för att utvecklas vidare. När 
hon funderar vidare och ställer sig frågan varför man väljer läraryrket, kommer hon 
fram till att hon tycker att hon skiljer sig åt från andra studenter. Hon menar att hon 
inte som många andra väljer yrket för att man har visioner om att skapa en bättre 
skola. Marie anser att det handlar mer om henne själv, hennes egna önskningar. 
Hon tycker att läraryrket är roligt, intressant och fritt. När hon var yngre och hade 
funderingar på läraryrket tänkte hon på läraren som den store aktören i klassrum-
met, och tror att lite av dessa tankar fanns kvar när hon påbörjade lärarutbildningen 
för två år sedan. Marie uttrycker att hon ny har fått ett annat perspektiv och kun-
skap om läraryrket. ”Efter att ha gått snart fyra terminer innehållande både teori 
och praktik har jag insett att det är samspelet med eleverna, eller förmågan till 
samspel som är det centrala i yrket.” Hon konstaterar att denna insikt absolut inte 
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har gjort läraryrket mindre intressant, snarare tvärtom. Enda gången under utbild-
ningen som hon har ifrågasatt sitt yrkesval var när hon gick kursen Barn i behov av 
särskilt stöd. Hon funderade mycket under de fem veckor som kursen var hur hon 
skulle klara av att hjälpa alla de barn med särskilda behov. Hon anser dock att när 
det gäller att ta tag i problem så kommer hon att ha nytta av den relativt långa ar-
betslivserfarenhet hon har ifrån ett annat yrke. Hon menar att genom den har hon 
lärt sig att vara ödmjuk i mötet med människor då hon ofta har ställdes inför svåra 
situationer. Marie avslutar med att skriva att hon är oerhört nöjd med sitt val och 
med den omstart i livet som det inneburit. 
 
Analys 
 
Efter två år på utbildningen genomsyras Maries resonemang om sitt yrkesval av 
övertygelse. 
Den senaste praktik perioden tycks ha stärkt hennes positiva inställning ytterligare 
till sitt yrkesval. Hon verkar klart motiverad när hon tänker på kommande yrkes-
verksamhet och ser fram emot att få möjlighet att utveckla sin lärarroll. Enligt Ma-
rie är perioden med undervisning om specialpedagogik den enda som har fått henne 
att tveka över sitt yrkesval. Det som oroade henne var om hon verkligen skulle 
räcka till för alla barn med särskilda behov. Trots en viss oro speglar Marie en till-
försikt, hon lutar sig tillbaka på sin arbetslivserfarenhet och menar att hon trots allt 
har en beredskap för att möta svåra situationer. Att vara ödmjuk i mötet med andra 
människor i problemsituationer är något som hon med tiden lärt sig, och tror sig ha 
användning för i sitt kommande yrke. Detta ligger i linje med de tankar hon hade 
tidigt i utbildningen om erfarenhetens betydelse för kommande lärargärning. När 
hon fokuserar den aktuella frågan så ger hon en bild av sig själv som en slags avi-
kare i förhållande till de andra studenterna, i en näst intill ursäktande ton. Marie 
anser att de flesta andra blivande lärarna vill i första hand skapa en bättre skola, 
medan hon själv väljer yrket för att det sammanfaller med de tankar hon har om ett 
stimulerande yrke. Hon tycker att hon sätter sitt eget intresse och egna önskningar i 
fokus. Marie reflekterar över den bild hon hade av lärarens roll i sina tidiga funder-
ingar på läraryrket. I samband med sina tillbakablickar ger hon uttryck för att hon 
till stor del bar med sig den bilden in i utbildningen. Efter två år på utbildningen 
menar Marie att hon har genom teori och praktik, fått ett nytt perspektiv och en för-
ändrad bild av vad det innebär att vara lärare, från att se läraren som den store aktö-
ren i klassrummet, till att se läraren som den som samspelar med eleverna. Marie 
signalerar att perspektivskiftet enbart inneburit att yrket ter sig än mer intressant för 
henne. Vid en jämförelse med Maries texter, vid utbildningens början, har hon nu 
en tydligare framåt riktning i sina motivresonemang. Vägen fram till yrkesvalet är 
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inte längre central utan det är den kommande yrkesverksamheten som hägrar, hon 
ser fram emot att utvecklas i sin yrkesroll i samspel med eleverna. 
 
6.6.2.6 Gunilla (G) 
 
Gunilla inleder med att konstatera att hon ibland brukar fråga sig varför hon vill bli 
lärare. Hon blir påmind om sitt yrkesval när hon t ex kör förbi en skola, ser skol-
barnen, när hon lyssnar på nyheterna (bra och dåliga) som handlar om skolan. När 
hon ställer sig frågan, menar hon att hennes eget svar oftast innebär något positivt 
Hon tycker att hon känner en drivkraft och menar att hon har så mycket att göra när 
hon blir färdigutbildad lärare. Hon berättar att hon som obehörig lärare kände att 
det var svårt att engagera sig i långsiktiga planeringar och förändringar eftersom 
hon inte visste hur länge hon skulle vara kvar på arbetsplatsen. Hon tyckte att det 
var en ständig frustration att inte kunna genomföra egna tankar och idéer. Hon upp-
levde att det inte var rätt att tala om för etablerade lärare hur de skulle göra eller 
borde göra. Gunilla upplevde att ju mer hon arbetade i skolan värld desto mer tan-
kar och idéer hade hon som hon inte fick utlopp för. Hon beskriver den inre kon-
flikt hon hade när hon fick beröm ifrån de elever som hon arbetat med.”…jag tyck-
te att det blev jobbigt att höra det när jag visste att jag egentligen inte hade någon 
behörighet att undervisa dem. Det kändes som jag ljög för dem och blev mer och 
mer rädd för att göra fel.” Efter en tid som obehörig lärare kände hon att hon be-
hövde ett forum för pedagogiska och didaktiska frågor, hon började se sina egna 
brister och reflekterade över frågor som hon inte hade gjort tidigare Det kändes 
som ett steg i rätt riktning att utbilda sig till lärare. Ett viktigt skäl till att välja lä-
raryrket är att hon verkligen tycker om barn och uttrycker att hon tycker att det är 
roligt att arbeta med dem. ”För mig är barnen framtiden och som lärare har man 
en oerhörd makt och ett väldigt ansvar när man arbetar med barn” Gunilla resone-
rar om klankandet på dagens barn och menar att felet inte ligger hos barnen utan 
hos dem som inte kan förstå dem. Hon tycker att skolan har del i det, och menar att 
skolan idag har svårt att förändras i takt med samhället, att förändringarna går lång-
samt. Hon upplever att hon vill vara en del av förändringarna som sker i skolan och 
vill delta i utvecklingen av skola, undervisning och lära sig förstå barn bättre. Som 
en blivande lärare med utländsk bakgrund tycker hon att hon har ett ansvar inför 
invandrarelever och menar att hon kommer att vara en förebild, och att det gäller att 
kunna axla det. Hon anser också att hon har ett ansvar inför svenska elever, att ska-
pa ökad förståelse för invandrare. Hon återkommer till upplevelsen av, att hon har 
så mycket att ta tag i när hon kommer ut i arbetslivet ”…min rädsla ligger inte i att 
bränna ut mig utan hur jag skall kunna koncentrera mig på vissa punkter i taget. ” 
Gunilla uttrycker en förhoppning om att skolan, där hon kommer att vara verksam 
lärare, skall hjälpa till att fokusera på det som är viktigt just där. Hon tycker att som 
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lärare har man ett arbetet där det hela tiden händer saker och det gillar hon. Hon 
uttrycker att hon tycker om tanken på arbetslag och samarbete så som det har tagits 
upp i utbildningen. Hon avslutar med att skriva att hon gärna vill kalla sig pedagog 
eftersom hon ser barnen som just barn och inte elever.” Jag anser att en pedagog 
är en handledare åt barnet och en lärare är lärare åt eleven.” Gunilla menar att i 
det ligger en stor skillnad i hur man betraktar sig själv och barnet som man arbetar 
med. 
 
Analys 
 
När Gunilla blickar tillbaka är det fortfarande erfarenheter och upplevelser från ti-
den som vikarie som är i fokus. Grunden till en önskan om behörighet spåras i fru-
stration över att inte kunna hävda sig som obehörig lärare. Hon tar in fler aspekter 
än tidigare, och skriver om att hon inte kunde ta till sig bekräftelsen från eleverna, 
och att hon själv började se sina brister och blev mer kritisk till sin verksamhet som 
lärare. I sin text berättar Gunilla att hon vid några tillfällen funderat på varför hon 
väljer läraryrket. Hon uttrycker att frågan oftast följs av positiva reflektioner. Det 
som i huvudsak driver och motiverar henne tycks vara en önskan om att som utbil-
dad lärare kunna påverka skolans utveckling. Det går att skönja en frustration hos 
Gunilla, skolan behöver förändras, enligt henne går det för långsamt.. Detta ligger i 
linje med de tankar om varför hon väljer yrket som uttrycks i hennes tidigare texter. 
På grund av sin erfarenhet och sin utländska bakgrund tycker hon att hon har ett 
ansvar och ser behovet av förbättring vad gäller samverkan mellan svenska elever 
respektive invandrarelever i skolan. Hon tycks ha utvecklat en tanke om att vara en 
god förebild för invandrarelever och genom sin roll som invandrare och lärare ska-
pa ökad förståelse hos svenska elever. Det verkar dock vara med en viss bävan som 
hon axlar detta ansvar och signalerar att kommande yrkesverksamhet kommer att 
kräva stora insatser, att hon kommer att behöva hjälp med fokusering av vad som är 
viktigt. Hon talar om makten och ansvaret hon har i sitt arbete med barn, som lärare 
kan hon påverka framtiden. När Gunilla funderar över karaktären på sin kommande 
yrkesroll ger hon uttryck för att den skall präglas av att hon skall handleda barnet 
och tycks se det som ett motsatsförhållande till att vara lärare åt eleven. Hon ut-
vecklar inte resonemanget men det kan tolkas som att hon anser att en pedagog 
skapar en ömsesidig kommunikation i lärandet medan en lärare har en distanserad 
allvetande roll. Detta är möjligen tankar som Gunilla utvecklat under utbildningens 
gång, kanske ett förändrat tänkande om sin egen roll, ett perspektivskifte. Samman-
fattningsvis kan sägas att Gunilla blickar framåt och uttrycker motivation i förhål-
lande till kommande yrkesroll, hon vill verka för förändring med sina egna erfaren-
heter som utgångspunkt och vara en pedagog som kan handleda och samarbeta. 
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6.7  Huvudkategorier 
 
Jag har valt att endast kommentera den bakgrundsrelaterade och den övergripande 
motivgruppen och inte presentera dem i sin helhet. Detta för att undvika upprep-
ning för läsaren, då de innehållsmässigt påminner mycket om första resultatdelen. 
De finns med som bilagor.(bil.5,6) 
 
6.7.1  Övergripande motiv 
 
Liksom i första analysen finner vi i denna första huvudkategori två underkategorier. 
Den första av dessa utgörs av motiv som handlar om att yrkesvalet beror på en 
önskan om att vilja arbeta med barn. Det är nu i ännu högre grad än tidigare de 
blivande förskollärarna som uttrycker denna typ av motiv. Den andra underkatego-
rin belyser motiv som knyter an till utbildningen och det kommande yrket. De 
teman som går att finna i den andra där är utveckling genom yrket/utbildningen, va-
rierande yrke, har länge tänkt på yrket.  
 
Kommentarer 
 
I ovanstående huvudkategori visar förskollärarnas motiv fortfarande på att intresset 
för barnet är viktigt för deras yrkesval. De inleder ofta sitt ”motivresonemang” med 
motiv som på något sätt berör barn. Grundskollärarna är inte representerade i lika 
hög grad som i första analysen. Man kan dock skönja en liknande intresseriktning 
som tidigare, alltså sitt egen bidrag, att man har något att tillföra, i fokus. Båda stu-
dentgrupperna talar om det kommande yrket i positiva ordalag, det handlar i hu-
vudsak om att de väljer yrket för att det är utvecklande och omväxlande. Det är be-
tydligt färre motiv som återfinns i denna huvudkategori i jämförelse med första 
analysomgången. Kanhända har de övergripande motiven fått ge utrymme åt de 
framtidsrelaterade motiven då studenterna i den senare definierar och specificerar 
uppgifterna för den kommande yrkesrollen. Möjligen ett resultat av att de efter två 
år på utbildningen fått en ökad insikt i vad det innebär att vara lärare.  
 
6.7.2  Bakgrundrelaterade motiv 
 
I andra huvudkategorin ingår motiv som relateras till uppväxten, tidigare skoler-
farenheter och utbildning, här finns också motiv som relateras till tidigare yr-
keserfarenhet och att man har blivit påverkad av andra. I jämförelse med första 
analysen ser man att den här gruppen är den av motivgrupperna, i förhållande till de 
andra två grupperna, som har minskat mest. Motiv som knyts till tidigare skolerfa-
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renheter/utbildning är betydligt färre. Den yrkesrelaterade motivgruppens storlek är 
i princip oförändrad.  
 
Kommentarer 
 
Som tidigare nämndes är det betydligt färre motiv i den underkategorin som omfat-
tar motiv som relateras till uppväxt och tidigare utbildning. Det är dock fortfarande 
betoning på de yrkesrelaterade motiven. Kan det bero på att studenterna efter två år 
på utbildningen har fått möjlighet till att reflektera och bearbeta de tidigare erfaren-
heterna och kunnat gå vidare, fått nya perspektiv och nya referensramar? Kanske 
har de under utbildningens gång fått konfronteras med de bilder av yrket och yrkes-
rollen som de burit med från uppväxt och grundskoletid. Yrkeserfarenheterna från 
pedagogiskverksamhet är de som dock fortfarande ligger ganska nära i tiden och 
kanske utgör de en sorts förankring till yrkesverksamheten. Det är möjligen så att 
just dessa erfarenheterna utgör tillsammans med upplevelser från utbildningen en 
grund för de mål och visioner man har, med sitt kommande yrke. 
  
6.7.3  Framtidsrelaterade motiv     
 
Liksom i första analysen speglar motiven i denna grupp förväntningar och mål som 
studenterna bär med sig i utbildningen. I underkategorin motiv som utgår från 
utbildningen/praktiken finner vi teman som handlar om att utbildningen är en 
grund att utvecklas vidare utifrån, möjligheten att få arbete och positiva upplevel-
ser från praktikperioder. Den sistnämnda gruppen är ny. Till skillnad från första 
analysen är motiven nu i huvudsak riktade mot den kommande yrkesrollen. I un-
derkategorin motiv som riktar sig mot det kommande läraryrket finner vi de 
största grupperna som benämns visioner och förändra/påverka. Genom dessa 
grupper kan man skönja olikheter mellan de olika yrkeskategorierna vad beträffar 
uppfattningen om uppgiften som lärare. 
 
De två yrkesprofiler som kan skönjas i dessa två teman, är de blivande förskollä-
rarnas profil som karaktäriseras av kärlek, omsorg och utveckling, de blivande 
grundskollärarnas profil karaktäriseras av ansvar, påverkan och förändring. I för-
hållande till första analysresultatet visar detta på en ökad artikulation vad gäller 
uppgiften som lärare. 
 
6.7.4  Underkategorier 
 
Motiv som förankras i utbildningen/praktiken. I denna underkategori finner vi mo-
tiv där de blivande förskollärarna uttrycker att de ser en möjlighet att utvecklas 
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inom yrket och även använda utbildningen som en grund för vidare studier. Några 
av studenterna nämner att utbildningen ger möjlighet till arbete. Flera tar upp prak-
tikperioderna som det som bekräftat att yrkesvalet är det rätta. Här skönjer man re-
flektioner över erfarenheter av yrket, som motiverar till att arbeta vidare. (9 F, 4 G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
som grund/utvecklas vidare 
”..jag är nöjd att jag valde lärare som en grund för min yrkesroll. För jag vill nog 
specialisera mig på något.”(F) 
 
”Mina planer nu är att vara ute och arbeta ett par år och sedan läsa vidare till speci-
alpedagog.”(F) 
 
”Ibland när man frågar sig själv om det är detta jag vill göra resten av mitt liv så 
känner jag att det vill jag men jag vill även utveckla mig inom yrket.”(F) 
 
”Min personliga uppfattning är att som förskollärare kommer jag till exempel aldrig 
att bli färdigutbildad. Det kommer ständigt nya forskningsresultat som jag bör an-
amma vilket jag finner av intresse.”(F) 
 
få arbete 
”För att få ett bättre utgångsläge när man söker tjänster och för en bättre lön be-
stämde jag mig att utbilda mig till förskollärare.”(F) 
 
”Utsikterna att få ett arbete efter avslutad utbildning vägde också tungt.”(G) 
 
praktikupplevelser 
”I början av min utbildning hade jag planer på att läsa till lärare i stället, men de 
tankarna har jag lagt ner. Sedan vi var på praktik i 6-års verksamheten har jag fallit 
mer på plats i min yrkesroll.”(F) 
 

Motiv som förankras i 
utbildningen/praktiken 

som grund/utvecklas 
vidare få arbete bekräftelse genom 

praktiken 



  

115 

”Det är roligt och ”värmer i hjärtat” att se hur den kille som har haft det svårt med 
bokstäver har kämpat att skriva min adress. Det är stunder som detta att känna att 
det man gör har betydelse, som ger mig styrka och vilja att bli en bra, rolig, nyfi-
ken, tokig och busig fröken som barnen ”lyder”. En duktig och ambitiös fröken. 
”(F) 
 
”Just nu, efter nyss genomgången praktik period känner jag mig mer övertygad än 
någonsin om att mitt yrkesval ”är det rätta”. Samtidigt känner jag att jag nog innan 
utbildningens början inte riktigt hade klart för mig vad det innebar att arbeta som 
grundskollärare. Jag ser verkligen fram emot att få börja arbeta för att därigenom 
utvecklas vidare.”(G) 
 
”Efter att ha gått snart fyra terminer innehållande både teori och praktik har jag in-
sett att det är samspelet med eleverna, eller förmågan till samspel som är det centra-
la i yrket. Detta konstaterande har inte gjort läraryrket mindre intressant snarare 
tvärtom.”(G) 
 
”Mina praktik perioder har även de fått mig att reflektera över mina visioner över 
mitt yrkesval och hur jag vill, och inte vill agera som pedagog. Fortfarande anser 
jag att arbetslagen och dess rutiner inte fungerar med önskad effekt. Något som jag 
verkligen vill arbeta för, när och om jag kommer ut som examinerad pedagog.”(G) 
 
Motiv som relateras till kommande läraryrke och yrkesroll 
I denna underkategori finns motiv som uttrycker en del av de visioner som studen-
terna har inför sitt kommande yrke och yrkesroll. Här definierar de blivande för-
skollärarna de uppgifter och egenskaper som de anser viktiga, och som kommer att 
bli aktuella i den kommande yrkesverksamheten. Det handlar främst om att tillgo-
dose barnets behov. De blivande grundskollärarna motiv genomsyras av att de vill 
påverka och förändra skolan och det viktiga ansvaret de har för barnen. (10 F, 12 
G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motiv som relateras till 
kommande yrke/yrkesroll 

visioner   förändra/påverka 
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visioner 
”Även om vi lever i en väldigt stressad värld just nu så måste vi tänka på att våra 
barn får en så god uppväxt som möjligt. De behöver fortfarande lika mycket ömhet 
och kärlek som vi behövde när vi var små och det kan jag som förskollärare stöt-
ta/hjälpa föräldrarna att ge deras barn om de inte riktigt har den tiden. Jag har mer 
och mer utvecklat en tanke om att tiden på förskolan ska vara en trygg, skön tid och 
behaglig stund för barnen där de kan känna sig sedda, omtyckta och uppskatta-
de.”(F) 
 
”En annan sak som jag känner är viktigt i mitt val av yrke är att jag som förskollä-
rare kan ge våra kommande samhällsmedlemmar en god start i livet.”(F) 
 
”Det finns många som har det svårt och inte får den kärlek och omsorg de behöver 
och jag känner att här finns verkligen något jag kan ge dessa barn.”(F) 
 
”Barn är så försvarslösa gentemot vuxna och de är värda en värdefull start på livet 
och jag vill finnas där som ett gott stöd, en tillitsfull vuxen som vill göra mitt bästa 
för att barnet ska må bra och få en tilltro till det samhälle det ska växa upp i.”(F) 
 
”Fler och fler barn får det svårt i skolan och jag tror att vi redan i förskolan kan fö-
rebygga detta.”(F) 
 
”Eleverna(och mina egna barn) blir mitt livsverk, inte vad jag själv kan åstadkom-
ma. Jag längtar efter att ”lära ut” och väcka nyfikenhet, att få användning för allt 
jag gjort då jag snarare kan lite om mycket än mycket av lite. Vilket jobb skulle 
passa mig bättre? Detta yrkesval är ganska givet. Väcka nyfikenhet och göra barnen 
och medvetna i livet.”(G) 
 
”Som blivande lärare med utländsk bakgrund har jag också ett ansvar inför invand-
rarelever, jag kommer att bli en förebild och i det ligger ett stort ansvar. Jag känner 
också att jag har ansvar inför svenska elever och föräldrar också. Att få dem att för-
stå bättre vilka vi ”invandrare” är.”(G) 
 
personliga egenskaper 
”Jag är mer praktisk, vill bland annat ta reda på, och utföra saker och ting vilket 
förskolläraryrket ger mig möjlighet till. Jag kan se mig själv framför mig med ett 
antal barn runt mig där vi tillsammans undersöker något vi har blivit fascinerade av 
”(F) 
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”Likaså är min personlighet social, jag är hjälpsam och har många idéer. Varför 
skulle jag inte fortsätta med det? Jag tycker det viktigaste i ett arbetslag är att 
komplettera varandra och hitta ett sätt att få ett rakt ärligt och rationellt arbetsätt. 
Att tala med varandra och på ett professionellt sätt och försöka se varje person som 
flexibel och med egen vilja ska bli roligt. Jag längtar efter arbetskamrater som 
brinner för sitt yrke.”(F) 
 
förändra/påverka 
”Jag vill dock få bort den traditionella kunskapssynen. Det enda som oroar mig en 
aning är att hamna på en arbetsplats där man inte delar denna syn med mig utan 
lever kvar i det gamla mönstret. Kommer jag då att falla in i deras arbetsätt eller 
kan jag förändra deras tankebanor?”(F) 
 
”Jag känner att jag vill vara en del av förändringarna som sker och delta i utveck-
lingen av skola, undervisning, förstå barn bättre osv.”(G) 
 
”En framtid som jag själv vill vara med och påverka, förändra samt få inblick i, för 
mina barns, min egen och självkänslans skull. Ett bra sätt tyckte jag det var att ta 
del av problematiken och utbilda mig till lärare, så att jag kan vara med och påver-
ka situationen, mina barns framtid.”(G) 
 
”Det är för mig en oerhörd lockande tanke att aktivt få påverka och bidra till att ut-
forma en skola där detta blir verklighet. En skola som bidrar till mångfald istället 
för likriktning, eget och kritiskt tänkande istället för reproduktion… ”(G) 
 
”Skulle jag uttrycka mig ”fult” skulle jag kunna säga att läraryrket är en enorm 
maktposition där jag har större påverkansmöjligheter än landets statsminister. Det 
är endast min yrkesskicklighet som avgör hur väl jag kommer att lyckas. I mitt yrke 
har jag möjligheten och ansvaret att styra och påverka denna utveckling vilket både 
är en enorm utmaning och förmån som jag inte kan ställa mig utanför.”(G) 
 
”Mitt självändamål som student och vad läraryrket blir, flyttas nog bryskt från mitt 
ego, till att få min efterlängtade roll som utvecklare av framtidens generation 
(-er).”(G) 
 
”För mig är barnen framtiden och som lärare har man en oerhörd makt och ett väl-
digt ansvar när man arbetar med barn.”(G) 
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Analys 
 
Det som framträder i den andra analysen och då främst i ”framtidskategorin” är att 
citaten och berättelserna andas ”motivation”. Jag tolkar det som att studenterna vid 
detta tillfälle verkar göra någon form av avstamp och motiverar sig själva för att ge 
sig i kast med sitt kommande yrke. Det som motiverar flera av dem är att de har fått 
bekräftelse i yrkesvalet genom praktiken, de har haft positiva upplevelser som gör 
dem motiverade att gå vidare. Den nämnda artikulationen kan handla om ett behov 
studenterna har i en integrerad utbildning, att definiera respektive yrkesroll, och 
utifrån den definitionen tydliggör de sina uppgifter som förskollärare och grund-
skollärare och sina visioner.  
 
6.8  Kommentar och diskussion del 2  
 
Studenternas berättelser visar på det inbördes förhållande som råder mellan de olika 
motivgrupperna. Tillsammans med storleksförändringen på huvudkategorierna vi-
sar de på den förskjutning av perspektiv som de flesta studenter har efter två år på 
utbildningen. Större tonvikt läggs på de framtidrelaterade motiven. Med yrkes-
valsmotiven som utgångspunkt blickar studenterna bakåt, de reflekterar över nuet 
och främst blickar de framåt. Den kommande yrkesrollen verkar ha blivit tydligare 
i sin kontur och kommande arbetsuppgifter definieras. Detta är gemensamt för båda 
studentgrupperna. Flera refererar till positiva upplevelser från praktikperioder och 
menar att dessa har fått dem att reflektera över sitt yrkes val. De uttrycker att de har 
fått bekräftelse på att de valt rätt och de känner lust och motivation i sitt lärande till 
lärare, de ser fram mot den kommande yrkesverksamheten (jmf Persson, 1999). 
 
Inom underkategorin som handlar om motiv som knyter an till det kommande lä-
raryrket och yrkesrollen finner vi en ökad artikulation, i jämförelse med första ana-
lysen, vad beträffar de mål och riktlinjer man vill ha som färdig förskollärare re-
spektive grundskollärare. De blivande förskollärarnas visioner genomsyras av om-
sorg om barnet, att ge kärlek och skapa trygghet och i yrkesrollen är den egna ut-
vecklingen viktig. De blivande grundskollärarna är de som talar om att förändra 
främst skolan och därmed samhället, påverka densamma men också barnen. De 
blivande grundskollärarna talar om ansvaret de har för eleverna. Här föreligger en 
ganska tydlig skillnad mellan yrkesgruppernas intentioner. Resultatet visar på en 
ökad artikulation. Denna artikulation kan tolkas som en förstärkning eller förläng-
ning av de intresseriktningar som gick att skönja i första analysen. Det vill säga, 
barnet som ett viktigt intresse för de blivande förskollärarna och de blivande grund-
skollärarnas intresse för det egna bidraget. Om man tittar tillbaka på de traditioner 
som präglar förskolan och skolan (Orlenius 1999) både vad gäller yrkesroller och 
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utbildning kan man dra paralleller med de olika intresseriktningar, perspektiv som 
studentgrupperna företräder.  
 
Man kan föra ett resonemang om ovanstående tendenser, vad beträffar den ökade 
artikulationen. Ett perspektiv skulle kunna vara det som Davidsson (1999) refererar 
till då hon studerat en förskollärare och en grundskollärares perspektiv på integre-
rad förskola-skola verksamhet. Hon refererar till Jodelet (1991,1995) som menar att 
om personer skall arbeta tillsammans, saknar kunskap om varandras yrke framstår 
skillnader som något svårförståeligt men också som något som är nödvändigt att 
bevara. Detta menar hon kan leda till att man i en integration fokuserar och förstär-
ker skillnaderna. Vilket alltså skulle kunna betyda att den ökade artikulationen är 
ett utslag av att de studerande saknar kunskap om varandras yrke. Om man vänder 
på myntet skulle studenternas ökade artikulation kunna tyda på att de behöver en 
tydligare markering av skillnaden för att stärka sin identitet. Detta som en följd av 
att de två studentgrupperna under den integrerade utbildningen erhållit relativt 
mycket kunskap om varandras yrke, och betoningen i utbildningen har varit på det 
gemensamma uppdraget som lärare. Ett perspektiv som troligtvis är mer positivt ur 
utbildningssynpunkt.  
 
Efter två år på utbildningen anser jag att man kan se tecken på djupare reflektion 
över sitt yrkesval hos studenterna i båda grupperna. Nu vävs erfarenheter som är 
gjorda under utbildningens gång in i resonemangen omkring sitt yrkesval, det hand-
lar om att man fått nya kunskaper och insikter som sammantaget motiverar till en 
kommande lärargärning. Båda grupperna definierar kommande arbetsuppgifter tyd-
ligare och därmed ett tecken på att studenterna är mer tydliga i sina respektive yr-
kesroller, vilket kan tolkas som en ökad medvetenhet om vad som förväntas av dem 
som färdig lärare. Båda studentgrupperna tydliggör sina visioner, de präglas av 
framåtanda. För att knyta an till de spår av gemensamheter som jag talade om i för-
sta resultatdelens kommentar finns de kvar och till viss del har de förstärkts. Jag 
tycker att de har utvecklat, fördjupat sitt sätt att reflektera över yrkesrollen. De är 
än mer motiverade, nu i högre grad i förhållande till kommande verksamhet än till 
det egna lärandet. Tydliggörandet av respektive arbetsuppgifter visar på en ökad 
medvetenhet av vad yrket kan komma att innebära. Gruppernas visioner och för-
ändringsbenägenhet visar på en kreativitet och framåtanda. 
 
Det som jag tyckt mig se i form av spår av gemensamma förhållningssätt hos stu-
denterna ligger på det övergripande planet och har så som jag ser det inte med de 
olika yrkenas traditionella intresseriktningar att göra. Här upplever jag mitt materi-
als begränsningar, det är högst troligt att med en annan frågeställning som utgångs-
punkt hade det varit möjligt att få syn på en eventuell ökad samsyn vad gäller re-
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spektive yrkesrolls uppgifter som resultat av den integrerade utbildningen, det som 
kan tänkas utgöra en gemensam yrkeskompetens. Det gemensamma spår som jag 
dock tycker mig finna kanske inte är oviktigt, det är högst troligt att studenternas 
förhållningsätt till sitt yrke skapar förutsättningar för och gynnar ett framtida sam-
arbete. Att som förskollärare och grundskollärare vara reflektiv, medveten, och mo-
tiverad i förhållande till sin yrkesroll och verksamhet torde inte utgöra några större 
hinder vid skapandet av en gemensam praktik.  
 
6.9  Kvantitativ sammanfattning av Analys 1 och Analys 2 
 
Följande diagram visar, i procenttal och motiven i antal, yrkesvalsmotivens fördel-
ning inom huvudkategorierna, vid de båda analys tillfällena. Diagrammet visar de 
blivande förskollärarnas respektive grundskollärarnas siffror men också den sam-
manlagda summan.  
 
Diagram 1. Översikt över motiv, analys 1 och 2. 
 

 
 
Siffrorna visar tydligt den förskjutning av motivgruppernas storlek som skett från 
analys ett till analys två. Från en dominans av övergripande motiv till en fram-
skjutande plats för de framtidsrelaterade motiven.  
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7.  SLUTKOMMENTAR 
 
Syftet med studien har varit att beskriva och få kunskap om blivande förskollärares 
och grundskollärares yrkesvalsmotiv, i början av utbildningen och efter två år på 
den integrerade lärarutbildningen, för att på så sätt se om karaktären på yrkesvals-
motiven förändras över tid, och i så fall vad som karaktäriserar förändringen. Följ-
aktligen har jag genomfört två analyser, gjorda utifrån studenters texter från två till-
fällen under utbildningens gång. Resultatet visar att studenternas motiv i hög grad 
liknar varandra, det som skiljer sig åt är att de blivande förskollärarna har ett tydli-
gare fokus på barnet och grundskollärarna på den vuxnes/lärarens roll. Motiven 
förändras över tid, efter två år finns fler motiv som riktar sig framåt, de ”andas” 
motivation. Motiven visar också på en ökad definiering av respektive yrkesroll. En 
förstärkning som kan tolkas som en önskan om en starkare identifikation med sin 
yrkesroll. En viktig fråga som väckts är vad studenternas olika fokus har för bety-
delse för den integrerade lärarutbildningen och för den kommande yrkesverksam-
heten. 
 
De två intresseriktningar som studenterna mer eller mindre avspeglar, kan knytas 
till respektive yrkesgrupps traditioner. Med hjälp av en tillbakablick på lärarutbild-
ningarnas historik kan man få en förståelse för hur förskollärarutbildningen och 
grundskollärarutbildningen och respektive yrkesroller ser ut idag. De har präglats 
av sitt ursprung i olika traditioner, och av de reformer som satt sina spår i struktur 
och organisation såväl som i form av tankefigurer, bakom utbildningarnas innehåll 
och form. Även om den integrerade lärarutbildningen strävar mot att ge en utbild-
ning som främjar en ny lärarroll präglas den som de flesta andra utbildningar av 
olika traditioner som kanske ger olika budskap till studenterna. Carlgren (1996) 
påtalar att lärarutbildningen i sin helhet präglas av s.k ”balkanisering”, d.v.s. ett 
motsatsförhållande mellan lärarutbildares traditioner och uppfattningar. Alexan-
dersson (1996) talar om pluralism, att den är högst påtaglig i lärarutbildningen. Den 
innebär att olika grupper agerar för utrymme och inflytande. Utbildningen utgör i 
grunden skilda delar som i flera avseenden står – och även av de studerande uppfat-
tas stå – i motsatsförhållande till varandra. Orlenius (1999) resonerar kring detta 
faktum och menar att bristen på konsensus hos verksamma lärare inom lärarutbild-
ning inte utgör det största problemet. Tvärtom kan mötet med skilda synsätt och 
traditioner vara fruktsam i ett utvecklingsperspektiv för den studerande. Bristen är, 
enligt Orlenius, om de studerande inte ges möjlighet att dels uppfatta och förstå re-
levansen i skilda innehåll ur ett yrkesperspektiv, dels få reella möjligheter att kri-
tiskt granska upplevda och erfarna kontraster i utbildningen. Om den studerande – 
präglad av sin skolerfarenhet – möter normativa budskap i vissa sammanhang och 
sedan avkrävs ett annat problematiserande och reflekterande förhållningssätt byggt 
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på ett eget ansvarstagande i andra sammanhang, kan resultatet innebära att den stu-
derande främst relaterar sig till en normativ hållning. Beach (1995) pekar på att de 
studerande förhåller sig på nämnda sätt, även om intentionerna för lärarutbildning 
är den diametralt motsatta. 
 
Dessa perspektiv på lärar- utbildning/traditioner är, anser jag, nödvändiga att beak-
ta med tanke på den integrerade lärarutbildningen, och det är nästan omöjligt att 
inte ställa sig frågan om det över huvudtaget går att forma en gemensam lärarut-
bildning för förskollärare och grundskollärare med så olika traditioner med sig i 
bagaget. Går det att skapa en gemensam kärna i en lärarutbildning där ett fruktbart 
möte mellan yrkeskategorierna kan äga rum, både vad gäller yrkesutbildning och 
yrkespraktik? En utbildning som både breddar, förstärker och fördjupar den egna 
yrkesrollen. Det kan naturligtvis inte vara oproblematiskt. Men problemen kan fö-
regås genom en medvetenhet om traditioners skillnader och gemensamheter. En 
större insikt leder förhoppningsvis till ökade möjligheter för integrationens utveck-
ling. Med den intention som finns i den integrerade lärarutbildningen, som bygger 
på att skapa en samsyn om grundläggande idéer som samhällssyn, människosyn 
och kunskapssyn måste ändå ses som ett steg i rätt riktning. Den skapar förutsätt-
ningar för ett närmande av yrkesrollerna och den ger en möjlighet att skapa en 
gemensam yrkeskultur. I förlängningen förhoppningsvis en rollöverlappning till 
fördel för den integrerade verksamhet som idag möter den ”färdigutbildade” lära-
ren.  
 
Förhoppningsvis är det så att utbildningen hjälper studenterna att växa in i respek-
tive yrkesroll, och kanske handlar det om att man som förskollärare och grundskol-
lärare inte ska bli så lika som möjligt, utan finna de mötesplatser i yrkesutbildning-
en och yrkespraktiken som är fruktbara. Det kanske är utbildningens uppgift att 
visa på de områden som kan innebära möten i en integrerad verksamhet. Att ge re-
spektive yrkeskategori redskap för att klara mötet. Så som jag ser det är ett av red-
skapen reflektion i dess olika betydelser. Samläsningen torde trots allt tillsammans 
med reflektion över både praktik och teori leda till en ökad förståelse för och in-
blick i varandras yrkesroller. Dahlberg & Lentz-Tagucci (1994) beskriver utifrån en 
genomgång av de skilda yrkestraditionerna en syn på den praktik som bör växa 
fram i mötet mellan förskola och skola som en kultur och kunskapsskapande prak-
tik. Det förhållningssätt till lärande som beskrivs utgår från både pedagogisk tradi-
tion och modern pedagogisk forskning. Detta förhållningssätt benämns av forskar-
na som ”Det forskande barnet och den forskande pedagogen” (sid. 146). En inte-
grerad lärarutbildning kan till stor del skapa förutsättningar för det gemensamma 
”kunskapandet” då den har en klar yrkesinriktning där pedagogiskt arbete, arbete i 
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arbetslag och institution förskola/skola ses i ett helhetsperspektiv. Ett helhetsper-
spektiv som bärs upp av en utbildningsvetenskaplig grund. 
 
Mitt bidrag vad gäller forskning om yrkesvalsmotiven gäller i första hand det fak-
tum att de går att använda som redskap för att få syn på blivande förskollärares och 
grundskollärares väg till yrkesvalet, deras erfarenheter som de bär med sig in i ut-
bildningen, tankar och förväntningar som de har på sitt kommande yrke och yrkes-
roll. Att det är möjligt att använda yrkesvalsmotiven för att se om det sker en för-
ändring över tid vad beträffar yrkesvalsmotivens karaktär. Att det går att använda 
yrkesvalsmotiven för en kontrastering av olika, men dock närliggande yrkeskatego-
rier, för att se vilka likheter och skillnader som föreligger. Jag har upplevt att de i 
viss mån har varit begränsande redskap, vilket varit både positivt och negativt, det 
har lett till fler frågeställningar som har givit idéer till vidare forskning. Man skulle 
naturligtvis kunna ställa frågan om varför de valt förskolläraryrket respektive 
grundskolläraryrket vid utbildningens slut, för att kunna undersöka om det skett 
ytterligare förändring av motiven. För att fördjupa problemområdet är det mer rele-
vant att vidga frågeställningen. Exempelvis: Hur ser de på sin egen utveckling un-
der utbildningstiden i ett helhetsperspektiv? Har deras förväntningar på utbild-
ningen infriats? Vilken betydelse tycker de att integrationen har haft för utbild-
ningen? Hur ser de på sin yrkesroll och kommande uppdrag i dagens försko-
la/skola? Tycker de att de är rustade för att möta det kommande yrkeslivet? 
 
Responsen från studenterna i studien har varit mycket positiv, dels vad gäller att 
bidra med textmaterial, dels på forskningsresultatet, vilket har givit mig inspiration 
i forskningsarbetet. De blivande förskollärarna och grundskollärarna har uttryckt att 
det har varit meningsfullt med den analys och återkoppling som de har fått på sitt 
material. Förhoppningsvis kan just den här sortens forskning få betydelse i lärarut-
bildning, på så vis att den får utgöra en del av det material som verksamma lärare, 
blivande lärare och lärarutbildare tillsammans analyserar och diskuterar. Det skapar 
möjligheter för de blivande lärarna att få större insikt i och kontroll över sitt egen 
utveckling och sitt lärande. Att jag som forskare är både grundskollärare och lärar-
utbildare, och att empirin utgörs av de blivande lärarnas egna röster, anser jag, ska-
par en dynamik i lärarforskningen, till fördel för lärarutbildningen. 
  
Min önskan är också att kunna följa studentgruppen i min studie, och möta dem för 
djupare intervjuer när de varit yrkesverksamma en tid. En möjlighet att för mig som 
forskare och för dem som lärare fortsätta att diskutera, reflektera och få kunskap 
om lärarblivandets komplexa kunskapsprocess.  
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Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till studenterna som medverkat i studien. 
Ett stort tack riktar jag även till några viktiga personer i min närhet. Särskilt till 
Solveig Hägglund för en klok och inspirerande handledning. Jag tackar projektleda-
re Birgitta Davidsson för ett aldrig sinande intresse och engagemang. Tacksamma 
tankar sänder jag till mina föräldrar Gördis och Holger och till min svärmor Birgitta 
för er värdefulla hjälp i vardagens sysslor. 
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1 Beslut och riktlinjer 
Denna utbildningsplan har på förslag av Institutionsnämnden för pedagogik fast-
ställts av Forsknings- och utbildningsnämnden. Utbildningsplanen träder i kraft 
från och med höstterminen 1997. 
 
1.2 Behörighetskrav 
Utöver grundläggande behörighet krävs följande standardbehörighet. 
 
Utbildningsområde Förkunskapskrav 
Förskollärare SvB/Sv2B + ShA + NkA 
Sv/So år 1 –7 SvB/Sv2B + EnB + MaC + NkB 
 (alt FyA + KeA + BiA) + HiA + ShA 
Ma/No år 1 – 7 SvB/Sv2B + EnB + MaD + FyB + KeA  
 BiA + HiA 
 
2 Utgångspunkter för lärarutbildningen 
Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås är en del av ett livslångt lärande. Ut-
bildningen ska därför ge den studerande en grund till att utforma och ta ansvar 
för pedagogisk verksamhet.  
 
2.1 Faktorer för förändring 
Det teoretiska innehållet i lärarutbildningen ska vara relaterat till de mål som 
finns i förskolans och skolans styrdokument. Förskolan och skolan har som 
mål att utbilda självständiga, harmoniska, kreativa och kritiskt tänkande barn 
med förmåga att arbeta i grupp och ta ansvar för sitt arbete. Målet för lärarut-
bildningen är att ge den studerande goda möjligheter att arbeta i denna verk-
samhet. Det innebär att arbetssätten ska vara varierade och att de ska utvecklas 
kontinuerligt. 
 
Förskollärare och grundskollärare behöver ständigt förändra och förnya sin 
verksamhet, utbildningspraktiken ger den studerande möjlighet att medvetet 
och reflekterande bygga upp en beredskap för att kunna möta morgondagens 
förändrade behov och krav.  
 
Lärarutbildningen i Borås vill ge den studerande en positiv attityd till föränd-
ringar i förskolans och skolans innehåll och arbetssätt. Det sker genom ett för 
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hållningssätt där barns behov belyses gentemot samhällets krav. Lärarutbild-
ningen blir på så sätt en källa till förnyelse för skola och samhälle.  
 
2.2 Innehåll och arbetsmetod 
Lärarutbildningen ska ge de blivande pedagogerna förutsättningar att värdera, 
ifrågasätta eller försvara teorier och praktiska kunskaper som presenteras i ut-
bildningen. För att tillägna sig ny kunskap måste den studerande pröva och 
ompröva sitt eget tänkande och integrera egna erfarenheter med teoretisk kun-
skap. 
 
Den snabba kunskapsutvecklingen gör det nödvändigt för pedagogen att stän-
digt ta ställning till och kritiskt granska information samt göra urval. Utbild-
ningen uppmärksammar därför särskilt metoder för att söka och värdera in-
formation. 
 
Undervisningsformerna ska vara studentaktiva och bygga på ett undersökande 
arbetssätt. Målet är ett aktivt lärande under eget ansvarstagande. Undervis-
ningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laboratio-
ner, exkursioner, projektarbeten, studiebesök, utbildningspraktik och fältstudi-
er.  
Obligatoriska moment och tillträdeskrav till respektive kurs framgår av kursplanen. 
 
2.3 Yrkesutbildning 
Lärarutbildningen för blivande förskollärare och grundskollärare i Borås är sam-
manhållen. Den bygger på en samsyn om grundläggande idéer som samhällssyn, 
människosyn och kunskapssyn vilken överensstämmer med de intentioner som ut-
trycks i förskolans och skolans styrdokument. 
Utbildningen har en klar yrkesinriktning, där pedagogiskt arbete, arbete i arbetslag 
och institutionerna förskola/skola ses i ett helhetsperspektiv. Detta helhetsperspek-
tiv ska bäras upp av en utbildningsvetenskaplig grund som innehåller pedagogisk 
forskning om utbildning, förskola/skola och ämnesdidaktik.  
 
3 Utbildningarnas mål och innehåll enligt examensförordning 
 
(Ur examensförordning, högskoleförordningen SFS 1996:913) 
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3.1 Barn- och ungdomspedagogisk examen 
 
För att erhålla en barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot arbete 
som förskollärare ska studenten ha 
 
- goda och för läraruppgifterna relevanta ämneskunskaper,  
- de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som förskollärare eller fri-

tidspedagog förverkliga målen för verksamheten och medverka i utvecklingen 
av denna, 

- god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga till lagarbete 
samt att i samarbete med andra lösa de förekommande uppgifterna, 

- sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och metodik 
som krävs för att bedriva den verksamhet som utbildningen är inriktad mot, 

- förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex. existen-
tiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt internationella och 
interkulturella frågor,  

- förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel för 
egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i undervis-
ningen av barn och ungdomar/elever,  

- redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga teorier 
som studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna, 

- god förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla arbetet med barn 
och ungdomar i grupp samt kännedom om socialtjänsten och skolan avseende 
mål, verksamhet och organisation.  

 
För att erhålla barn- och ungdomspedagogisk examen ska studenten ha fullgjort 
handledd praktik eller förvärvat motsvarande praktisk erfarenhet. 
 
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 
 
3.2 Grundskollärarexamen 
 
För att erhålla grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurser-
na 1-7 ska studenten ha 
 
- goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper, 
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- de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverkliga sko-

lans mål och medverka i utvecklingen av grundskolans verksamhet,  
- god kännedom och social kompetens och därigenom förmåga att bedriva lärar-

arbete samt att i samarbete med andra lösa de i skolan förekommande uppgifter-
na, 

- sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och metodik 
som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är inriktad mot och 
lösa normala elevvårdsproblem i skolan, 

- förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex. existen-
tiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt internationella och 
interkulturella frågor, 

- förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel för 
egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i undervis-
ningen av barn och ungdomar/elever, 

- redovisa ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga teorier 
studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna. 

 
För att erhålla grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurser-
na 1-7 ska studenten därutöver ha 
- särskild kännedom om grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller om 

grundläggande matematikinlärning. 
 
För att erhålla grundskollärarexamen ska studenten ha fullgjort handledd praktik. 
 
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 
 
4 Mål för lärarutbildningen i Borås 
 
Helhetssyn 
Lärarutbildningens innehåll och uppläggning ska ge en helhetssyn på barns och 
ungas utveckling. Den ska också visa hur samhällets villkor och den omgivande 
miljön påverkar människors verksamhet och möjligheter till utveckling. Försko-
lans/grundskolans roll i samhället och för familjen ska särskilt belysas. 
Människors lärande är en livslång process där förskola och skola är en del av barns 
och ungas hela lärande. Detta synsätt ska prägla utbildningen. 
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Hela lärarutbildningen ska genomsyras av ett förhållningssätt som innebär att de 
faktorer som påverkar pedagogisk verksamhet ska lyftas fram, problematiseras och 
analyseras. Analysen ska utgå från ett kritiskt perspektiv på förskolans och skolans 
styrdokument. Pedagogen ska efter avslutad utbildning aktivt kunna medverka i 
och ta ansvar för planering, genomförande och utveckling av pedagogisk verksam-
het utifrån uppställda mål och barns skiftande behov och förutsättningar. 
 
Samtliga kurser ska så långt möjligt beakta följande områden: internationalisering 
och interkulturellt perspektiv, IT som didaktiskt verktyg, jämställdhet, miljöper- 
spektiv, pedagogiskt ledarskap och samarbete, kulturellt perspektiv, historiskt per-
spektiv och specialpedagogik. 
 
Internationalisering och interkulturellt perspektiv 
Den studerande ska förvärva kunskaper om, förståelse för och förmåga till inlevelse 
i skilda gruppers levnadsvillkor och värderingar betingade av kulturell, etnisk och 
religiös bakgrund. Lärarutbildningen problematisera kopplingen mellan lokala och 
globala perspektiv. Särskild uppmärksamhet riktas mot frågor om invandring, främ-
lingsfientlighet och rasism ur förskolans/skolans perspektiv. 
Den studerande ska beredas möjlighet att förlägga viss del av utbildningen till ett 
utländskt universitet eller högskola. 
 
IT som didaktiskt verktyg 
Lärarutbildningen ska belysa och kritiskt granska IT som ett pedagogiskt verktyg. 
Den blivande pedagogen ska tillägna sig informationstekniska färdigheter och kri-
tiskt kunna granska och sammanställa information som underlag för lärande. Di-
daktiska aspekter av IT som ett hjälpmedel i undervisningen ska genomsyra utbild-
ningen. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot pedagogens roll som handledare 
och vägvisare åt barns sökande efter information.  
 
Jämställdhet  
Utbildningen ska belysa könstillhörighetens betydelse i ett pedagogiskt samman-
hang. Utifrån kunskap om kön och könsidentitet ska pedagogen kunna utveckla en 
verksamhet som motsvarar både flickors och pojkars förutsättningar och intressen. 
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Miljöperspektiv 
Samspelet mellan natur och människa, utnyttjandet av lokala och globala resurser 
samt samhällsplaneringens betydelse för levnadsvillkoren, ska kritiskt belysas ur ett 
naturvetenskapligt, tekniskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.  
 
Pedagogiskt ledarskap och samarbete 
Utbildningen ska återkommande ge träning i och erfarenhet av lagarbete och sam-
arbete i olika former. Det pedagogiska ledarskapets betydelse betonas och den stu- 
 
derande ska tillägna sig förmåga att diskutera och argumentera om val av arbetssätt 
och pedagogiskt handlande med barn, föräldrar och samhällsföreträdare. 
Förmågan till kommunikation, såväl verbal som icke-verbal, ska medvetet tränas. 
Den studerande ska därför återkommande ges tillfälle att bearbeta attityder, förhåll-
ningssätt och värderingar enskilt och i grupp.  
 
Kulturellt perspektiv 
De estetiska uttrycksformernas betydelse för lärande ska särskilt beaktas. Genom 
ett växelspel mellan skapande estetisk verksamhet och teoretiskt tillägnad kunskap 
ges den studerande möjlighet ompröva det egna tänkandet och handlandet.  
 
Historiskt perspektiv 
Lärarutbildningens innehåll ska förankras i ett historiskt perspektiv. Det gemen-
samma kulturarvet utgör en värdegrund och en utgångspunkt för att utveckla insik-
ter om hur kulturell mångfald kan berika detta kulturarv. 
 
Specialpedagogik 
Samtliga kurser ska uppmärksamma att förskola/skola har ett speciellt ansvar för 
barn i behov av särskilt stöd.  
 
Utbildningspraktik  
Utbildningspraktiken fyller två funktioner: den ska dels definiera behovet för 
det teoretiska innehållet, dels ge tillfälle för praktisk tillämpning av teoretiska 
kunskaper med åtföljande reflexion.  
 
Den studerande ska bli medveten om hur olika sociala förutsättningar bidrar 
till att förskolor/skolor utformar sin verksamhet på olika sätt. De längre prak-
tikperioderna ska därför fullgöras i områden med olika sociala förutsättningar. 
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Den högskoleförlagda delen av lärarutbildningen ska praktikanknytas så att 
den studerande har regelbundna kontakter med sitt senaste praktikområde. Där 
hämtar hon/han kunskap om områden som t.ex. lokala arbetsplaner, utveck-
lingssamtal, föräldrasamverkan, elevvård, personalvård och skolutveckling. 
 
 
5. Lärarutbildningens organisation  
Lärarutbildning i Borås består av det barn- och ungdomspedagogiska programmet 
med inriktning mot arbete i förskola (120 poäng) och grundskollärarprogrammet 
med inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7 (140 poäng). På grundskollärar- 
programmet finns möjlighet att välja inriktning mot svenska/samhällsorientering 
eller matematik/naturorientering. 
 
Den första terminen är helt gemensam för blivande förskollärare och grundskollära-
re. Därefter sker samläsning fortlöpande under utbildningen. 
 
5.1 Poängfördelning 
 
Barn- och ungdomspedagogiskt program Grundskollärarprogram 
Pedagogiskt arbete inkl utbildningspraktik,  Pedagogiskt arbete inkl. utbildningspraktik, 
pedagogik, allmändidaktik 63,5 poäng pedagogik, allmändidaktik 63 poäng 
    

Utbildningspraktik 21 poäng Utbildningspraktik 20 poäng 
Pedagogik,metodik  Pedagogik, metodik 
psykologi, allmän-  psykologi, allmän- 
didaktik 32,5 poäng didaktik 33 poäng 
Vetenskaplig metod,  Vetenskaplig metod, 
examensarbete 10 poäng examensarbete 10 poäng 

Ämnesstudier inkl.  Ämnesstudier inkl. 
ämnesdidaktik 41,5 poäng ämnesdidaktik 62 poäng 
Valfria kurser 15 poäng Valfria kurser 15 poäng 

 
SUMMA 120 poäng SUMMA 140 poäng 
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5. 2 Styrdokument 
Kurserna ska avspegla målen i examensförordningen, de allmänna målen i högsko-
lelagen och högskoleförordningen samt de lokala mål som antagits för lärarutbild-
ningen vid Högskolan i Borås. En annan viktig utgångspunkt vid utvecklingen av 
lärarutbildningens kurser är innehållet i förskolans och skolans styrdokument. 
 
5. 3 Den vetenskapliga grunden 
Lärarutbildningen ska i sin helhet bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet. Den ska göra den studerande förtrogen med vetenskapliga metoder i arbetet 
att söka och skapa kunskap. Den studerande deltar i vetenskapliga seminarier där 
vetenskapliga metoder och pågående forskning som är relevant för utbildningen 
behandlas.  
En kontinuerlig träning i kritisk analys och tillämpning av vetenskapliga metoder 
sker genom att den studerande deltar i projektarbeten, PM- och rapportskrivning 
samt examensarbete.  
 
 
5.4 Ämnesdidaktik och ämnesteori  
Lärarutbildningen ska så långt som möjligt relateras till innehållet i utbildnings-
praktiken. Ämnesdidaktik är därför ett integrerat moment i samtliga ämnesteoretis-
ka studier. 
Den studerande ska tillägna sig kunskap dels om hur barn och unga lär inom olika 
ämnesområden, dels om hur olika undervisningsstrategier och lärarandemiljöer på-
verkar inlärningen. Det är också av stor vikt att den studerande tränas i att reflekte-
ra kring sitt eget lärande. 
 
5.5 Genomgripande seminarier 
Den studerande tillhör två olika seminarier: 
- Mentorsgruppen som ska stimulera till reflektion över den kommande yrkesrol-

len. 
- Vetenskapliga seminarier som behandlar vetenskapliga metoder och pågående 

forskning. 
 
5.7 Utbildningspraktik  
Samtliga praktikområden ska vara godkända av högskolan. Utbildningsprakti-
ken ska alltid äga rum under handledning. 
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Praktikhandledare genomgår särskild handledarutbildning vid Högskolan i 
Borås. Bearbetning av erfarenheter från utbildningspraktiken sker bl.a. i det 
didaktiska seminariet ute på praktikområdet med studenter, praktikhandledare 
och högskolans metodiklärare som deltagare. Praktikhandledaren kan även 
vara mentor för en grupp studerande. Som ytterligare ett led i kontakten mel-
lan praktikområdet och utbildningen kan handledaren medverka som timlärare 
i utbildningen. 
 
5.8 Litteratur 
Kurslitteraturen anges i särskild bilaga till respektive kursplan. Där framgår vilken 
litteratur som är obligatorisk, respektive valbar. Vid urvalet av kurslitteratur ska 
finnas en strävan efter att också välja litteratur på andra språk än svenska. 
 
5.9 Examination 
Examinationsformerna ska avspegla de mål som allmänt gäller för högskoleutbild-
ning samt de lokala mål som anges i denna utbildningsplan och kursplaner. Exami- 
nationen ska karaktäriseras av reflektion, analys och problemlösning. Examina-
tionsformerna ska anges i respektive kursplan. 
 
5.11 Examensarbete 
Examensarbetet omfattar 10 poäng, inklusive forskningsmetodik, och ska ha en 
tydlig anknytning till det kommande yrkesområdet. Den studerande har möjlighet 
att skriva sitt examensarbete på B- eller C-nivå. 
5.12 Utvärdering 
Alla kurser utvärderas kontinuerligt. Utvärderingresultaten ska alltid återföras till 
och diskuteras med de berörda. En samlad utvärdering äger rum i slutet av varje 
program då programmet i sin helhet utvärderas. 
 
5.13 Betyg och examensbevis 
Betyg ges på hel kurs. Som betyg ges Underkänd eller Godkänd. För betyget God-
känd ska samtliga moment i utbildningen vara godkända. 
Efter genomgånget och godkänt utbildningsprogram utfärdas ett examensbevis. I 
bilaga till examensbeviset anges vilka kurser som ingått i lärarutbildningen samt i 
förekommande fall studier vid utländskt universitet eller högskola. 
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6. Särskilda bestämmelser 
 
6.1 Underkänd utbildningspraktik 
Föregående praktikperiod ska vara godkänd innan ny utbildningspraktik påbörjas. 
Vid underkänd utbildningspraktik kan den studerande begära ny examinator. Den 
studerande avråds till vidare studier om två praktikperioder blivit underkända. 
 
6.2 Avrådan 
Den studerandes utveckling under studietiden ska fortlöpande följas upp. Lämplig-
heten ska prövas vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt 
resultat kunna fullfölja utbildning eller vid tveksamheter om den studerandes lämp-
lighet för förskollärar/läraryrket. 
Lämplighetsprövning ska ske så tidigt som möjligt under ledning av utbildningsle-
daren och med deltagande av berörd lärare och den studerande. Prövning ska ske 
med den största respekt för den studerandes integritet. Om prövningen leder till av-
rådan från fortsatt lärarutbildning ska studievägledning erbjudas. 
 
7. Lärarutbildningens struktur 
 
Se bilaga 1 och 2.  
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  Dnr 211-97-512 
HÖGSKOLAN I BORÅS KURSPLAN  
Institutionen för pedagogik  Ladok-kod: LKLA01 
Institutionsnämnden Ämnesområde: PEA 
    Utb. Område: LU 
    Gäller fr o m ht 2000 
    Fastställd IN 1997-05-21 
    Fastställd FoU 1997-12-03 
    Reviderad och fastställd 1999-09-29,  
    2000-10-04 
 
 
 
KUNSKAP, LÄRANDE, SOCIALISATION   
Knowledge, Learning, Socialisation 
Poäng: 10 
 
Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik. 
 
1. FASTSTÄLLANDE AV KURSPLAN 

Kursplanen är fastställd av Forskning -och utbildningsnämnden 1997-12-03. Revi-
derad och fastställd av Institutionsnämnden 1999-09-29, 2000-10-04. 
 
2. KURSENS NIVÅ OCH INPLACERING 

Kursen ingår i första terminen av Barn- och ungdomspedagogiska programmet, 120 
poäng och Grundskollärarprogrammet 1-7, Sv/So, Ma/No, 140 poäng och är på 
nivå 1-20 poäng. 
 

3. TILLTRÄDESKRAV/FÖRKUNSKAPER  

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Barn- och ungdoms-
pedagogiska programmet eller Grundskollärarprogrammet 1-7, Sv/So, Ma/No.  
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4. SYFTE OCH INNEHÅLL 

Kursen syftar till att lägga en grund för den egna yrkesrollen samt introducera ett 
vetenskapligt förhållningssätt till arbete i förskola och grundskola.  
Kursen behandlar vad det innebär att vara förskollärare respektive grundskollärare. 
Vilka kompetenser som behövs för att klara de utmaningar som uppstår i det peda-
gogiska arbetet i förskolans och grundskolans vardag. 
 
Begrepp som kunskap, lärande, socialisation, lek och styrdokument är centrala i 
kursen. De analyseras, problematiseras och diskuteras med utgångspunkt i den 
kommande yrkesrollen. Innehållet i kursen studeras såväl i den teoretiska undervis-
ningen som under praktiken.  
 
Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv, som betonar samspel mellan männi-
skor och utgår ifrån en helhetssyn på barnets utveckling, skall innehållet problema-
tiseras med avseende på kön, social, kulturell och etnisk bakgrund samt belysas ur 
såväl individ- som grupp- och samhällsperspektiv.  
 
• Introduktion till högskolestudier 
• Forskningsprocessen 
• Teorier om kunskap, lärande och socialisation 
• Exempel på pedagogiska riktningar och idéer  
• Förskolans och grundskolans värdegrund/styrdokument 
• Information och litteratursökning 
• Informationsteknik; IT 
• Utbildningspraktik 

 

5. MÅL 

Den studerande skall: 
• utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genom att söka, kritiskt granska, do-

kumentera och presentera kunskap 
• skaffa sig insikt i och kunskap om hur modern IT kan användas i studierna samt 

självständigt kunna söka information via olika former av media 
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• utveckla förståelse för hur synen på kunskap och lärande har utvecklats samt 

kunna jämföra olika sätt att se på kunskap och lärande 
• inhämta kunskap om hur samhällets ideologier och strukturer påverkar förskola 

och grundskola samt hur dessa institutioner för undervisning och socialisation 
vuxit fram och utvecklats 

• ha förmåga att kartlägga ett praktikområdes sociala och kulturella förhållanden 
och få förståelse för hur dessa faktorer ömsesidigt påverkar varandra  

• känna till hur olika pedagogiska riktningar haft inflytande på förskolans och 
grundskolans praktik 

• genom praktik i förskola respektive grundskola få pröva på och reflektera över 
den egna yrkesrollen 

• känna till de styrdokument som finns för förskolan och grundskolan och hur 
dessa är uppbyggda för att kunna strukturera, analysera och kritiskt granska dem 

• känna till teorier om lekens betydelse för inlärning 
 
6. ARBETSFORMER 
 
Ett problem- och situationsbaserat lärande som sker genom arbete i basgrupp, men-
torsgrupp, deltagande i föreläsningar, seminarier samt genom att skriva yrkesdag-
bok. Aktivt deltagande i förskolans och grundskolans arbete under handledning.  
 
7. FORMER FÖR BEDÖMNING 
 
Kursen examineras i flera delar: 
• Genom aktivt deltagande i fyra litteratur- och praktikseminarier. Med aktivt del-

tagande menas både att delta i diskussionerna och att individuellt ha förberett ett 
skriftligt underlag till varje tillfälle.  

• Genom en grupptenta redovisas litteratur samt basgruppsarbete kring kunskap, 
lärande och socialisation.  

• Genom gruppvisa redovisningar där de studerande med hjälp av olika uttrycks-
former redovisar kunskaper om genus, det mångkulturella samhället och barn i 
behov av särskilt stöd, styrdokumenten och de olika pedagogiska inriktningarna.  

• Genom att bli godkänd enligt de kriterier som finns för praktik i kursen. 
 



  

150 

 Bilaga 2  4(7) 
 
 
8. BETYG  

Som betyg används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. 
 
9. UTVÄRDERING 
 
Kursen utvärderas dels muntligt i grupp och dels med en enskild skriftlig bas-
gruppsutvärdering i slutet av kursen. Det ges också tillfälle för studerande som så 
önskar att lämna in en enskild skriftlig utvärdering. 
 
10. LOKALA FÖRESKRIFTER 
 
- 
 
11. KURSLITTERATUR 

Se separat bilaga. 
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HÖGSKOLAN I BORÅS  LITTERATUR 
Institutionen för pedagogik  Barn- och ungdomspedagogiskt 
Institutionsnämnden   program - förskollärare 120 poäng 

Grundskollärarprogram 1-7 
Ma/No och Sv/So 140 poäng 

   Gäller fr o m ht 2000 
Fastställd IN 2000-10-04 

 
 
OBLIGATORISK KURSLITTERATUR 
 
KURS: KUNSKAP, LÄRANDE, SOCIALISATION 
 
TERMIN 1 
 
(* anger att litteraturen skall användas i flera av programmets kurser). 
 
*Carlgren, I. (red.). (1999). Miljöer för lärande. Studentlitteratur. (228 s). 
 
*Dewey, J. (1998). Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter av John 
 Dewey. Natur och Kultur. (163 s). 
 
*Doverborg, E., Pramling, I. (1995). Att förstå barns tankar. Metodik för 
 barnintervjuer.  
 (Tredje upplagan). Almqvist & Wiksell. (80 s). 
 
*Knutsdotter-Olofsson, B. (1996). De små mästarna. Om den fria lekens 
 pedagogik. HLS Förlag. (243 s). 
 
*Maltén, A. (1995). Lärarkompetens. Studentlitteratur. (269 s). 
 
*Skolverket. (1998). Jord för växande. Liber. (112 s). 
 
*SOU 1992:94. Bildning och kunskap. Särtryck ur skola för bildning. Skolverket. 
 (85 s). 
 
*Svedberg, L. (2000). Gruppsykologi- Om grupper, organisationer och 
 ledarskap.(Andra upplagan). Studentlitteratur. (290 s). 
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*Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
 förskoleklassen och fritidshemmet. LPO 94 anpassad till att också omfatta 
 förskoleklassen och fritidshemmet. Fritzes. (19 s). 
   
Utbildningsdepartementet. (1994). Visst är vi olika. (Andra upplagan). Stockholm: 
 Fritzes. (63 s). Säljs på institutionen för pedagogik. 
  
*Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan. Lpfö 98. Fritzes. (16 s). 
 
* Wehner Godée, C. (1993). Leka i grupp. Lekmetodik för barn i  förskola, skola 

 och fritidshem. (Andra omarbetade utgåvan). Natur och kultur. (171 s). 
  
Fortbildningsmaterial 
 
Om kunskap och lärande.(2000). Fortbildningsförlaget. (56s). 
 
Tillkommer kopierat material ca: 100 sidor. 
 
Dessutom tillkommer att läsa en skönlitterär bok som bestäms i samråd med kurs-
ledningen. 
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Kopierat material. 
 
Andersson, B-E. (1992). Utvecklingsekologi. I P. Björklid & S. Fischbein (red). 
 Individens samspel med miljön. (17 s). HLS Förlag. 
  
Eriksson, L.& Korp, H. (1994). Att rädda en hund. I  Didaktisk tidskrift  (12 s). 
 3/1994   
 
Jordell, K. Ö. (1998). Socialization and development of teachers as learning 
 processes: A  tentative integration of perspectives. Paper presented at the annual 
 meeting o f the Amerikan Educational Research association, San Diego, April 
 1998.  
 
Lampert, M. (1989). How do Teachers Manage to Teach? Artikel ur For Teachers 
 about Teaching. Howard Educationel Review No. 20. Daamen , Inc, West 
 Rutland. (17 s). 
  
Tengström, E. Lärarens roll i kunskapssamhället. (7 s). I Didaktisk tidskrift   
 1-2/1997 
 
Varney, V. Tamagotchis: All byte, no, bark. Sience & Technology Studies, 
 University of Wollongong, Australia. Paper presented at the Toy researchers 
 Conference in Halmstad, 1999.  
 
Wikander, U. Ensidig fokusering på särart istället för jämställdhet. (8 s). I 
 Kvinnovetenskaplig  tidskrift. 4/1994.  
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 Bilaga 3 
 
 
YRKESDAGBOK 
 
 
Till er som står i begrepp att påbörja utbildning till grundskollärare respektive för-
skollärare hösten 1997. Som ett redskap på er väg till förskollärare respektive 
grundskollärare skall vi använda pedagogiskt dagboksskrivande. Vi uppmanar er 
därför att skaffa er en personlig dagbok att använda för detta ändamål. På nedanstå-
ende sida följer de frågeställningar vi vill att ni skall ha tänkt över och skrivit om i 
din bok tills vi möts i augusti. 
 
 
 
 
 
 
De första frågeställningarna för yrkesdagboken formuleras av oss lärare för att rikta 
uppmärksamheten mot den kommande utbildningen och yrkesvalet. 
 
 
 

Varför vill du bli förskollärare eller grundskollärare? 
 
Vilka minnen har du av din egen tid på förskolan och skolan? Vilka olika 
typer av pedagoger har du mött? Välj ut någon av de förskollärare eller lä-
rare du minns som särskilt bra. Fundera över och beskriv varför du tycker 
han/hon var bra. Hur har detta påverkat ditt yrkesval? 
 
Hur vill du beskriva den goda läraren respektive goda förskolläraren? 
 
Vilka är dina förväntningar på utbildningen? 
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 Borås 990503 
 
Hej!  
 
I början av din utbildning skrev du ner tankar och reflektioner om varför du hade 
valt att bli grundskollärare/förskollärare. Nu får du möjlighet att göra det igen! 
Skriv så ”fritt ur hjärtat” som det går, du kanske har fått fler tankar och insikter 
om varför du har valt att bli lärare. Dina nedskrivna tankar och reflektioner vill 
jag gärna ha senast den 15 maj. Skicka materialet till min hemadress eller med 
internposten (till Apollohuset). Tack på förhand! 
 
 
 
 Vänliga hälsningar 
 Marianne Strömberg  
 Hjortgatan 2 
 507 32 Brämhult 
 tel. 033- 230415 
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Övergripande motiv                                   
 
Motiv som handlar om viljan att arbeta med barn/människor 
 
Barnet är i fokus i följande motiv, liksom tidigare handlar det om att man valt yrket 
för att man tycker om barn och vill arbeta tillsammans med dem.  
 
”Så varför jag vill bli lärare beror på att jag vill arbeta med de yngre barnen.”(F) 
”Jag trivs bra med barn, att hjälpa dem och vara med när de försöker lära sig.”(F) 
”först ville jag bli 1-7 lärare men när jag kom in som förskollärare kände jag på 
praktiken att det är ju detta jag vill - arbeta med barn mellan 2,5 –5 år.”(F) 
”Från början var det inget självklart val att studera till lärare på förskola. Dock har 
jag alltid haft en dröm att få arbeta tillsammans med barn i något av de mindre ut-
vecklande länderna.”(F) 
”Jag tycker otroligt mycket om att arbeta med barn.”(F) 
”Det är aldrig riktigt enkelt att veta vad man vill göra resten av sitt liv, men jag har 
alltid varit väldigt barnkär och tänkte att det skulle nog passa mig bra.”(F) 
”Det är ett så varierande arbete att vara tillsammans med människor och jag är de-
finitivt ingen ensamvarg utan vill ha folk omkring mig.”(F) 
”Barn ger en också så otroligt mycket och samtidigt finns jag där för barnen.” (F) 
”Naturligtvis ett viktigt skäl är att jag verkligen tycker om barn. Jag tycker att det 
är roligt att arbeta med dem.”(G) 
 
Motiv med anknytning till yrket/utbildningen 
 
Båda studentgrupperna uttrycker i följande motiv att man ser möjligheter till per-
sonlig utveckling både genom yrket och utbildningen. De ser på respektive yrke 
som intressant och omväxlande. Några menar att yrket är något som man har fun-
derat på en längre tid, dessa motiv är färre än vid första analysen. 
 
utveckling genom yrket/utbildningen 
”För att göra ett bra jobb anser jag att A och O är att man framför allt trivs med sitt 
arbete, att man tycker det är intressant och utvecklande. Något annat som också 
stimulerade mig inför detta val, var att den ena dagen inte skulle bli den andra 
lik.”(F) 
”Jag tycker att det här yrket är otroligt utvecklande.”(F) 
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”Jag vill känna att jag lär mig något nytt och att jag blir bättre på det jag kan så att 
jag utvecklas”(F) 
” Jag kan till skillnad från många andra studenter inte säga att det beror på visioner 
om att skapa en bättre skola än den de själva har gått i. För mig handlar det nog mer 
om mig själv.”(G) 
”Min stora längtan efter att jobba med något som skulle berika mig och passa mina 
intressen och läggning hade mest varit drömmar. Jag skulle läsa upp de betyg som 
var för låga och sedan söka den nya linjen i Borås.”(G) 
”Utbildningen är perfekt för mig. Inga oöverkomliga ämnesstudier, mycket utveck-
lande och på en realistisk nivå.”(G) 
 
varierande yrke 
”Jobbet är flexibelt och omväxlande och det gillar jag.”(F) 
”Jag är av den uppfattningen att läraryrket är roligt, intressant och fritt.”(G) 
”Som lärare har man nog inte en tråkig minut och det gillar jag.”(G) 
 
har länge tänkt på yrket,  
”Att bli lärare har jag haft i mina tankar redan från grundskolan. Redan i högstadiet 
hade jag en ide om att vilja bli idrottslärare eller textillärare. I dessa ämnen var jag 
duktig. Ett annat skäl var att det var ett av de få yrken som jag hade kommit i kon-
takt med.”(F) 
”Nu har nästan två år av utbildningen gått, jag tycker det är mycket roligt, givande 
och jag ångrar mig inte att jag började. Nu äntligen får jag den utbildning som 
länge varit i mina tankar.”(F) 
 
Bakgrundsrelaterade motiv 
 
Motiv som relateras till uppväxten, tidigare skolerfarenheter/utbildning 
 
Här handlar motiven om tankar man fått om läraryrket genom påverkan av föräld-
rar, erfarenheter av grundskolan både positiva och negativa och erfarenheter av 
högre utbildning. 
 
uppväxten 
”Trots att jag aldrig har undervisat har mina föräldrar, som är lärare, indirekt gett 
mig kunskap om läraryrket. Ett fritt, omväxlande, jobbigt men roligt yrke, - det har  



  

158 

 Bilaga 5 3(5) 
 
 
genomsyrat våra samtalsämnen i barndomshemmet och ett frö har grott. Än har jag 
inte ångrat mig en dag.”(G) 
 
grundskolan 
”Med min livserfarenhet från en personligt stökig tid inom grundskolan , som  jag 
tvingades avbryta i nian för att sedan gå om ett år senare, dels erfarenheter av flera 
yrken, idrottsledare, förälder osv. kändes det som om jag hade något att tillföra sko-
lan.”(G) 
 
”I yngre tonår när jag hade tankar på att bli lärare då såg jag nog läraren som den 
store aktören i klassrummet och kanske fanns lite av dessa tankar kvar när jag på-
började utbildningen. Innan jag började utbildningen såg jag den som 3 ½ år av in-
lärning av metoder för att bli en bra lärare. Kort sagt tänkte jag att bara jag kommer 
in har jag snart ”körkortet” i min hand.”(G) 
 
”På högstadiet när det var dags att välja för gymnasiet hade jag precis varit ute på 
praktik och fått möjlighet att praktisera på en förskola. Goda erfarenheter av det 
och med möjlighet att välja gymnasieprogrammet Barn och fritid blev mitt val inte 
svårt.”(F) 
 
högre utbildning 
”fick en betald utbildning, 30 poäng i barn och ungdomskunskap. Den här utbild-
ningen gav mig smak för att utbilda mig mera. Jag var inte så dum och okunnig. 
Jag kanske till slut ändå kan bli lärare, förskollärare.”(F) 
”Nu eller aldrig! Jag hade varit anställd på samma jobb i 17 år. Jag har aldrig känt 
att det varit mitt yrke. Kunskaps lyftet gjorde att jag vågade ta steget.”(G) 
 
Motiv som relateras till yrkeserfarenhet 
 
I den här kategorin speglas de erfarenheter studenterna bär med sig ifrån tidigare 
yrkesverksamhet då i huvudsak från pedagogisk verksamhet. Positiva erfarenheter 
som påverkat yrkesvalet. De blivande förskollärarna har som i flera fall tidigare 
barnet i fokus i dessa motiv. Några motiv handlar om en önskan om att byta karriär, 
förhindra arbetslöshet och att valet skett med en viss påverkan av andra. 
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”Jag började vikariera på ett daghem i en av G:s norra stadsdelar. Det var ett un-
derbart ställe, med aktiva förskollärare och barnskötare. Efter att ha vikarierat un-
der ett års tid fick jag smak för att arbeta med just de yngre barnen. Jag upptäckte  
att det var det här jag ville arbeta med. Här fanns det arbetslag som jag saknade i 
skolan, här var barnen små , härliga och spontana.”(F) 
”Denna erfarenhet är ingen jag vill ha ogjord då jag under denna tid lärde mig otro-
ligt mycket om barn, fick mersmak av att arbeta tillsammans med barn och blev 
enormt självständig.”(F) 
 
 
”Jag saknade dock arbetet med barn och sökte mig tillbaka till sådan verksamhet. 
Under två års tid arbetade jag mer eller mindre full tid som vikarie på diverse för-
skolor och skolor. Jag trivdes så bra med mina arbetsuppgifter att jag vid den tid-
punkt beslutade mig för att söka grundskollärarlinjen runt om i landet ”(F) 
”Jag var ganska säker på min sak när jag sökte till utbildningen. Anledningen var 
att jag har varit ute en hel del och yrkes arbetat med barn dels på fritids och som 
svensk barnflicka.”(F) 
”Och av de erfarenheter som jag skaffat mig både genom studier och i verkligheten 
har förstärkt min övertygelse om att detta yrke är vad jag vill satsa på.”(F) 
”Tiden gick och jag arbetade bl.a. på kontor och som busschaufför, jag trivdes inte 
så bra. Vilket medförde att jag sökte mig till något annat. Jag inriktade mig först att 
bli textillärare.”(F) 
”När jag arbetade som obehörig lärare var det svårt att engagera sig i långsiktiga 
planeringar, förändringar. Jag visste ju inte om jag skulle vara kvar till nästa läsår 
eller om jag skulle få jobb på någon annan skola. Ju mer jag arbetade desto mer 
tankar och idéer hade jag och jag fick inte utlopp för det tyckte jag.”(G) 
”Det finns naturligtvis många orsaker till att jag har valt att utbilda mig till grund-
skollärare. En viktig orsak är, att jag periodvis var arbetslös.”(G) 
”Min dotter gick i en tämligen stökig klass och under den tid som jag var arbetslös 
engagerade jag mig i klassens problem. Denna insikt i läraryrkets problematik kän-
des utmanande att göra något verkligt av.”(G) 
”En annan aspekt på att jag har funnit just läraryrket som passande för mig, är att 
jag även har en musikalisk bakgrund, som kan vara till gagn för min profes-
sion.”(G) 
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påverkan av andra 
”En vän intalade mig att också sköta högskolan och gå på dispens.”(G) 
”Jag fick inspiration till läraryrket från många håll. Jag har flera vänner som arbetar 
som lärare och deras engagemang smittade säkert av sig även på mig. Min fru job-
bar som förskollärare inom skolan och det var hon som verbalt uttryckte frågan el-
ler påståendet först; att du inte utbildar till lärare.”(G) 
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English summary 
 
Becoming a teacher:  
 
From career motives – To career motivation 
A study of teacher students proffessional socialisation based on their motives 
for choosing teaching as a career 
 
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 pro-
grammes with joint courses for students aiming at pre-school teacher’s and com-
pulsory school teacher’s degree. Furthermore, studies of socialisation within con-
texts organised according to principles of professional integration have largely been 
conducted in settings where the integrated educational practice is based on volun-
taries from the involved parts. As Swedish educational policy since 1991 prescribes 
integration of pre-school and compulsory school practice, explicit demands on uni-
versities and local communities to develop and organise efficient models for train-
ing and practice are at hand. The present project are an effort to reveal deeper 
knowledge about what 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 learn-
ing 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 em-
pirical studies, each focussing on one main aspect of professional learning are con-
ducted. One study examines a recently launched, integrated (pre-school teachers 
and primary school teachers) teacher training as context for teacher socialisation. 
The other investigates development and establishment of an integrated school prac-
tice among four teacher teams.  
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An integrated theoretical frame for socialisation is being used (Berger & Luckman, 
197910; Mead, 1976/199511; Moscovici, 198412). Briefly, this frame implies profes-
sional 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 estab-
lished 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 in-
volved 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 13(1994). Data is col-
lected from two different contexts; integrated teacher training and integrated pre-
school/compulsory school practice. Fifteen students accepted for pre-school teach-
ers training and fifteen accepted for compulsory school teacher training is followed 
during their education. Interviews, student’s diaries, examination papers, evalua-
tions, 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 par-
ticipant observations in daily work and conferences, and individual and group in-
terviews. Four teacher teams in two schools participate in the study.  
 
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 or-

                                                           
10 Berger, P.L. & Luckman, T. (1979). Kunskapens sociologi. Hur individer uppfattar och formar 
sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
11 Mead, G:H: (1976/1995). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk stånd-
punkt. Lund: Argos. 
12 Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. I R.M. Farr & S. Moscovici 
(Ed). Social representations. Cambridge University Prass. 
13 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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ganised 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 docu-
ment the research process in a number of smaller working reports. In this first one, 
the project as it was outlined in the proposal is presented. It gives a detailed de-
scription of purpose, design, theoretical perspective and methods. 
 
This study will present some results from a study of how 13 teacher students to 
some extent change their views concerning their choice of career during a period of 
two years at the integrated teacher training. The study is based on diaries and exa-
mination reports written after ten weeks and two years studies. The study will focus 
following questions: Why did they select teaching as a career? In what way do their 
views change after two years? Are there differences between the becoming pre-
school teachers and primary school teachers? Are there differences that can be 
asumed to be linked to there future professional roles?  
 
Apart from a description of the changed content in the students ideas of why they 
choose the teaching career the study discusses educational benefits of using stu-
dents written reflections on their career motives and future professional role as a 
pedagogical tool to encourage a more active process of proffessional socialisation. 
 
 
Borås, Februari 2001 
 
Project staff:  
 
Solveig Hägglund,  
Birgitta Davidsson,  
Marianne Dovemark,  
Anita Eriksson,  
Ann-Sofie Holm, 
Marianne Strömberg,  
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