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Förord 

 
Projektet ”Alltid Redo”, som studerat lärarstudenters handlingsberedskap 
för varierande uppgifter i klassrummet, har finansierats med hjälp av medel 
från Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Projektets kunskaps-
intresse har växt fram i vår kontakt med lärarstudenter och i våra olika 
engagemang i lärarutbildningen. Frågor som väckts i vår egen lärarpraktik 
som universitetslärare handlar om studenternas beredskap för den 
kommande professionella praktiken. Ser de sig rustade för de utmaningar 
som väntar? Vad anser de vara användbara redskap? Hur betraktar de olika 
kunskapsformers ändamålsenlighet för yrkesutövningen? 
 
Studien genomfördes i flera steg, varför våra forskningsfrågor utvecklades 
efterhand. Den fråga vi ägnar störst utrymme i rapporten rör studenternas 
syn på förhållandet mellan teorisk och praktisk kunskap. Ett dikotomt 
tänkande dominerar, även om vi vid djupare studium finner nyanserade 
svar. Det dikotoma tänkandet får sin näring främst genom de problem som 
studenterna upplever med en framgångsrik tillämpning av teoretisk 
kunskap i praktiken liksom teoretisk reflektion över erfarenheter från 
praktiken.  
 
Våra resultat kan läsas som en uppmaning till lärarutbildningens samtliga 
aktörer att bidra till studenternas professionella utveckling, genom att 
synliggöra och språkliggöra sambanden mellan de olika kunskapsformer 
som ges utrymme i utbildningens olika inslag.  
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Bakgrund och syfte 

Lärares praktik, deras undervisning, organisering och ledning av högst 
varierande karaktär i och utanför klassrummet, brukar betecknas som en 
komplex, kvalificerad och samtidigt diversifierad yrkesutövning. Problemet 
med att utveckla en professionsutbildning som motsvarar alla tänkbara krav 
på den yrkesutövande läraren har diskuterats sedan lärarutbildningens 
början och är fortfarande ständigt aktuellt. Frågor man ställts sig gäller bl. a 
vad en lärare behöver kunna och vad av detta som man kan erhålla genom 
utbildning.  
 
Föreliggande projekt tar sin utgångs punkt i lärarstudenters, närmare 
bestämt snart färdiga lärares, syn på den handlingsberedskap de uppfattar 
sig vara utrustade med inför den kommande yrkesutövningen. Deras bild är 
en av fler tänkbara beskrivningar av de professionella redskap som 
lärarutbildningen gjort möjligt att förse sig med. Den begränsas bl. a av att 
de ännu inte mött hela den variation av utmaningar som väntar och inte 
heller kan vara medvetna om de brister och tillgångar som göms i den 
handlingsberedskap de hittills utvecklat. Studenternas bild kan emellertid – 
om man använder lämpliga metoder – ge en nyanserad och upplysande bild 
av lärarutbildningens upplevda professionella relevans, bortom politiska 
och förenklande schabloner. 
 
Projektet är inriktat mot lärarutbildningens möjlighet att bidra till blivande 
lärares beredskap för att på ett kompetent sätt kunna möta de olika krav de 
kan ställas inför i sitt kommande yrke. Det kan bl. a röra sig om samspel 
mellan elever, mellan lärare och elev, om lärande av kognitiva och 
ämnesmässiga kunskaper och färdigheter eller om förmåga att organisera 
den pedagogiska verksamheten. Oftast är dessa krav dessutom inflätade i 
varandra. Ibland har läraren möjlighet att planera sina handlingar, ibland 
ställs hon/han inför oförutsedda och svårhanterliga situationer.  
 
Att skapa en handlingsberedskap som är anpassad till de behov som de nya 
lärarna möter kan ses som en komplicerad process. Under utbildningstiden 
möter lärarstudenter teoretiska kunskaper vid utbildningsinstitutionen samt 
kunskaper grundade på erfarenheter ute i den verksamhetsförlagda delen. I 
olika seminarier och i skriftliga uppgifter ges studenterna möjlighet att 
reflektera kring och bearbeta de kunskaper och erfarenheter de förvärvat. 
Av de olika möten, samtal om teorier och upplevelser som varje student 
erfarit antas en professionell handlingsberedskap konstrueras. En intressant 
fråga är vad denna beredskap uppfattas innehålla och om den färdiga 
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läraren anser sig stå rustad för kommande krav när utbildningstiden närmar 
sig sitt slut. 
 
Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur blivande lärare 
ser på sin professionella handlingsberedskap i ljuset av den utbildning de 
snart avslutar. Projektet består av tre delstudier som kumulativt bygger på 
varandra, vilket innebär att resultatet i den första delstudien genererade 
frågeställningar för den andra delstudien, som i sin tur gav upphov till 
frågeställningar för den tredje.  
Frågeställningen för den första delstudien var: Vilka kritiska händelser i 
läraryrkets praktik uppmärksammar studenter under sin verksamhets-
förlagda del av utbildningen? Resultatet av denna delstudie visade, 
summariskt uttryckt, att de kritiska händelser som rapporterats gällde 
svårigheten att hantera olika didaktiska, sociala och intellektuella uppgifter 
i klassrummet. 
Frågeställningen för andra delstudien blev därmed: Hur ser nästan färdiga 
lärare på sin beredskap för att hantera kritiska händelser i den kommande 
praktiken? Resultatet av denna delstudie gav för handen att studenterna 
uttryckte en dikotomiserad syn på relationen mellan teori och praktik samt 
svårigheter att operationalisera, tillämpa, den teoretiska kunskapen. 
Frågeställning för tredje delstudien blev därmed en fördjupning av detta 
problem: Hur ser studenterna på förhållandet mellan teori och praktik och 
möjligheten att operationalisera den teoretiska kunskapen? 
 

 

Aktuell forskning om lärares professionella 
utveckling och utbildning 
 
Aktuell forskning kring hur lärarstudenter och lärare utvecklar ett 
professionellt förhållningssätt till sin praktik kan sägas utgöra två 
huvudsakliga riktningar - en analytiskt erfarenhetstestande och en 
operationaliserat erfarenhetsgrundad. I en studie av erfarna lärares 
professionella utveckling framgår att en vetenskaplig analytisk 
erfarenhetstestande, modell underlättar problemlösningsförmågan. Chitpin 
& Evers (2005) visar att användningen av portfolios hjälpte lärare att 
identifiera och formulera problem, att föreslå tentativa teorier för 
problemens lösning, att testa dessa teorier mot erfarenhet av deras 
implementering och att gå vidare mot identifiering av nya problem i 
praktiken. De menar att detta är en Popperiansk struktur för lärares 
professionella utveckling som överensstämmer med synen på att lärare 
fortsätter som självlärande i sin praktik. Man kan se detta som ett analytiskt 
sätt att använda erfarenhet, hypoteser testas empiriskt. McCaughtry (2005) 
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visar i en fallstudie av en lärare hur läraren lär känna eleverna grundligt, tar 
reda på deras vardagsliv i hemmet och vilka kulturella värderingar och 
modeller de influeras av under sin fritid. Denna kännedom och förståelse 
av eleverna utgör lärarens underlag för medvetna beslut om innehåll och 
arbetsformer som både tar hänsyn till elevernas förutsättningar och de mål 
för påverkan och lärande som läraren försöker nå. Denna variant av 
analytiskt förhållningssätt lägger vikt vid att utreda förutsättningarna och 
utgå från dessa i planering av praktiken. Andra aktuella forskningsresultat 
pekar på att systematisk reflektion kring erfarenhet av att undervisa redan 
tidigt under lärarutbildningen (Wilson, 2005) främjade den professionella 
utvecklingen, som i detta fall avsåg förståelsen för elevernas svårigheter att 
förstå naturvetenskapliga begrepp. Studenter fick möta utmanande 
undervisningssituationer under handledning för att utveckla sitt eget språk, 
sin kunskapsteoretiska förståelse och sin kritiska reflektion kring praktiken. 
 
Andra ansatser betonar snarare den förtrogenhetsbaserade, praktiska, ofta 
outtalade, lärarkunskapen, den typ av ansats som vi här kallat 
operationaliserat erfarenhetsbaserad. Hashweh (2005) menar att lärare 
förvärvar en praktisk vishet genom att undervisa i ett visst ämne. Denna 
visdom utgörs av en samling professionella konstruktioner som läraren 
åstadkommer genom den erfarenhet de tillägnar sig när de återkommande 
undervisar i ett visst ämne. Studier av lärares utveckling av sin identitet, 
vilket förvisso inte är detsamma som professionella kvaliteter t ex 
problemlösningsförmåga, tenderar att betona det individuella, partikulära, 
situerade och ständigt konstruerande i identitetsutvecklingen framför det 
abstraherade och generella. Identiteten måste ses som unik och inte som 
ready-made and universal påpekar Søreide (2006, s. 527). Paris & Combs 
(2006) betonar det speciella som är inbäddat i varje enskild kontext The 
lived meanings are expressed in fine-grained detail, are embedded in 
particular settings and the teachers’ own personal and professional 
histories, go beyond surface features of practice and are in motion and 
unfinished (ibid, s. 571). 
 
De nämnda studierna utgör exempel på forskning som bekräftar att lärare 
på olika sätt fortsätter att utveckla sin professionella kompetens i sin 
praktik. Föreliggande studie har intresset riktat mot den grund som 
lärarutbildningen lägger för detta oupphörliga professionella lärande. 
 

Nya lärares och lärarstuderandes reflektioner 
Andersson (2006) beskriver ifrån flera studier av nya lärares reflektioner 
om sin första tid i yrket att de ser sig som både lärlingar och 
förändringsagenter. De upplever utmaningar både när det gäller 
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utbildningsmål och sociala mål. Att hantera relationer till andra lärare, 
skolledning, föräldrar och barn ses som svårt. Ibland bryts de nya lärarnas 
intresse av förändring mot andra intressenters vilket kan upplevas som 
frustrerande. Lärarna anser ändå att de har ett roligt och engagerande arbete 
men de slås av att de saknar både kunskaper och erfarenheter inom 
områden som konflikthantering, barn med traumatiska upplevelser eller 
hur de ska kunna variera sin undervisning för att utmana ett trettiotal 
individer samtidigt (ibid. s. 75). 
 
Ethell and Mc Meniman (2002) fann i en litteraturstudie inför ett projekt att 
lärarstuderandes förförståelse och förgivettagande kring vad en bra lärare 
är, ofta är mycket motståndskraftiga mot de nya bilder som man från 
lärarutbildningen sida vill att studenterna ska ta del av. Deras studie 
handlade om vilken förförståelse nya lärarstuderande har och hur den kan 
förändras under utbildningen med hjälp av vissa satsningar (work-shops) 
tidigt i utbildningen för att bryta tidigare föreställningar och antaganden. 
De tidiga föreställningarna handlade om lärande som enkel överföring, att 
lära ut (teach) sågs som att förmedla ämneskunskap på ”intresseväckande 
sätt”. Att vara en god och bra lärare såg som något snarast medfött och 
inget som man behövde lära sig. Bra lärare hade lämpliga egenskaper och 
med hjälp av erfarenhet så skulle de utvecklas till goda och kunniga lärare. 
Kunskap om pedagogiska processer var inget de studerande pekade på som 
viktigt (Ethell & Mcmeniman, 2002). 
 
I ett projekt om kring lärarutbildning och lärares arbete fokuserade Elle 
(1988) frågan om vilka avtryck i den pedagogiska praktiken, som de 
pedagogiska och psykologiska teorier som lärarstudenter möter, ger. 
Resultaten visade väldigt få direkta spår av de teorier som studerats. 
Lärarna berättade i intervjuer om vad som styrde deras val i arbetet. De gav 
hänvisningar till teoretiska kunskaper men också mycket annat. Den egna 
livshistorian, tidigare utbildning, intentioner med arbete och mötet med 
faktiska betingelser är sådant som har betydelse för vad som sedan händer i 
klassrummen.  Lärarna pekar på att lärarutbildningen haft stor betydelse för 
dem ämnesmässigt men framförallt genom de personliga erfarenheter de 
fått göra. De har t ex fått hjälp att avlägsna fördomar mot kurskamrater och 
avlägsna defensiva mekanismer i samband med lärararbetet och de har 
utvidgat sina erfarenheter. Det har skett genom fördjupning där 
tillämpningen inte varit given. Det har snarare varit tillvägagångssättet att i 
studierna involvera sig själv som person, än ett ämnesmässigt abstrakt 
innehåll som har satt sina spår. Elle (2000) menar att teorier inte ger några 
direkta avtryck, men att de utgör inslag i reflektion och diskussion. De 
påverkar genom att de används på ett skapande och kreativt sätt.  
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I en översikt över lärares kunskap och kunskapsutveckling drar Munby, 
Russel and Martin (2002) slutsatser av den forskning kring lärares kunskap 
som hittills utvecklats. De menar att lärarutbildning behöver utgå från 
erfarenhet av skolvardagen i undervisningen för att studenterna ska kunna 
tillägna sig skicklighet i lärararbetet. Man lär sig när man utför lärararbete, 
Knowledge of experience is acknowledged in experience (ibid. s. 897). 
Författarna är kritiska mot att man först ska lära sig ”hur man gör”  för att 
sedan prova. En nära koppling mellan de praktiska momenten, teoretiska 
kopplingar och utrymme för reflektion anser de gynnar lärandet.  De 
praktiska momenten behöver dock komma först och vara grunden för 
lärandet. Författarna menar även att de senare årens fokus på reflektion  
with its implicit  connections to qualitative research clearly encourages our 
students to join their practise to systematic thinking (Munby, Russel and 
Martin, 2002, s. 897) är viktig för lärarstuderandes lärande. 
 

Studerandes syn på viktiga faktorer för lärande 
Studier av vad studenter anser bidrar till lärande och vad som utgör hinder 
för lärande på högskolan har utförts av bl.a. Malderez, Hobson, Tracey and 
Kerr, (2007), Hammar Chiriac, (2007) och Paldanius, (2007).  
 
Malderez et al, 2007 har i Storbritannien utfört en omfattande studie av 
nybörjarlärares syn på sin utbildning genom intervjuer och enkät med 
satskomplettering. Studien fokuserade motiv för att söka till 
lärarutbildning, förväntningar och förförståelse av undervisning och 
lärarutbildning samt upplevelser av erfarenheter under lärarutbildningen. 
Kategorier som skar igenom alla ovan nämnda områden var identitet som 
lärare, relationernas roll, upplevelsen av relevans samt som mest centralt 
närvaron av känsla (emotion). Två olika förhållningssätt till läraridentitet 
identifierades hos den undersökta gruppen. Den ena hållningen var att 
redan ha uppmärksammat sig själv som en potentiell lärare dvs. att man 
redan identifierade sig själv som en person som har lämpliga egenskaper 
för att vara lärare. Den andra var att de studerande upplevde ett behov av 
att bli eller förvandlas till lärare. Man kan ha drag av båda dessa hållningar 
eller vara utpräglad av den ena sorten.  
 
Relationer till andra sågs som viktiga för hur studenterna upplevde sina 
erfarenheter speciellt i början av utbildningen. Relationer av fyra olika slag 
lyftes fram som centrala, nämligen 1) relationer med barn och ungdomar, 
2) med de studerandes egna både nuvarande och tidigare lärare, 3) 
lärarkollegor samt 4) familj och vänner. Den betydelse de olika relationerna 
gavs kunde vara av varierande slag. Relationen till eleverna påverkar 
möjligheten att kunna hålla ordning i en klass eller att verkligen kunna lära 
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eleverna något. Relationer till kollegor kan ge inspiration från en ”bra 
lärare”. Familjerelationer har betydelse om man vuxit upp i en familj eller 
släkt av lärare.  
 
Den tredje kategorin var upplevelse av relevans i utbildningen. 
Förförståelse och förväntningar avgör studenternas upplevelse av relevans -  
särskilt i början av utbildningen. De studerande ansåg det viktigt att få feed 
back på sina egna undervisningsförsök av mentorer i praktiken och även att 
se färdiga lärare undervisa. Vidare menade de att det var angeläget att 
studera idéer om hur elever lär. Däremot ansåg endast få att studier av 
aktuell forskning om metoder för lärande var väsentligt. In general, the 
further removed from classroom practise, or from their own classroom 
practise, the lower the perceived importance or value (Malderez et al, s. 9). 
De studerande visade olika grader av antipati mot teori och hade svårt att se 
teori som relevant. Den upplevdes i stället som perifer. Teori betraktades 
som viktig endast för att få certifikat som lärare. Studerande som var äldre 
och hade lärarerfarenhet blev snabbare positiva och kunde se nyttan av 
teoretiska kunskaper i klassrumspraktiken än de yngre mer oerfarna 
studenterna. Vissa av de yngre ändrade uppfattning under utbildningens 
gång.  
 
Den mest centrala kategorin i studien var känslan för vad man upplevde. 
Hur studenterna kände för olika delar av utbildningen hade stor betydelse 
för upplevelsen av erfarenheterna. Negativa erfarenheter som ger en känsla 
av ”worry, panic, overwhelming and chock” (s. 10) kopplas exempelvis till 
att stå inför en klass eller upplevelse av situationer som kändes 
svårhanterliga. Positiva uttryck som ”excited, love it” och ”relaxed” (s. 
10) kunde beskriva upplevelser av att ha lyckats med undervisning, eller att 
själv ha lärt sig något samt positiva upplevelser av mentorer eller andra 
lärare.  
 
De olika kategorierna samspelar. Känns något som positivt och 
meningsfullt ger det en känsla av relevans. Relationerna är viktiga i 
skapandet av en läraridentitet och i upplevelsen av olika företeelser. 
 
Hammar Chiriac (1995; 2007) har i två studier studerat lärarutbildning vid 
Linköpings universitet i Sverige, specifikt studenters syn på sin utbildning 
ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Hon pekar på att lärarutbildning 
förändrats mycket under de senaste 10 åren och att det har betydelse för hur 
undervisningen organiseras och utformas. Studenter beskriver med hjälp av 
begreppen var, vad och hur vad de anser att de lärt sig. Synpunkterna 
varierar men i den senaste studien pekar många på att man lär av både teori 
och praktik i de kontexter man möter, både i den verksamhetsförlagda och 
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den universitetsförlagda delen av utbildningen. För att ett lärande skall ta 
form ses relevans, sammanhängande moment samt variation av innehåll 
och arbetsformer som betydelsefullt. Grupparbete och praktiska övningar 
ansågs vara speciellt lärorika arbetsformer. Kombinationen av praktik och 
teori ansågs allmänt vara viktig men åsikterna varierade beträffande var 
man lär bäst, på VFU:n eller på universitetet.  
 
Paldanius (2007) har i Sverige studerat studenters lärande och icke lärande 
på en teoretisk kurs i högskolan. Hans fokus ligger på icke lärande, dvs. 
när, hur och varför man inte lär sig det som förväntas.  I lärandet ingår 
process och produkt samt inriktning mot ett stoff. Icke lärande anges vara 
riktat mot ett stoff och kan ses som ett stopp i processen där ingen produkt 
kommer till stånd. 12 studenter inom A- kursen i en halvfartskurs i 
pedagogikämnet har intervjuats kring ovanstående problematik. De 
studerande pekar på aspekter som är kritiska för lärande och icke-lärande. 
Stoffet ska fastna i huvudet. Man skall utveckla förståelse av det man 
förväntas lära sig. Förstår man kan kunskapen bli användbar t ex i 
förhållande till yrkeslivet, inför examinationer och i relation till 
medstuderande i grupparbete. Vid icke-lärande kan omvärdering av 
självbilden ske, man var inte den man trodde. När icke-lärande uppstår 
pekar Paldanius (2007) på tre konsekvenser, nämligen acceptans – 
resignation, sökande av nya vägar och förlust av självförtroende. De 
studerandes upplevelser av icke-lärande sammanfattas i begreppen, 
obegriplighet, motstånd, överfullt (t ex ”sår i själen” ger en upplevelse av 
att inte kunna ta in något nytt) och meningslöshet.  
 

Konklusioner 
Sammanfattningsvis visar den refererade litteraturen att vägen mellan att 
vara lärarstuderande till att bli en kompetent lärare innefattar lärande, 
reflektioner kring yrket, kring vilken kompetens som verkligen behövs 
samt erfarenhet av såväl undervisning i ämnen som hantering av elevers 
varierande problem. Vidare betonas personliga och sociala färdigheter 
såsom kännedom om egna attityder och förmåga att lära känna eleverna. 
Både teoretiskt och praktiskt kopplade aktiviteter förefaller vara 
betydelsefulla under processen och i synnerhet integreringen mellan dessa. 
Att reflektera kring undervisning man själv utfört, att operationalisera och 
prova sina egna teorier i specifika undervisningssituationer och att ta dessa 
erfarenheter som en utgångspunkt i lärandet förefaller vara fruktbart enligt 
flera av författarna. Studenterna i de refererade studierna betonar själva 
vikten av relevans och laborativa övningar samt emotionell närvaro för att 
studierna skall ge utbyte. Kopplingen teori - praktik är aldrig enkel och 
verkar inte sätta några omedelbart avläsbara spår. Det betyder inte att teori 
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är betydelselös men den möter mycket på vägen som t ex de studerandes 
förförståelse och erfarenheter och den måste bearbetas för att bli 
användbar. Lärandet framstår ingalunda som en i huvudsak kognitiv 
process utan som fyllt av emotionella och relationella fenomen. 
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Lärarutbildning som 
professionsutbildning 
 
 
Vårt kunskapsintresse i föreliggande projekt rör lärarstudenters 
handlingsberedskap inför läraryrkets utövande, den professionella 
praktiken. Vi undersöker denna genom studenternas syn på hur 
utvecklingen av handlingsberedskapen skett under utbildningen fram till 
det sista året. Studenternas svar på 1) vilka kritiska händelser de 
uppmärksammat under sin tid i olika skolor 2) diskussioner i fokusgrupper 
kring vinjetter som bygger på sådana kritiska händelser samt 3) 
individuella intervjuer om deras syn på teoretisk och praktisk kunskap, har 
givit underlag för följande summariska genomgång av relevanta begrepp 
och teorier inom området. Urvalet av litteratur är således empirigenererat. 
 
Studiens analys berör flera centrala frågor för lärarutbildning, såsom 
exempelvis relationen mellan teori och praktik och dess olika bidrag i 
utbildningen. Vidare aktualiseras frågan om hur olika kunskapsformer 
representeras i utbildningen och ytterst frågan om hur professionellt 
kunnande lärs. 
 

Relationen teori - praktik 
Selander (2006) beskriver risken för att färdighetsträning ersätts med teori 
när yrkesutbildningar akademiseras. Men det är, påpekar han, lika 
olämpligt att ersätta teori med praktik. Problemet är att skillnaderna 
upprätthålls, vilket också förstärks av det språkbruk som såväl han, andra 
forskare och vi, använder. Han skiljer på förklaring (teori), träning (praktik) 
och genomförande i verkligheten: 
 
Teori – handlings- och förklaringsmodeller 
Praktik – övning under handledning 
Verkligheten – på egen hand eller på eget ansvar (ibid. s. 30). 
 
I lärarutbildningen, liksom i andra professionsutbildningar, diskuteras och 
eftersträvas en lämplig form för sammanvävning av teori och praktik så att 
dessa kan bidra till ett handlingsinriktat lärande för den kommande 
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praktiken, det som benämns ”verkligheten”. Åtskillnaden är emellertid ett 
ständigt återkommande problem som har dryftats länge. 
  
Dewey (1904) behandlar lärarutbildning som en professionsutbildning och 
diskuterar den i ljuset av bland annat läkarutbildning. Han påpekar att   
lärarutbildare tenderar att glömma att lärarutbildning är en av flera 
professionsutbildningar. I doubt whether we, as educators, keep in mind 
with sufficient constancy the fact that the problem of training teachers is 
one species of a more generic affair – that of training for professions (ibid. 
s. 10). Deweys tvivel gäller fortfarande.  Lärarutbildning betraktas – rätt 
eller fel - ofta som en annan sorts professionsutbildning än övriga 
professioners. 
 
Shulman (2004), instämmer med Dewey vad gäller poängen med att 
betrakta lärarutbildning som tillhörande samma kategori som exempelvis 
läkarutbildning. Han beskriver en profession som en form av ytterst 
komplex och yrkesskicklig praktik. Han betonar vidare att professions are 
ultimately about practice (s. 533). Professionella utför sitt arbete i ett 
praktikfält och alla krav på kunskap måste godkännas genom att få sitt 
värde testat i praktiken, eftersom praktiken är målet. Professional practice 
itself is the end to which all the knowledge is directed ( s. 533). 
 
Det innebär emellertid inte att all kunskap som behövs för en profession 
kan hämtas i praktiken. Dewey (1904) betonar värdet av vetenskapligt 
grundad kunskap och att vetenskaplig metod är viktig för utvecklandet av 
tänkandet. Klassifikation, tolkning, förklaring och generalisering är 
exempel på aktivt tankearbete. Dewey menar att det är något fel på den 
akademiska delen av en professionsutbildning om studenten inte ständigt 
får möta sådan mental aktivitet som karaktäriserar förståndets utveckling 
och den bildande processen. Dewey tycks mena att teoretisk kunskap har 
ett viktigt meta-kognitivt bidrag till professionsutbildning, genom att man 
med hjälp av den tillägnar sig ett analytiskt förhållningssätt, en intellektuell 
metod.  
 
Shulman (2004) påpekar att vi utgår från att professionerna kan läras och 
att akademisk kunskap är nödvändig för praktiken. Han prövar en hypotes 
att akademisk kunskap kanske i första hand ger berättigande för en 
professionell praktik, inte att den är nödvändig för det praktiska utövandet. 
Han kommer fram till att det är centralt för professionerna att var rotade i 
teoretisk, empirisk och normativ kunskap, men att problemet är att 
definiera den grundläggande kunskapsbasen som behövs för att förstå och 
praktisera en profession.  
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Shulman (2004) som betonar att åtskilligt har hänt inom den pedagogiska 
forskningen på den nästan hundra år som gått sedan Deweys text skrevs 
menar samtidigt att de problem som Dewey berör lever kvar. Shulman 
beskriver professionell kunskap som akademiskt grundad. Professionen 
vilar på kunskap som är skapad, testad, utvecklad, motbevisad, förändrad 
och omkonsturerad på högskolor, universitet  och bibliotek. To call 
something a profession is to claim that it has a knowledge base in the 
academy broadley construed (s. 531). Därför, hävdar Shulman, (2004) 
ändras inte praktiken bara för att regler, omständigheter och politik 
förändras. Professionell praktik förändras i stället genom kunskapstillväxt, 
kritik och utveckling inom akademin, som leder till ny förståelse, nya 
perspektiv och nya sätt att tolka världen. Shulmans antagande gäller alla 
professioner, även läraryrket.  
 
Den vetenskapliga kunskapsbasen skapar emellertid problem i professionell 
utbildning, nämligen i form av den oundvikliga spänningen mellan teori 
och praktik. Shulman (2004) menar att teorins roll är problematisk av två 
skäl. För det första uppnår teorin sin styrka genom förenkling och 
avgränsning av sitt forskningsområde. Det innebär att teori behandlar 
världen i allmänhet under kontrollerade former. För det andra brukar teorier 
höra hemma i en viss disciplin till skillnad från praktiska problem, vilka 
oftast korsar disciplinära gränser.  
 
Shulman (2004) som liksom Dewey (1904) värderar den praktiska 
kunskapen högt, föreslår fallstudier som ett sätt att tillämpa teoretisk 
kunskap och göra den användbar för att hantera praktiken. Han 
argumenterar för att fallstudier kan utgöra en kombination av teori och 
praktik i lärarutbildningen. Fall kan analyseras och diskuteras i interaktion 
mellan studenter och lärare. 
 

Lärande i utbildningspraktik 
Lärande i professionell praktik pågår (förhoppningsvis) under hela den 
professionella karriären. Forskning kring hur yrkesverksamma lärare och 
andra professionella utvecklar sitt yrkeskunnande i sin yrkesgärning ger 
värdefulla bidrag för att förstå betydelsen av exempelvis reflektion över de 
egna erfarenheterna (t ex Schön, 1995). Vidare har denna forskning försökt 
beskriva utveckling av den inbäddade, tysta, förtrogenhetskunskapen som 
en yrkesutövare tillägnar sig (t ex Molander, 1996). I detta sammanhang, 
som handlar om lärarutbildning, avgränsar vi oss till det lärande och den 
kunskap som utvecklas under utbildningstidens teoretiska och praktiska 
moment. 
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Dewey undersöker skillnaden mellan olika sätt att organisera lärandet för 
en professionell praktik och undersöker brister och förtjänster i 
lärlingsmodellen och laboratoriemodellen, dvs formen för den träning som 
ges. Hans resonemang är präglade av hur lärarutbildning såg ut för hundra 
år sedan och han hävdar att lärlingsmodellen passar bra för att lära sig 
hanterandet av klassrumssituationen men att den har konserverande 
effekter och inte utvecklar skolan. Han menade att om yrkesutbildning inte 
ska vara konserverande, krävs praktisk tillämpning utifrån andra premisser 
än vad den autentiska erfarenheten, praktiken, kan ge. Problemet tycks 
varaktigt. I en pågående norsk studie av mentorers syn på sin uppgift 
framkommer att mentorns egna preferenser och värderingar av vad som 
fungerar i klassrummet utgör innehållet i det studenterna lär sig av att 
vistas i verksamheten (Ohnstad, 2008). Dewey (1904) pläderade för 
vetenskaplig kunskap som grund för lärandet, även det tillämpade.  Praktik 
utan en grund i vetenskapen riskerar att bidra till lokala, situationsbundna 
partikulära kunskaper när allmänna, överförbara och kosmopolitiska 
kunskaper är vad som behövs. Kunskap grundad i praktik bygger på 
tradition och samlad erfarenhet vilket kan ge en konserverande effekt på en 
verksamhet, att man lär sig dåliga pedagogiska vanor, medan kunskap 
grundad på vetenskap genom reflektion kan ge underlag för nytänkande 
och utveckling. Han menar att lärare måste utbilda sina dispositioner till att 
själva utreda, undersöka och reflektera – metakognition – och det tillägnade 
man sig inte genom dåtidens lärlingsskap.  
 
Laboratoriemodellen ger möjlighet att utveckla, pröva och tillämpa nya rön 
under kontrollerade former och blir därmed att viktigare bidrag till 
professionens utbildning. Övning och experimenterande, laboratorie-
övningar inom utbildningssystemet krävs för lärande av sådant som i och 
för sig ska användas i andra sammanhang. I detta sammanhang vill vi 
nämna Deweys rekommendation, eftersom laborationsmodellen, ett slags 
torrsim, tycks vara sparsamt förekommande idag.  
 
Shulman (2004) diskuterar Deweys något negativa inställning till praktik 
och även hans positiva inställning till psykologi som vetenskaplig grund för 
lärarutbildning i relation till dagens lärarutbildning. Han menar att 
vetenskapen ska ligga som en grund men att även praktisk lärarkunskap 
kan ses som mycket viktig och att den kan utgöra grunden för teoribildning. 
Numera finns en betydligt större omfattning av forskning kring tillämpat 
lärande och lärande i olika kontexter än under Deweys (1904) tid. Idag 
anses det självklart att praktik ska ingå i yrkesutbildning.  
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Lärprocesser och kunskapsformer 
Operationalisering av kunskap 
Ett av den här studiens centrala kunskapsintressen handlar om 
förutsättningar för operationalisering av den teoretiska kunskapen som 
studenterna möter under lärarutbildningen. Termen ”operationalisering” 
används oftast i samband med operationella definitioner av begrepp och 
variabler (Passer & Smith, 2007). I den här studien använder vi termen 
operationalisering för att beteckna den process som leder till tillämpning av 
kunskap. Resultatet av operationaliseringsprocessen är kunskap i handling, 
gestaltad som praktiska operationer eller procedurer. Den 
operationaliserade kunskapen kan bildligt betecknas som knowledge-in-
practice (Egidius, 2000). Gadamer (1998, s. 35) menar att ”the individual 
who needs relevant knowledge must constantly reintegrate theoretical 
knowledge into the practical knowledge of his everyday life”. Frågan om 
operationalisering - eller tillämpning - av teoretisk kunskap har alltid varit 
central i professionsutbildningar. I fortsättningen belyses den begreppsliga 
grund som vårt kunskapsintresse och våra resonemang kring 
operationalisering av kunskap bygger på och kan relateras till. Vi vill 
påpeka att det rör sig om komplicerade processer som vi av nödvändighet 
förenklar. 
 

Kunskapsformer och operationalisering av kunskap 
Kunskap kan kategoriseras på flera olika sätt. I vår begreppsliga 
referensram utgår vi från en distinktion mellan följande kunskapsformer: 
deklarativ kunskap (declarative knowledge), procedurkunskap (procedural 
knowledge) och konditional kunskap (conditional knowledge) (Alexander 
& Murphy, 1999; Woolfolk, 2004; Dimino, 2007).   
 
Deklarativ kunskap, som ibland kallas påståendekunskap eller fakta,  är 
kunskap som individen besitter och kan återge med hjälp av olika 
symbolsystem, exempelvis talspråket, teckenspråket eller matematiska 
symboler (Woolfolk, 2004). För att bildligt beteckna deklarativ kunskap 
talar man ofta om ”knowing that”. Kännedom om och förståelse för olika 
begrepp, relationer eller formler är exempel på den här typen av kunskap. 
Deklarativ kunskap kan omfatta ganska enkla enheter, som t.ex. kännedom 
om innebörden i begreppet ”lärare” eller kännedom om innehållet i 
likabehandlingsplanen på en viss skola. Den kan också inkludera mycket 
komplexa enheter, vilket oftast gäller professionsutbildningar. Dessa 
behandlar teorier för komplexa skeenden av bl. a social eller kognitiv slag 
liksom metoder för en kvalificerad praktik. Deklarativ kunskap garanterar 
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inte att individen är kapabel att tillämpa sitt kunnande i olika aktiviteter för 
att uppnå konkreta mål. Dess betydelse för tillämpning får dock inte 
underskattas, med tanke på att ökad deklarativ kunskap kan ”interactively 
support and complement the procedural knowledge” (Pressley & Harris, 
2006, s. 266; jfr även Gadamer ovan). 
 
Procedurkunskap är kunskap i handling och ”consist of knowing the proper 
sequence of steps to perform in order to achieve goals” (Byrnes & Guthrie, 
1992, s. 9). Exempelvis när en formel framgångsrikt kan tillämpas för att 
lösa konkreta matematiska uppgifter, och inte bara refereras eller förklaras, 
har studenten tillägnat sig procedurkunskap. För att bildligt beteckna 
procedurkunskap talar man ofta om ”knowing how”. Här ligger fokus på 
tillämpningsaspekten, syftet är att utveckla och bemästra för uppgiften 
lämpliga tillvägagångssätt eller procedurer. Paris, Lipson & Wixson, 
(1983) påpekar dock att utförande av procedurer inte automatiskt innebär 
att man besitter procedurkunskap. ”There is a distinction between 
procedures and procedural knowledge…, between being able to perform an 
action and understanding the procedures of the action itself” (ibid. s. 303). 
Professionsutbildningens problem kan beskrivas som att procedurkunskap 
som innefattar förståelse uppstår först i handling (Selander, 2006). 
Procedurkunskap är implicit till skillnad från deklarativ kunskap. Den är 
därför svårare att artikulera, men uppvisar en hög retention (Hakuta & 
McLaughin, 1999; Gupta & Cohen, 2002; Woolfolk, 2004).  
 
Konditional kunskap dvs kunskap om de omgivande villkoren, möjliggör 
en ändamålsenlig användning av procedurkunskap, och innebär att 
individen vet ”when to apply one procedure and when to apply another to 
solve each problem”. (Woolfolk, 2004, s. 238). För att bildligt beteckna 
konditional kunskap talar man ofta om ”knowing when and why”. Den här 
typen av kunskap kan ses som ett verktyg med vars hjälp värdet av olika 
tillvägagångssätt kan uppskattas. ”Conditional knowledge helps to establish 
the causal connection between the use of a strategy and successful 
performance ” (Paris & Cunningham, 1996). Fokus ligger på de strategiska 
aspekterna i hanteringen av uppgifter och problem. Konditional kunskap 
ger därigenom underlag för bedömning av vilka procedurer som är 
lämpliga i konkreta kontexter, dvs. bestämmer villkoren för framgångsrik 
tillämpning av procedurer. 
 
Operationalisering av teoretisk kunskap förstår vi i denna studie som 
överskridande – tillämpning - av deklarativ kunskap och utveckling av 
procedur- och konditional kunskap. Vi utgår ifrån att dessa kunskapsformer 
spelar en viktig roll i lärarens beredskap att hantera varierande uppgifter 
och problem i klassrummet. Procedur- och konditional kunskap spelar en 
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vital roll i allt strategiskt lärande och handlande (Phye & Sanders, 1992). 
Forskningsresultat visar deras betydelse i exempelvis strategisk läsinlärning 
(Paris, Lipson & Wixson, 1983) eller lösning av ekvationer (Star & Seifert, 
2006).   
 

Variation och kunskapsutveckling 
De tidigare beskrivna kunskapsformerna fokuserar tre viktiga aspekter av 
kunskapsutveckling: kunskap som förståelse, kunskap som handling och 
kunskap som omdöme. Kunskapsaspekterna samspelar och kompletterar 
varandra i lärandet. Kartläggning och klargörande av förutsättningar för 
utveckling av dessa tre olika kunskapsaspekter måste därför betraktas som 
ett steg mot effektivisering av lärandeprocessen. Variationsteorin utgör 
exempel på en teoretisk ansats som kartlägger och beskriver några 
förutsättningar och mekanismer nödvändiga för lärandet (se Marton & 
Booth, 2000).  ”From a variation theory perspective, to learn implies to 
experience, understand, or see something in a different way” (Runesson, 
2006, s. 397). Variationsteorin anammar härigenom fenomenografins 
grundläggande syn på lärande som förändring av omvärldsuppfattning eller 
utveckling av kvalitativt skilda sätt att förstå någonting (jmf Marton, 
Hounsell & Entwistle, 1986). 
 
Marton och Booth (2000) pekar på variationens särskilda betydelse i 
lärandet. Olika lärande - och tillämpningsituationer innefattar många olika 
aspekter. Upplevelsen av situationens helhet ger perspektiv på delaspekter. 
I varje lärandesituation finns en riktning eller ett syfte som ger 
relevansstrukturer. Relevansen av tillämpningen eller lärandet uppstår i 
förhållande till målet eller riktningen. Olika aspekter har olika relevans för 
måluppfyllelsen. Variationer i erfarandet av olika aspekter av fenomen 
innebär att få möjlighet att uppleva fenomenet på nya och annorlunda sätt. 
 
Variation och relevansstrukturer utgör centrala dimensioner av lärande. 
”Om inlärningssituationens relevansstruktur är lärandets drivkraft är 
variationen dess viktigaste mekanism” (Marton och Booth, 2000, s. 187). 
Variation krävs för att uppleva ett fenomen på ett kvalitativt nytt sätt eller 
att det ges en annan betydelse i ett sammanhang måste något varieras. 
Variationen kan skapas av den lärande själv eller genom arrangemang av 
en pedagog. Genom den varierade upplevelsen av situationen differentieras 
förståelsen av fenomenet (ibid). 
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Praxis och kunskapsutveckling 
Som vi tidigare konstaterat samspelar kunskapsformerna. Deklarativ- och 
procedurkunskap kan exempelvis stödja eller komplettera, varandra 
(Pressley & Harris, 2006). Procedurkunskap kan också utvecklas genom 
tillämpning av deklarativ kunskap i praktiska handlingar. Om så är fallet 
handlar procedurkunskap om ”the way one’s declarative knowledge, facts, 
rules, strategies, etc. is applied” (Dimino, 2007, s. 185).  
 
Professionsutbildning bygger på antagandet att handlingskunskap stöds av 
begreppsligt tänkande. Bruner gör ett helt annat antagande med hänvisning 
till  Vygotskys teori (1990; 1996). Han menar att praxiskunnande typiskt 
har föregått begreppsliga analyser i människans fylogenetiska utveckling 
och att detsamma gäller individens ontogenetiska utveckling. Bruner 
(1996) lanserar idéen om att kunskapsutveckling företrädesvis sker genom 
praxis och myntar uttrycket knowing as doing. ”Mind is an extension of the 
hands and tools that you use and of the jobs to which you apply them” 
(ibid. s. 151). Bruner tar därigenom intryck av Vygotskys idéer gällande 
kulturens betydelse för kunskapsutveckling och menar att praxis utgör 
kulturens prototyp.  
 
Två faktorer är essentiella för kulturell mediering av kunskap ur Vygotskys 
perspektiv (Wozniak, 1980; Rogoff, 1991). För det första tillhandahåller 
kulturen fysiska och intellektuella redskap för mediering. Wozniak (1980, 
s. 176) betecknar bildligt dessa redskap som ”signs which reflect some 
aspect of reality”. För det andra överförs de kulturella redskapen socialt 
genom olika typer av mellanmänsklig interaktion. I individens 
ontogenetiska utveckling börjar denna överföring genom social interaktion 
med föräldrar och syskon och fortsätter genom interaktion med lärare och 
andra samhällsmedlemmar. Den sociokulturella miljön tillhandahåller alltså 
både ”tools for thinking and partners who are skilled in the use of such 
tools” (Rogoff, 1991, s. 350).  
 
Interaktion med andra mer kompetenta personer utgör den avgörande 
drivkraften för individens kunskapsutveckling enligt Vygotskys (1978) 
teori om den proximala utvecklingszonen (zone of proximal development). 
Utvecklingszonen betecknar skillnaden mellan de resultat som individen 
förmår att åstadkomma på egen hand och de resultat som individen kan 
åstadkomma med kvalificerad assistans. ”Utvecklingszonen kan också ses 
som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar 
från en mer kompetent person” (Säljö, 2000, s. 123). Enligt Hedegaard 
(1990) bör teorin om den proximala utvecklingszonen medvetet tillämpas i 
all undervisning för att gynna kunskapsutveckling.  
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Studiens sociokulturella utgångspunkter 
En teoretisk utgångspunkt för projektet är att betrakta studenternas lärande 
som en sociokulturell process. Dagens lärarutbildning bygger på 
sociokulturella principer. Den sociokulturella teoribildningen vilar på 
Vygotskys idéer om att sociala interaktioner och kulturella redskap formar 
utveckling och lärande (Rogoff, 1990). Lärande förutsätter också 
deltagande i en autentisk kollektiv verksamhet (Lave & Wenger, 1991; 
Lave, 2000; Säljö, 2000). Inom den sociokulturella teorin uppfattas alltså 
lärande som en social process, som sker genom att de lärande individerna 
utvecklar sitt deltagande i social praxis. Kunskap och kunskapsutveckling 
är inte förknippad ”med en enda individ utan ligger relationellt i 
praxisgemenskapen” (Elmholdt & Winsløw, 2000, s. 122). Både lärande 
och tänkande är i själva verket socialt och alltid förankrat i en specifik 
kontext (Resnick, 1991). 
 
Anhängare av den sociokulturella teoribildningen vänder sig emot två 
grundläggande kognitivistiska principer gällande lärandets natur. Å ena 
sidan ifrågasätts synen på lärande som en individuell process, och som 
konsekvens ifrågasätts också skolans fokus på individuell och inte socialt 
delad kognition (Resnick, 1991). Å andra sidan ifrågasätts den 
kognitivistiska principen om transfer av inlärningseffekten från en 
artificiell skolverksamhet till det verkliga livet. Den tidigare Bruner (1970) 
ger uttryck för denna princip genom att hävda att ”inlärningen i skolan ger 
otvivelaktigt upphov till färdigheter av ett slag som kan överföras till olika 
aktiviteter vilka eleven gör bekantskap med senare, antingen i skolan eller 
sedan han lämnat den” (ibid. s. 32).  
 
Den forskning som bedrivits ur ett sociokulturellt perspektiv visar att 
kunskap inte enkelt kan transfereras från en bestämd utbildningssituation 
till andra kontexter (Säljö & Wyndhamn, 1988; Säljö, 2000). Den 
sociokulturella idéen att göra undervisning till en mera autentisk 
verksamhet bygger på övertygelsen att kunskap som lärs i en 
verklighetsliknande kontext lättare kan överföras till besläktade kontexter. 
En effektiv transfer av inlärningseffekten beror i stor utsträckning på 
metakognitiva förmågor. Beryman (1998) och Mayer (1998) hävdar att 
kontextuellt lärande leder till en utveckling av sådana förmågor. ”An 
important instructional implication of the focus of metacognition is that 
problem solving skills should be learned within the context of realistic 
problem-solving situations” (ibid. s. 53). Metakognitiva förmågor 
underlättar också en nödvändig modifiering av kunskap och kunskapen 
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måste modifieras om den skall vara användbar i nya kontexter (Dreier, 
2000).  
 
Genom att separera kunskapsinhämtning från en verklig kontext har den 
kognitivistiska synen på lärande bidragit till en fördjupning av klyftan 
mellan teori och praktik. ”The breach between learning and use… may well 
be a product of the structure and practices of our education system. Many 
methods of didactic education assume... knowledge as integral, self-
sufficient substance theoretically independent of the situations in which it 
is learned and used” (Brown, Collins och Duguid, 1989, s. 32). Inom den 
sociokulturella teoribildningen ses alltså den traditionella klyftan mellan 
teori och praktik som ett resultat av en felaktig uppfattning om lärandet 
som enbart kognitivt, dekontextualiserat och huvudsakligen individuellt. 
 
Koppling mellan deltagande och lärande samt mellan deltagande och 
identitet poängteras kraftigt inom den sociokulturella teorin. Ackulturation 
i en handlande gemenskap (community of practice) genom deltagande i 
dess aktiviteter och sociala relationer leder till utveckling av en specifik 
identitet (Lave, 1991). Brown et.al. (1989, s. 37f) använder begreppet 
kognitivt lärlingskap (cognitive apprenticeship) för att beteckna denna 
identitetsskapande process som innebär att den lärande individen växer in i 
verksamhetens kultur (the culture of practice). Kognitivt lärlingsskap 
förespråkar kunskapsutveckling genom problematisering av praktik som ett 
alternativ till problematisering av teori. Vägen till generaliseringar går från 
en konkret praktiskt aktivitet (world activity) genom ledsagat deltagande i 
en autentisk komplex verksamhet (multiple practice). Ett sådant aktivt 
deltagande i komplexa verksamheter inkluderar också samarbete och 
interaktion med andra aktörer. Deltagandet resulterar slutligen i teoretisk 
genraliserande reflektion kring praktiken. Kognitivt lärlingsskap lanserar 
därigenom en alternativ syn på relationen mellan teori och praktik, enligt 
vilken praktiken inte ensidigt kan ses som tillämpning av teorin. 
 
Genom att intimt koppla lärande till deltagande och identitet understryks 
inom det sociokulturella perspektivet att lärande inte enbart handlar om 
kontextlösa tankemässiga förmågor. Lärarens praktik kan inte enkelt 
uppfattas som teoretisk kunskap omvandlad till handling. Carlgren (1990) 
menar att teacher thinking traditionen utgör en reaktion på en sådan 
reduktionistisk syn på lärarens praktik. I själva verket är det inte tänkandet 
som bestämmer lärarens handlande utan lärarens personliga, praktiska 
teorier som inte enbart är ”kognitiva till sin karaktär utan omfattar såväl 
emotionella som moraliska dimensioner” (ibid. s. 169).  
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Praktisk yrkesteori 
Handal och Lauvås (2000; 2001) talar om praktisk yrkesteori som det 
huvudsakliga styrinstrumentet för lärarens handlande. Den praktiska 
yrkesteorin består av tre komponenter: personliga erfarenheter, förmedlade 
kunskaper och värderingar. Personliga erfarenheter är ett resultat av de 
slutsatser som läraren drar genom att reflektera kring sina egna och andras 
praktiska handlingar. Förmedlade kunskaper utgörs av systematiserade och 
generaliserade erfarenheter som huvudsakligen medieras med hjälp av 
vetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Vetenskapliga begrepp behövs 
för att artikulera kunskap. Artikulering av kunskap både förutsätter – och 
ger förutsättningar för att utveckla – ett användbart yrkesspråk, dvs. 
analytiska och beskrivande språkliga redskap (Magnusson, 1998; Colnerud 
& Granström, 2002). Värderingar motiverar och legitimerar inriktning på 
våra handlingar. Värderingar kan exempelvis göra att läraren avstår från 
vissa handlingssätt om de inte är etiskt försvarbara, även om dessa 
handlingssätt kan bedömas som effektiva i ljuset av kunskap och 
erfarenhet.  
 
Handal och Lauvås (2001, s. 206) definierar praktisk yrkesteori som den 
enskilde lärarens ”föreställningar om praktiken och om den samlade 
handlingsberedskapen för den praktiska verksamheten”. Detta 
forskningsprojekt fokuserar i själva verket en del av de blivande lärarnas 
praktiska yrkesteori, eftersom det handlar om lärarstudenternas beredskap 
för att hantera olika uppgifter i klassrummet.  
 

Sammanfattning 
Studiens teoretiska referensram utgår huvudsakligen från Deweys och 
Shulmans syn på behovet av sammanvävning av teori och praktik för att 
åstadkomma ett handlingsinriktat lärande i en professionsutbildning.  Ett av 
studiens centrala kunskapsintressen handlar om förutsättningar för 
operationalisering, eller tillämpning, av den teoretiska kunskapen som 
studenterna möter under lärarutbildningen - en central fråga i 
professionsutbildningar.  
 
I den begreppsliga referensramen utgår vi från en distinktion mellan tre 
kunskapsformer, där deklarativ kunskap omfattar kunskap som fakta och 
förståelse, procedurkunskap kunskap som lämpliga tillvägagångssätt och 
procedurer och konditional kunskap som omdöme gällande ändamålsenlig 
användning av procedurer. Operationalisering av teoretisk kunskap förstår 
vi som överskridande av kunskap i dess deklarativa form och utveckling av 
handlingsorienterad procedur- och konditional kunskap.  
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I den teoretiska referensramen utgår vi från en syn på lärande som grundar 
sig på den sociokulturella teorin, vilket innebär att lärande förutsätter 
deltagande i social praxis i en verklighetsliknande kontext. Separering av 
kunskapsinhämtning från en verklig kontext fördjupar klyftan mellan teori 
och praktik. En framgångsrik operationalisering eller tillämpning av 
kunskap kräver metakognitiva förmågor och den sociokulturella teorin 
bygger på antagandet att det är kontextuellt lärande som leder till en 
utveckling av sådana förmågor. Vidare hämtar vi intryck från 
variationsteorin som pekar på både variationens och relevansens betydelse 
för lärande. På detta sätt knyter vi ihop frågan gällande en framgångsrik 
operationalisering av kunskap med de olika kunskapsformerna och med en 
sociokulturell syn på lärande.  
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Metod 

Urval 
I samtliga tre delstudier genomfördes ett icke sannolikhetsurval av 
undersökningsdeltagare. Den här typen av urval innebär att valet av 
deltagarna ”bör snarare grunda sig på strategiska överväganden än på 
slumpen” (Alexandersson, 1998, s. 20). Termen icke sannolikhetsurval är 
ett paraplybegrepp och omfattar flera olika urvalstekniker (Bryman, 2001). 
I den här studien använde vi oss av två tekniker: bekvämlighetsurval och 
dimensionsurval. Bekvämlighetsurval tillämpades i den första och andra 
delstudien och dimensionsurval i den tredje delstudien.  
 
Bekvämlighetsurval innebär att man väljer personer som är nära till hands 
och tillgängliga för forskaren (Cohen, Manion & Morrison, 2000). 
Bekvämlighetsurval förutsätter inte några specifika urvalsprinciper, bortsett 
från den generella principen för icke sannolikhetsurval, att presumtiva 
undersökningsdeltagare måste antas besitta den kunskapen som forskaren 
är intresserad av. ”In other words convenience samples must be evaluated 
for appropriateness of fit for a given study” (Berg, 2004, s. 35). Vi hade 
enkelt tillgång till några studentgrupper, som vid tidpunkten för urvalet 
gick en av de sista kurserna på lärarprogrammet. Som blivande lärare i 
slutskedet av sin utbildning föreföll dessa studenter lämpliga för ett 
bekvämlighetsurval i vår studie. I den första delstudien valdes tre 
studentgrupper med i genomsnitt 20 studenter i varje grupp. Dessa 
studenter ombads att kortfattat beskriva två händelser (critical incidents) i 
skolans vardag. Beskrivningarna utgjorde därefter underlag för 
framställning av vinjetter inför fokusgrupper i den andra delstudien. Till 
den andra delstudien anmälde sig studenterna frivilligt och kunde därför 
antas vara särskilt intresserade av ämnet för forskningen. De anmälda 
studenterna delades in i fyra, men blev senare två,  fokusgrupper med tre 
och fyra deltagare.  
 
I den tredje delstudien tillämpades dimensionsurval. ”Dimensional 
sampling involves identifying various factors of interest in a population and 
obtaining at least one respondent of every combination of those factors” 
(Cohen, Manion & Morrison, 2000, s. 104). Dimensionsurval är en av de 
strategiska urvalstekniker, som syftar till att maximera variationen i det 
empiriska materialet. Ålder, kön samt innehav av någon form av tidigare 
lärarerfarenhet bestämdes som tre variationsmaximerande kriterier vid 
urvalet i den tredje delstudien. Varje kriterium specificerades med hjälp av 
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två kategorier: ålder med kategorierna ”äldre” och ”yngre”, kön med 
kategorierna ”kvinnor” och ”män”, tidigare erfarenhet med kategorierna 
”erfarenhet” och ”ej erfarenhet”. Ett antal presumtiva deltagare som 
representerade alla möjliga kombinationer av kriterierna identifierades i 
studentgrupperna. Därefter valdes tolv informanter för individuella 
intervjuer, på så sätt att åtminstone en representant för varje kombination 
hamnade i intervjugruppen.  
 

Tillvägagångssätt 
Kritiska händelser 
 
Datainsamling i projektet har genomförts i tre delstudier. Den första 
delstudien gällde studenters identifiering av i vilka situationer handling 
krävs i klassrummet. Lärarstudenter ombads därför att under sin 
verksamhetsförlagda utbildning under den näst sista kursen (pedagogiskt 
arbete)  i lärarutbildningen välja ut och kortfattat beskriva två händelser i 
skolans vardag (bilaga 1). Dessa händelser skulle, enligt deras egen 
uppfattning, väcka intressanta frågor angående lärares hantering av en 
situation och rikta uppmärksamhet mot lärarens handlingsberedskap. 
Metoden, s.k. critical incident teknik, är särskilt lämplig när man 
efterfrågar händelser som uppträder diskontinuerligt. (se t ex Ryans, 1960; 
Travers, 1964; Colnerud, 1995; 1999). De rapporterade händelserna 
bearbetades av forskarna som analyserade och klassificerade dem utifrån 
deras innehåll, i enlighet med en kvalitativ tematisk innehållsanalys. 
Bearbetningen av dessa data bygger således på induktiva analyser av 
situationer som lärarstudenterna själva varseblivit. Tre huvudsakliga teman 
framträdde. Studenterna angav som problem: 
 

- Relation mellan lärare och elever - t ex kontakt med enskild elev 
som inte följer normerna i klassrummet eller provocerar läraren 

- Didaktiska problem – t ex elev med svårigheter eller heterogena 
undervisningsgrupper 

- Sociala relationer mellan elever -  t ex konflikter mellan elever och 
elever som sårar andra. 

 
De kritiska händelserna utgjorde grund för att utforma enkla vinjetter till 
den andra delstudien (se bilaga 2).  
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Fokusgrupper  
 
Den andra delstudien utgjordes av fokusgruppintervjuer med studenter med 
utgångspunkt från vinjetterna (bilaga 2). Fokusgruppmetoden bygger på 
antagandet att människor i gruppinteraktion lättare artikulerar sina 
erfarenheter och tankar kring dessa erfarenheter än i individuella intervjuer 
(Kitzinger, 1994; Millward, 1995). Det fokus som diskussionen i grupperna 
kretsade kring var lärarstudenternas syn på sin handlingsberedskap att 
hantera de situationer som vinjetterna aktualiserade. Detta innefattade hur 
de ser på sina förvärvade färdigheter att hantera olika krav i sin kommande 
profession.  
 
Fokusgruppsintervjuerna utfördes under senhösten 2006. Interaktionen i 
fokusgrupperna blev något olika. I den ena gruppen avhandlades de olika 
vinjetterna med entusiasm och de olika deltagarna vågade prata och 
diskutera. I den andra gruppen intog deltagarna en mer försiktig hållning. 
Det var svårt att få deltagare och vissa studerande kom inte till de utsatta 
tiderna. Möjligen spelade närheten till terminsslutet in. De som ändå 
anmälde sig frivilligt kan antas vara särskilt intresserade av ämnet för 
forskningen. De visade igenkännande inför de situationer och problem som 
beskrivs i vinjetterna. Samtalen kretsade huvudsakligen kring de problem 
som vinjetterna aktualiserade och liknande händelser som studenterna 
erfarit.  
 
Analysen av fokusgruppsamtalen genomfördes som en tematisk analys av 
meningsinnehåll. Studenternas utsagor kondenserades i huvudteman som 
framhäver materialets meningsinnehåll i förhållande till forsknings-
frågorna. Analysen ledde fram till nya forskningsfrågor som studerades i 
tredje delstudien. 
 

Individuella intervjuer 
 
Vi fann det intressant att använda oss av att enskilda intervjuer i den sista 
delstudien för att få del av individers syn på de utvecklade 
frågeställningarna. Att använda både fokusgrupper och individuella 
intervjuer om än i olika delstudier menar vi ger möjlighet till en ökad 
variation i svaren och ett uppfångande av både sådant som man gärna delar 
med sig av kollektivt och sådant som man reflekterat över på egen hand.  
 
De enskilda intervjuerna som genomfördes under hösten 2007 byggde på 
resultatet från fokusgrupperna varifrån två frågeställningar konstruerades. 
De var 1) ”Hur resonerar och argumenterar studenter när de värderar teorier 
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och teoretisk kunskap”? 2) Vad menar lärarstuderande vara viktiga 
förutsättningar för lärandet till lärare med fokus på operationalisering av 
teorier och teoretiska modeller. Studenterna som intervjuades enskilt var 
inte desamma som deltog i fokusgrupperna vilket också kan bidra till 
möjligheterna till varierade svar.  
 
De individuella intervjuerna konstruerades som semi-strukturerade 
intervjuer (bilaga 3). Fasta frågor med möjligheter till uppföljning av 
intressanta trådar utformades. Intervjun började med ett påstående som de 
studerande fick ta ställning till i syfte att starta tankeprocesser och 
reflektioner. Några av de studerande hade lite svårt att komma igång, 
kanske på grund av frågan men snart flöt samtalen lättare. Alla intervjuer 
spelades in på band och transkriberades. 
 
Under de individuella intervjuerna intog de studerande en intresserad 
position. De upplevde det positivt att få berätta om både svårigheter i 
lärandet och sådant som varit gynnsamt. Reflektioner, upplevelser och 
exempel på de fenomen de berättade om fanns med i intervjuerna. Vi fick 
ett rikt material i denna delstudie. Vi frågade i intervjuerna dels allmänt om 
vad de lärt sig och hur de lärt sig, vad som varit problematiskt och vad som 
varit lärorikt och positivt. Dels frågade vi om de studerandes upplevelser 
kring egna personliga svagheter och styrkor. Intressant nog visade sig 
svaren på de två frågeformerna ha olika grunder. När de sistnämnda 
frågorna ställdes var det personliga erfarenheterna inte minst från tiden före 
lärarutbildningen som kom till uttryck. De förstnämnda handlade mer om 
lärandet och erfarandet under själva lärarutbildningen. 
 
 

Bearbetning av materialet 
 
Det insamlade materialet har bearbetats induktivt, vilket innebär att 
analysprocessen inte styrts av några i förväg formulerade hypoteser eller 
antaganden (Starrin, Dahlgren, Larsson & Styrborn, 1997; Ezzy, 2002). I 
två avseenden har vi hämtat inspiration från analytisk induktion (Hartman, 
1998; Hammersley & Atkinson, 2007). För det första har forskningsfrågor i 
den senare delstudien formulerats med utgångspunkt i resultaten av en 
föregående delstudie. På detta sätt har den ursprungliga forskningsfrågan 
utvecklats och preciserats med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat. 
För det andra har forskningsprocessen haft en sekventiell uppläggning med 
tre huvudfaser inom varje delstudie. ”De tre faserna är planerings-, 
insamlings-, och analysfasen. Den analytiska induktionen karakteriseras av 
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att dessa tre faser och de ingående momenten avverkas den ena efter den 
andra” (Hartman, 1998, s. 248).  
 
Den typen av induktiv analys som tillämpats i vår studie syftar till att 
identifiera ”the recurring patterns or common themes that cut across the 
data” (Merriam, 2002, s. 6). I samtliga delstudier genomfördes 
analysprocessen med avseende på de teman som kunde urskiljas i det 
empiriska materialet. Ett tema är en ”teoretisk formulering som 
framkommit av analysen. Ett tema är tillräckligt omfattande för att 
inrymma en stor del av den information som samlats in och analyserats.” 
(Merriam, 1994, s.199). I den tredje delstudien resulterade analysprocessen 
i ett tematiskt mönster, som kartlägger en bred variation av relevanta 
fenomen. De framtagna temana systematiserar och klargör studenternas syn 
på teori och praktik samt förutsättningar för operationalisering av teoretisk 
kunskap.  
 

Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska principer som aktualiserats i projektet är främst  
informerat samtycke och konfidentialitet. Samtliga tre delstudier bygger på 
frivillighet efter muntlig information. Deltagarna har informerats om de 
förhållanden som kan tänkas påverka villigheten att delta. De har fått veta 
syftet med studien, att konfidentialitet garanteras, att frivillighet råder och 
att de har rätt att avbryta deltagande i studien. 
 
Samtycket till deltagande har tagit sig olika uttryck i de tre delstudierna. I 
den första delstudien tolkade vi själva svarandet på enkäten som samtycke. 
I fokusgruppstudien liksom i de individuella intervjuerna utgjorde den 
frivilliga anmäla en bekräftelse på samtycke till deltagande. 
 
Konfidentialitet garanteras genom att alla uppgifter som skulle kunna göra 
igenkännande möjligt har uteslutits i excerpter och citat från såväl 
fokusgruppsintervjuer som individuella intervjuer.  
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Beredskap för praktikens problem 
Intervjuer i fokusgrupp 
 
Studenterna uppehöll sig som väntat och helt adekvat i fokusgruppsamtalen 
vid lärares – och sina egna - svårigheter att hantera sådana situationer som 
beskrivs i vinjetterna. Analysen av deras diskussioner ger för handen att 
studenterna famlar efter användbar kunskap från utbildningen inför den typ 
av situationer som vinjetterna innehåller. Vi formulerar de problem som 
studenternas diskussion uppvisar i tre teman; dikotomi mellan teori  och 
praktik, problemlösning ad hoc och trial and error samt svårgenomförda 
ideal och sviktande status på läraryrket. 
 

Dikotomi teori-praktik 
 
Analysen av det empiriska materialet har lett fram till slutsatsen att 
studenterna ger uttryck för ett dikotomt tänkande kring relationen mellan 
teori och praktik. Teori och praktik verkar uppfattas som två separata 
världar, som sällan möts i studenternas uttalade resonemang kring deras 
egen handlingsberedskap.  
 
Analysredskapen och problemlösningarna på de situationer som beskrivs i 
vinjetterna hämtas sällan från utbildningens teoretiska del. Vissa 
resonemang innefattar implicit teoretisk kunskap, det som sägs tyder sällan 
på ett medvetet försök till operationalisering av den teoretiska kunskapen. I 
en del av diskussionerna kan man skönja mer eller mindre tydliga avtryck 
av teorier. I exemplet nedan finns spår av rollteorin.  
 

Vissa elever liksom, är det absolut inga problem med det, även om de 
kan vara lite stökiga räcker det med att man tittar på dem så, så 
skärper de sig och lugnar ner sig och det då är det mera ett socialt spel, 
att de förväntas vara den lilla roliga, ivriga, stökiga pajasen men i 
själva verket inte håller sig kvar där egentligen.  
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Det är oklart om studenten, som här operationaliserar delar ur en rollteori, 
har medveten tillgång till andra aspekter av teorin som kan ge ytterligare 
underlag för reflektion. 
 
I sina uttalanden ifrågasätter studenterna inte värdet av teorierna, men 
problemen med operationalisering gör att teorierna inte påverkar deras 
handlingsberedskap, så som de talar om den, på ett nämnvärt sätt. De 
uttrycker dock en förhoppning om att teoretisk kunskap, i en mera 
praxisnära form, skulle kunna bidra till en handlingsberedskap. Studenterna 
efterfrågar en aktiv hjälp med operationalisering av teorierna, det framgår 
bland annat av resonemangen kring konflikthantering. De hänvisar 
exempelvis till föreläsningar som förutom teoretisk kunskap också 
förmedlar konkreta praktiska tips. Praxisnära undervisning med 
bearbetning av konkreta fall skulle, enligt informanterna, kunna underlätta 
operationalisering av den teoretiska kunskapen. Informanterna verkar ha 
stora förväntningar på lärarna i operationaliseringsfrågan, men ”det känns 
som om de inte riktigt vågat ge de här tipsen” – som en av informanterna 
uttrycker det. 
 
Det förefaller alltså vara svårt för studenterna att använda den teoretiska 
kunskapen i operationer som skulle kunna tillämpas i handling i konkreta 
problemsituationer. Problemlösningarna hämtas i regel från de exempel 
som studenterna iakttagit och från de erfarenheter som de gjort under 
VFU:n, eller tidigare i livet. Flera informanter hänvisar explicit till sina 
egna eller andras erfarenheter som underlag för handlingsförslag.  
Tilltron till den praktiska erfarenheten är stor, och det handlar inte enbart 
om tilltron till den erfarenhet man redan besitter eller har tillgång till. Det 
finns en tydlig optimism i flera uttalanden. Optimismen bygger på 
övertygelsen att den, med tiden, växande erfarenheten kommer att 
möjliggöra hantering av olika problem som för tillfället är svåra att hantera.  
Kopplingen mellan handlingsberedskap och erfarenhet är alltså explicit 
uttalad, både i fråga om nutid och om framtid. Den teoretiska kunskapen 
förefaller däremot inte utgöra någon betydande komplettering av den 
praktiska erfarenheten. Detta gäller i synnerhet de sociala aspekterna i 
lärarens arbete och det är just dessa aspekter som av informanterna 
uppfattas som svårast. Det är också inom detta område i lärarutbildningen 
som studenterna säger sig sakna en handgriplig teoretisk kunskap.  
 

Det mesta handlar ju liksom i klassrummet, hur du ska undervisa i ditt 
ämne… Det är knappt, skulle man kunna säga, lite mer än hälften av 
vad du gör som lärare. Mycket av det handlar ju då kanske tyvärr om 
att uppfostra eleverna, undervisa dem i social kompetens och eller ja 
undervisa social kompetens… Det är svårt, dels är det svårt för att lära 
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sig det här på universitetet det är sånt man lär sig av livet, men det lite 
det kanske mera sånt som jag har saknat.  

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den i materialet dominerande 
typen av uppfattningar både ger uttryck för och förstärker det dikotoma 
tänkandet kring teori och praktik. En bättre beredskap för att hantera olika 
läraruppgifter förknippas huvudsakligen med erfarenhet. I materialet finns 
praktiskt taget inga indikationer på att studenterna ser att en bättre tillgång 
till, eller ökning av den teoretiska kunskapen skulle kunna resultera i en 
större handlingsberedskap.  
 

Problemlösning ad hoc och trial and error 
 
Studenterna varvar i sina samtal förslag till åtgärder med hypotetiska 
orsaker till de problem som ryms i fallbeskrivningarna i vinjetterna. De 
undersöker emellertid inte alltid orsak och åtgärd till varandra enligt en 
situationell logik som innebär att en viss hypotetisk orsak i den specifika 
kontexten skulle tänkas följas av en åtgärd riktad mot orsaken. Åtgärder 
föreslås ad hoc som t. ex ”att skapa en lugn vrå” utan koppling till det 
aktuella problemet. Studenterna hänvisar till något man uppmärksammat i 
ett klassrum eller någon åtgärd man ”hört talas om” och ”tips” från någon 
lärare om ”hur man brukar göra”. De tycks lita till den kollektiva 
erfarenheten. Och de uttalar sin förtröstan på att ”det löser sig med 
erfarenhet”.  
 
Det finns också yttranden som visar på insikten att man inte kan hitta en 
generell lösning till alla problem och som kan ses som exempel på en 
situationell logik. Några studenter påpekar ”att man kan inte ta ett koncept 
och att det inte finns ett rätt recept”.  Någon kritiserar att det finns ”lärare 
som bara har en metod”. Lösningar beror i stället på ”typ av elev”.  
 
Hur hittar en lärare en lösning bland flera tänkbara till det aktuella 
problemet? Jo, genom att ”pröva vad som funkar”, dvs den metod som 
brukar kallas trial and error. ”Det är inte allt som funkar, man får pröva på 
flera metoder som dom första kanske inte funkar alls, eller har man tur så 
funkar det ändå, säger en student”. Och fortsätter: ”Men sen å andra sidan 
är det ju inte säkert att det funkar i samma situation fast med en annan 
individ”. Senare i samtalet tillägger studenten:  
 

Det är just det att det inte finns någon universallösning över de stora 
problemen. Det för att det liksom är svårt att göra någonting säger jag. 
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Svårt att veta vad man skall göra direkt. Nej, men det kommer med 
erfarenhet.  

 
Sammanfattningsvis kan konkluderas att studenterna är medvetna om 
kommande problem med elever som inte följer den väntade ordningen och 
med heterogena klasser och elevers olika behov. De är medvetna om att det 
inte finns några standardlösningar. De prövar tänkbara lösningar ad hoc 
utan att koppla till det specifika fallets karaktäristika.  De hoppas att 
erfarenhet kommer att göra det lättare att hitta lösningar på problemen. 
 

 

Svårgenomförda politiska ideal  
 
De ideal om lika möjligheter och lika villkor som genomsyrar skolan tycks 
leda till osäkerhet och skuldkänslor. Att bidra till lika villkor uppfattas som 
självklart men svårt, och osäkerheten om vad som faktiskt leder dit 
förefaller vara stor. 
 
För de flesta studenter verkar målet om jämlikhet och allas lika möjligheter 
utgöra ett förgivettaget ideal som påverkar deras tänkta handlingsutrymme. 
I förhållandet till det uppstår många frågor. Vad är egentligen ”lika 
möjligheter”, hur kan läraren bidra till förverkligandet av detta ideal och 
hur ska man prioritera när olika behov står emot varandra?  
 
De lärarstuderande uttrycker svårigheter inför att organisatoriskt olika 
arbetssätt kan ge olika utfall för olika elever. Arbetsformen grupparbete 
diskuteras och de studerande ställer sig frågor kring vad olika sätt att 
organisera grupparbetet får för konsekvenser. Nivågruppering leder till 
elittänkande men blandning av kompetenser och förmågor leder till att de 
duktiga blir uttråkade.  
 
En annan insikt som uttrycks är att lärares förväntningar kan vara en 
styrfaktor i klassrummet genom att förväntningar påverkar elevens sätt att 
se på sin egenförmåga. De inser problemet med att lärarens förväntningar 
på eleverna kan ha betydelse för skolframgång. 
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Makt och maktrelationer i samhället gör avtryck även i skolans värld. Nästa 
färdiga lärare uttrycker att de saknar kontroll, att mycket händer i klassrum 
och mellan elever och mellan elever och lärare som de känner maktlöshet 
inför. 
 
Studenterna pekar på brist på respekt. De nämner ”respekten som inte ger 
sig för självklar”. De pekar också på en hierarki mellan lärare där manliga 
lärare tilldelas högre status och därmed mer respekt än kvinnliga. 
Lösningen att ”hålla samma förhållningssätt” i lärarlaget ses som en möjlig 
lösning. Den kollektiva auktoriteten kan antas förstärka den individuella 
 
Sammanfattningsvis uttrycker studenterna osäkerhet inför sitt bidrag till 
ökad jämlikhet och maktlöshet inför sina möjligheter att leda arbetet. 
 
 

Läraryrkets status 
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Teori i lärarpraktiken 

Intervjustudien 
De individuella intervjuerna i den tredje delstudien genomfördes, som 
tidigare beskrivits, för att fördjupa förståelsen av hur studenterna uppfattar 
utbildningens teoretiska och praktiska bidrag (se intervjuguide, bilaga 3). 
 
Analysen har utförts i två delar och den första delen berör frågan ”Hur 
resonerar och argumenterar studenter när de värderar teorier och teoretisk 
kunskap”? Den andra delen fångar vad lärarstuderande menar vara viktiga 
förutsättningar för lärandet till lärare med fokus på operationalisering av 
teorier och teoretiska modeller. 
  

Värdet av teorier och teoretisk kunskap 
Intervjuerna inleddes med att studenterna fick ta ställning till ett påstående: 
 
Hur uppfattar du påståendet att teoretisk kunskap har liten betydelse för 
lärarens praktiska arbete? 
 
Svaren varierar mellan a) avståndstagande, vilket är vanligast, t ex ”det 
tycker inte jag, jag tycker de har stor betydelse” och b) instämmande t ex 
”jag skulle nog svara ja där”. En mellanvariant c) uttrycks med tveksamhet 
”svårt att säga om de har konkret nytta, de finns i det undermedvetna”. 
 
De flesta svarar på det inledande påståendet utan att utreda vad de menar 
med teori, men elaborerar svaren med exempel som ger en bild av vad de 
avser. Dessa elaborerade svar ligger till grund för den fortsatta analysen. 
Det är emellertid värt att nämna att två studenter kommenterar själva 
betydelsen av begreppet teori. En student kommer fram till att ”allt som är 
skrivet för en publik är teori”. En annan student ställer en motfråga till 
intervjuaren ”Med det teoretiska, menar du det som är läst”? Det kan 
således vara svårt för studenter att besvara frågan om värdet av teoretisk 
kunskap, när de är osäkra om innebörden av det som avses. 
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Vad gör teoretisk kunskap värdefull? 
 
De flesta studenter svarar att teoretisk kunskap är värdefull i olika 
avseenden, de ger argument och exempel som ligger till grund för olika 
varianter av nytta som de beskriver. Två huvudsakliga teman kan urskiljas, 
teoriernas intellektuella värden och teoriernas instrumentella värden.  
 
Teoriernas intellektuella värden 
De intellektuella värden som tillskrivs teoretisk kunskap kan beskrivas som 
tre varianter. Teorierna tillhandahåller modeller, tankeverktyg samt 
underlag för självgranskning. 
 

Teorier tillhandahåller modeller 
En variant på nytta som teoretisk kunskap kan ge är när teorierna ger 
tydliga modeller för t ex lärande. Begrepp som Vygotskys proximala 
utvecklingszon och Skinners uppmuntran och belöning framhålls som 
exempel på teoretisk kunskap som påverkar det egna handlandet i 
klassrummet. Teorier kan ge ”handfasta grejer”, idéer och tankar om hur 
man är i ett klassrum. Ett sådant kunskapsområde som nämns är teorier om 
ledarskap. Dessa betraktas som ”inte så högtravande”, vilket gör att de lätt 
kan operationaliseras. Teorierna behövs för att ”bygga praktik” och för att 
”förstå psykologiska spel”. 
 
 

Teorier tillhandahåller verktyg 
Teoretisk kunskap kan också vara av värde genom att den hjälper studenten 
”att sätta ord på vad som händer”. Den ”hjälper mig att förstå många grejer 
jag kände förut med som jag inte riktigt förstod”. Ett sätt att uttrycka denna 
nytta är att använda begreppet verktyg som metafor. Studenten får 
”verktyg, att tänka i nya banor”. Han eller hon erbjuds ”en yta där jag kan 
experimentera” och får ”verktyg jag inte visste om förut, men tillägnat 
mig”. Teorin kan också ge verktyg för att differentiera mellan olika 
fenomen. En student ger exempel på att hon ”får verktyg för att se skillnad 
på mobbning och lek” 
 
Studenter som läst inriktning mot grundläggande färdigheter ger exempel 
på teoretisk kunskap som fonologisk utveckling och barns utveckling av 
skriftspråket, vilken hjälper till att se utvecklingen hos eleverna. Teorierna 
som studenterna mött i specialpedagogik hjälper till att lägga upp arbetet 
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när man t ex vet hur en diagnos yttrar sig och ger tips om hur man jobbar 
med elever med svårigheter. 
 

Teorier ger underlag för reflektion och självkritik 
Teoretisk kunskap värderas också som generellt stöd för reflektion. En 
student säger sig kunna ”se mina fel lättare när jag läser teorin”. En annan 
student påpekar ”Man blir mera eftertänksam”. Teorier sägs också vara 
”bra att falla tillbaka på, man kan sätta sig ner och tänka efter”. Eftersom 
läraryrket är ett både teoretiskt och praktiskt yrke ”måste man ha teorier 
med sig för att kunna veta hur man kan se på sin praktik”. Teorier behövs 
när man som lärare inte lyckas med sin undervisning och när elever ”inte 
följer mitt spår”. Man får ”slå i böcker när det inte funkar”. 
Sammanfattningsvis ger studenterna uttryck för att den teoretiska 
kunskapen både kan ge stöd för det egna handlandet och för granskning av 
detta handlande. 
 
Teoriernas instrumentella värden 
En annan typ av argumentation vilar på teoriernas värde som skydd och 
försvar av läraren. Den ena varianten handlar om att teoretisk kunskap gör 
att man är tryggare i sina ämnen. Kunskapen i böckerna gör att ”man 
känner sig säkrare, kan tänka till och inte behöver reagera rent 
känslomässigt”. En annan variant ger läraren säkerhet mot ”föräldrar som 
kan komma och kritisera”. Vidare får man ”säkerhet så att man vet vart 
man är på väg och att man inte förstör barnen”.  
Teorier kan således ses som att utbildningen garanterar att en behörig lärare 
handlar professionellt riktigt. Garantin gäller både för läraren själv och 
inför omgivningen. 
 

Vad gör teoretisk kunskap mindre värd? 
 
Studenterna pekar på två svagheter med teoretisk kunskap. Den första 
svagheten tycks bottna i en föreställning om att teorier är en slags recept 
som måste följas i sin helhet. Den andra framträder - inte oväntat - i 
jämförelse med den praktiska och den erfarenhetsgrundade kunskapen. 
  
Inte följa en teori 
Studenterna diskuterar det ohållbara att försöka följa en teori utan hänsyn 
till kontext och situation. De vill ”plocka russinen ur kakan och inte 
använda sig av hela”, ”inte följa en teori utan plocka lite här och där”, 
”blanda, det är sällan man får gå ut renodlat, det blir konstlat”. Man kan 
”inte följa en mall, utan anpassa till eleverna”. I argumenten finns ett 
försvar för rätten att förhålla sig fritt till teorin, vilken av en student 
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framställs som ett hinder för mänskliga möten. ”Livet går ut på att möta 
människor, jag tror inte riktigt på att styra hela situationen, lärare och 
elever via teoretiska modeller”. Sammantaget uttrycker studenterna att de 
vill använda sitt omdöme i det enskilda fallet och inte tvingas att 
osjälvständigt följa en teori, de vill s.a.s. inte köpa hela paketet. Det 
framstår som att studenterna försvarar en situationell logik mot en 
tankefigur där teorier förordas som föreskrivande instruktioner. 
 
Praktiken är överlägsen teorin 
Teorierna ges av flera studenter ett lågt värde. Dessa anser att praktik och 
erfarenhet är både bäst och viktigast. En student säger att ”det är svårt att 
följa modeller men lättare att vara ute”. Man kan inte följa teorier men man 
kan ”känna igen dem i efterhand” påpekar någon. 
 
Teori får mening i praktik 
Teoretisk kunskap får mening genom praktisk erfarenhet. Det kan ske 
genom att man själv får pröva tillämpningar, t ex ”få gå ut på praktik och 
pröva olika ledarstilar”. ”Man läser och läser. Man måste koppla till sin 
egen verklighet”. Då kan man ”få en aha-känsla”. Om man inte prövar 
tillämpningar själv kan man följa en lärare och koppla det som sker till 
teoretisk kunskap. 
 
Teori får mening genom tidigare erfarenhet 
Studenter som har tidigare erfarenhet beskriver värdet av denna och kan 
göra jämförelser med andra studenter. ”Jag har erfarenhet, min kompis har 
inte, hon får kämpa, för henne blir det abstrakt teori.” En vinst med tidigare 
erfarenhet är att man har stött på problem som väckt ens nyfikenhet och 
kunskapsbehov. ”Jag har stått i situationer och mött problemen och ställt 
mig de tuffa frågorna. Jag tar åt mig mer för att jag hela tiden sitter med 
frågorna”. 
 
 
Förutsättningar för operationalisering av 
teoretisk kunskap. 
 
Den andra analysen gäller lärarstudenters syn på hur, var och när de anser 
att de lär sig något i sin utbildning. Det handlar om vad som är viktigt för 
att kunna lära sig något på lärarutbildningen, vad som hindrar lärandet och 
vad som befrämjar det. Den första frågeställningen tar sin utgångspunkt i 
den teoretiska kunskapen och hur denna kan operationaliseras för att göras 
användbar. Det framkommer vissa förutsättningar som krävs för att lärande 
ska ske genom tillämpning av teoretiska kunskaper i konkreta situationer. 
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Dessa förutsättningar för lyckad operationalisering av teoretisk kunskap 
kan indelas i tre huvudteman, med underteman. De olika temana är: 
 
-relevans 
-interaktion ,  
- varierat studentaktivt lärande 
Till dessa kan tilläggas ett tema av annan karaktär: 
- personlig styrka och svaghet 
 
Dessa förutsättningar framträder både genom utsagor om vad som tillför 
och vad som saknas i lärarutbildningen. Analysen utgår således från 
utsagornas variation mellan möjligheter och hinder för lärande.  
 

Relevans 
 
Yrkesrelevans 
Studenterna betonar urvalet av det teoretiska innehållet i utbildningen. 
Innehållet och även metoderna för lärandet måste upplevas som relevanta 
för det kommande yrket. Teoretisk kunskap som inte bedöms ha ett 
nyttobetonat värde ur ett yrkesperspektiv är svår att ta till sig menar de 
studerande och sådan framkallar inte heller reflektion. Vad som ses som 
yrkesrelevans beskrivs i följande avsnitt som, praktikkopplad erfarenhet, 
synliggörande av kopplingen teori-yrkesrelevans, meningsfull yrkeskontext, 
yrkesrelevans motiverar samt egen konstruktion av knowing how. 
 
Kunskap behöver uppfattas som relevant för skolkontexten för att kunna 
upplevas som yrkesrelevant och är den inte det blir den svår att tillämpa i 
skolan. 

För inget var förankrat i skolan på något vis. Jag upplever det som det 
i alla fall… Vi hade en föreläsning om kartkunskap. Det var en 
föreläsning då jag gick i pausen för jag kunde inte på något vis ta till 
mig den, för jag kände en sådan o-relevans… Den enda miljön som 
var intressant var den estetiska för den handlade om kunskap i leken, 
eller ja att använda leken i undervisningen. Så det var den enda som 
var hyfsat matig. Annars så har jag ingenting med mig från den 
kursen, ingenting.  

En irrelevant teoretisk kunskap verkar vara svår att operationalisera 
företrädesvis av två anledningar. För det första handlar det om bristande 
meningsfull yrkeskontext, som man skulle kunna relatera kunskapen till. 
För det andra handlar det om bristande motivation för att bemöda sig för att 
närmare bearbeta och försöka operationalisera kunskap som a priori 
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upplevs som oanvändbar. Det är värt att påpeka att informanterna i regel 
inte bestrider att det kan finnas någon koppling till läraryrket, utan menar 
att den inte påvisas eller synliggörs. Utan synliga kopplingar framstår 
kunskapen som irrelevant och därmed svår att ta till sig. En sådan kunskap 
kan inte heller användas som verktyg och höja de blivande lärarnas 
handlingsberedskap inför olika yrkesuppgifter. När kunskapen upplevs 
sakna yrkesrelevans väljer studenterna i regel ett mekaniskt lärande för att 
uppfylla de kraven som ställs för ett godkänt resultat. 
 

När jag inte känner att det finns något syfte bakom, man får ingen 
förståelse, vad ska jag ha för nytta av det här?… Det finns liksom 
ingen koppling, eller man känner att det finns ingen koppling till 
läraryrket eller sin roll som lärare överhuvudtaget. Utan det blir 
liksom något rakt upprabblade ur någon bok helt enkelt.  

 
Kunskapen kan alltså svårligen göras levande om den inte framstår som 
nyttig för studenterna. Bristande relevans för yrket gör att innehållet i 
undervisningen dessutom kan uppfattas som något påtvingat och 
meningslöst.  
 

Man måste göra någonting, man gör det inte för att man ska utvecklas 
eller lära sig någonting, utan det är någonting att vi måste låta dem 
göra någonting, vi måste ha nåt, se att studenterna har gjort någonting 
här.  

 
Teoretisk kunskap får mening genom praktisk erfarenhet och kopplingar 
därtill. Tillämpade övningar som utvecklar ett knowing how är särskilt högt 
värderade.  
 

Vad som man tror är bäst? , just när man läst ämnen är när praktiken 
varit lite närmare. Alltså man har jobbat lite mer med projekt och 
sådant som har tagit sitt ursprung i teorin men sedan hamnat i 
praktiken, så att man fått göra om teorin till praktik själv. 

 
När den teoretiska kunskapen ingår i konstruktionen av knowing how 
förefaller det minska den oro många studenter känner för att klara av en 
klassrumssituation, vilket gör att kunskap som bidrar till att veta hur man 
kan göra - som ger handlingsberedskap - ses som mycket värdefull. 
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Relevans genom verklighetsförankring 
Meningsfullhet och relevans uppnås bl. a genom förankring i verkligheten, 
där verklighet i detta fall betyder skola. Teorier får liv genom kontext och 
praktiska utgångspunkter. Några olika aspekter av förutsättningen 
”verklighetsförankring” är autentisk kontext, egna erfarenheter, 
kontextualisering av lärares erfarenheter, upplevelse av heterogena 
klassrum  
 
En autentisk kontext underlättar teoretisk reflektion genom att innehållet i 
teorierna framträder mera konkret och handgripligt. I undervisningen 
efterlyser informanterna tydliga kopplingar till verkliga situationer, gärna 
till olika typer av egna erfarenheter.  

 

Det blir lite mer verkligt, det blir lite mer genom att en person sitter 
och säger att, såhär upplevde jag det, det är då när de liksom kan 
koppla teorierna till sin egen erfarenhet.  

Min son som är elva har kommit in i puberteten, jag kan sitta och läsa 
mycket om puberteten och se att såhär och såhär. Men det är först när 
jag liksom verkligen lever med honom som jag känner hur det är… 
Aha, nu har jag läst på om hur är det? Stämmer det liksom? Okej, nu 
har jag fått en förståelse, hur kan jag hantera det? Men om jag bara 
läste, det kan bli svårt att verkligen se verkligheten.  

I detta sammanhang framhåller informanterna ibland värdet av negativa, 
exempelvis upprörande erfarenheter, som en bra utgångspunkt för 
kontextualisering av teoretisk reflektion. 
 

 ”Det är säkert fem, sex stycken varje gång som upplever någonting 
som kanske har upprört dem”. 

 
Studenten pekar på att dessa erfarenheter kan ge underlag för viktiga 
diskussioner och lärande från händelser som väcker invändningar och 
ibland även indignation.  
 
Den autentiska upplevelsen ger insikt om att verkligheten är 
mångfacetterad och kräver flexibilitet och olika typer av 
handlingsberedskap. En studerande uttrycker sig så här: 

 

…då (vid tidigare vikariat) såg man ju läraren, läraryrket och hela 
skolverksamheten som att man skulle lära barnen någonting…….. 
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men nu känner jag att det är ju så mycket socialt arbete, att man alltså 
ska vara någon sorts ledargestalt  men ändå, alla elever ska få tycka 
som de vill och i så stor möjlighet få sin vilja igenom och sina 
intressen tillgodosedda och allting. Så det är väl det som varit en 
väckarklocka för mig på något sätt och det känner jag att det skulle jag 
behöva mycket mer övning i. 

 

 

Den egna upplevelsen av heterogena klasser ger både stark 
verklighetsanknytning, och oroar. Läraryrkets många uppgifter framträder 
när den autentiska kontexten utgör underlag för utbildningen.  
 
Informanterna efterlyser kontextualisering av teoretisk reflektion med 
utgångspunkt i lärares erfarenheter1. Förankring i lärares egna praktiska 
upplevelser kan göra teorierna mera levande. Grunden för reflektionen 
behöver inte utgöras av en specifik teori eller en specifik teoretisk 
bakgrund. Det är viktigt att läraren belyser en konkret erfarenhet med hjälp 
av sin samlade teoretiska kunskap och dessutom ger konkret teoriförankrad 
vägledning.  
 

Det har alltid känts väldigt bra när lärare här har kunnat visa på 
exempel från sin egen erfarenhet att, det här hände och jag gjorde på 
det här sättet. Och sen då att de kan kring det då förklara hur, på något 
sätt då, hur de tänkte och varför de gjorde…, vilka strategier de hade. 

Ja jag har ju haft en lärare… hon är som ett levande exempel själv,… 
hon kan verkligen ta ett fall och koppla teorin… Men när hon skulle 
förklara en teori, så kunde hon också koppla till saker som hänt i 
hennes verklighet. Ja men det här med skola, då kan man se det här, 
allting blev väldigt tydligt.  

Verklighetsanknytningen värderas högt av de studerande och bidrar starkt 
till upplevelsen av yrkesrelevans. 
 
Relevans genom förståelse 
Förståelse är starkt kopplad till tydlighet i undervisning och tydlighet 
efterlyses av studenterna. Två olika grupper av aspekter gällande bristande 
tydlighet återfinns i det empiriska materialet. Dessa aspekter redovisas 
inom de två följande undertemana: återkoppling och gripbarhet. 
 

                                           
1 Lärare betyder här lärare på lärarutbildningen. 
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Otydlig återkoppling till studenternas insatser förekommer både i 
utbildningens verksamhetsförlagda och universitetsförlagda del. Detta gör 
att studenterna ibland söker möjlighet till återkoppling utanför 
lärarutbildningen, bland vänner eller yrkeskunniga familjemedlemmar.  
 
I den verksamhetsförlagda utbildningen påtalar informanterna problem med 
återkoppling både i kvantitativa och i kvalitativa termer. Å ena sidan 
handlar det om för lite återkoppling och å andra sidan om en alltför 
summarisk och icke klargörande återkoppling till studentens insatser. 
Informanterna efterfrågar en reflektiv, nyanserad feedback i en öppen 
dialog med mentorn.  

Ge mycket feedback efter lektionen och det är inte bara då att säga att, 
det här gjorde du dåligt, det här gjorde du bra. Utan det är också att 
låta… försöka reflektera själv över att, kunde du gjort det på något 
annat sätt? Liksom få mig att försöka komma igång och tänka själv 
och utveckla det och inte bara säga direkt att ’oh, tycker jag i alla fall’ 
att så här ska du göra och så här ska du inte göra.  

I den universitetsförlagda utbildningen uppfattas återkoppling till 
studenternas insatser inte heller som tillräcklig. Det är i allmänhet för lite 
feedback, det händer att ingen kritik förekommer oavsett vad som 
studenterna säger eller gör, exempelvis i en redovisningsuppgift.  
 

Det har varit jätte många gånger, man har delats in i grupper och sen 
fått redovisa för varandra. Folk gör lite halvhjärtat – för det ges ju 
aldrig feedback. Så det spelar ingen roll om gruppen har gjort ett bra 
eller ett dåligt arbete. Det är studenterna ganska bra på att räkna ut, att 
man kan stå och prata en stund så har jag gjort min uppgift. Så står 
människor där och läser några tråkiga punkter ur sitt kollegieblock, 
som inte är riktigt strukturerat och de kan knappt läsa sina grejer och 
så ger det ingenting.  

 
Den kritik som ges i anslutning till en teoriförankrad redovisningsuppgift är 
kritiken saknar tydlighet och är varken klar eller nyanserad. Detta skapar en 
känsla av osäkerhet och komplicerar en lyckad operationalisering av den 
teoretiska kunskapen.  
 
Studenterna efterlyser gripbarhet. Både beskrivningar av syften med 
studier kring konkreta teorier, och litteraturen som förmedlar den teoretiska 
kunskapen, uppfattas ofta som för abstrakta. Studenterna förstår ibland inte 
avsikten med att studera just dessa teorier och förstår inte heller det 
huvudsakliga innehållet i teorierna. Den teoretiska kunskapen behandlas 
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ibland för ytligt för att utveckla förståelse och ibland för fragmenterat för 
att se sammanhanget.  
 

De förstörde ordet kunskap för mig, för man skulle gå in så djupt i 
ordet kunskap… Och litteraturen var jättesvår också och den var ju 
inget som jag kommer ihåg mer än en av böckerna och den tycker ja 
inte passar på en lärarutbildning… Vi hade ingen aning om vad de var 
ute efter riktigt konkret. Väldigt luddiga, fina ord. Jag kommer inte 
ihåg det direkt så, men man kunde läsa det några gånger men inte fatta 
det ändå, bara en massa fina ord.  

 
Den här typen av studier kan i bästa fall leda till figurativ kunskap genom 
ett mekaniskt lärande utan förståelse och möjlighet till operationalisering. 
Ibland uttrycker informanterna en förhoppning om att i framtiden komma 
till en bättre insikt, att det är en tidsfråga, att kunskapen behöver mogna 
innan den kan användas operativt.  
 

I dag är det bara rabbelkunskap, men efter ett tag kommer den att 
mogna och jag kanske kan göra den till min egen kunskap och då 
kommer den vara till jättestor hjälp och då kommer teorin komma 
ihop med praktiken. Så det är jättesvårt! Men som jag sa förut, första 
året skulle jag ha behövt mycket, mycket mer hjälp att koppla ihop 
teorin… Vi var nog väldigt många studenter som var väldigt vilsna.  

Att få relevant begriplig feed-back av tutorer och mentorer på olika 
uppgifter samt att ges möjlighet att förstå innehållet i föreläsningar och 
seminarier är viktiga förutsättningar för att få de verktyg som krävs för att 
själv kunna konstruera relevant yrkeskunskap.  
 

Interaktion 
Interaktion med andra människor utgör en framträdande förutsättning för 
operationalisering av teoretisk kunskap. En av informanterna sammanfattar 
interaktionens roll på ett uttrycksfullt sätt: ”Ja, Gud ja, man lär sig 
ingenting utan den” (3A). Informanterna poängterar behovet av samspel 
med alla huvudaktörer i undervisningen, med andra studenter, mentorer, 
lärare och ibland även med aktörer utanför lärarprogrammet. Tonvikten 
ligger på interaktionen med andra studenter och inte minst mentorerna.  
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Interaktion med andra studenter  
Interaktion med andra studenter gynnar bearbetning av teoretiska problem. 
Förståelse utvecklas stegvis i en samspelsprocess, genom att olika 
tolkningar och idéer får mötas, ställas mot varandra och utredas.  
 

Det är ju interaktion med andra, diskutera, samtala, argumentera, med 
teorierna och egna erfarenheter… Då tänker jag i 
seminariegrupperna… Jag lär väldigt mycket av diskussioner. Jag 
tycker att det är jätteviktigt och vill gärna ha det.  

Om jag kommer och stöter på problem… tror jag att bara jag får 
formulera dem, både för mig själv men även formulera och sätta ihop 
dem inför andra människor. Så tillsammans, både att jag själv ser att 
jag gör det med hjälp av andra, så tror jag att man kan tolka dem, 
förstå dem och göra dem begripliga.  

 

En av studenterna efterfrågar möblering av lärosalar som underlättar 
interaktion med andra deltagare under seminarierna. Grupprum skall inte 
vara möblerade ”som ett behavioristiskt klassrum, en kateder och så är 
bänkarna”. Alla borde sitta i en hästsko och få ögonkontakt med de övriga 
deltagarna, ”så du ser alla i klassrummet, du ser vem du pratar med”. 
 
Interaktion med reflekterande praktiker 
De mentorer som studenterna handleds av under VFU:n utgör en viktig 
grupp. Ett reflekterande samtal kring de frågor som studenterna 
uppmärksammar i skolan kan gynna operationalisering av teorierna.  
 

…mycket tror jag beror på vad man får för mentor och hur öppen den 
kommunikationen är, om man känner sig trygg med den personen. För 
att har man otur så kan det bli ganska jobbigt, men där tycker jag att 
jag haft tur. Att vi har haft riktigt raka konversationer, det har varit 
jätteskönt. Man har ju passat på att fråga allt möjligt och titta på hur 
hon löser saker och tänkt att nej, Jag kanske skulle gjort sådär.  

En teoriförankrad dialog mellan lärarstudenten och mentorn förekommer 
men tycks vara sällsynt. Många mentorer verkar sakna tid, vilja eller 
förmåga till ett sådant samspel med studenterna.  Den återkoppling som 
mentorer ger upplevs dessutom ofta som otydlig, vilket utgör ett hinder för 
en lyckad operationalisering av både teoretisk och erfarenhetsgrundad 
kunskap  
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Möjlighet till ett reflekterande samtal kan ibland sökas utanför 
lärarutbildningens ramar. En av informanterna refererar till en löpande 
dialog med sin mor som arbetar i skolan.  
 

Jag har tur som har en mamma som är pedagog, så henne hänger jag 
väldigt mycket och diskuterar med… Så är det så att jag har en uppgift 
eller kanske ett arbete, då ringer jag till mamma och diskuterar och 
vänder och vrider på det… Så det, utan mamma hade jag inte klarat 
mig – på många sätt, men just i den bemärkelsen.  

 
Interaktion med universitetslärare 
Informanterna värdesätter också interaktion med sina lärare, i en 
förhoppning om att det kan bidra till en bättre förståelse av teoretiska 
spörsmål. Här handlar det om en guidad undervisning, som både stimulerar 
och vägleder studenten. En sådan undervisning gör teorierna mera 
tillgängliga och lägger grunden för en lyckad operationalisering. En av 
informanterna ger ett illustrativt exempel på ett sådant samspel mellan 
läraren och studenterna.  
 

Han kunde verkligen sitt ämne liksom och han samtalade och fick 
verkligen fram det vi menade. Han kunde få ur oss vad vi menade när 
vi inte fann ord och såna grejer, ställde bra ledande frågor. Frågor som 
man reagerar på, problemformuleringar och så… Man fick idéer med 
sig, väldigt mycket idéer med sig och det värdesätter jag väldigt 
mycket.  

 
En student beskriver hur det tar tid innan ”allt går ihop” dvs känslan av att 
förstå något med hjälp av olika kunskaper man mött i utbildningen. 
 

…det är just såhär, man måste få det över sig och sen får man skaka 
och luska lite. Och sen får man höra lite mer, man gör någonting eller 
arbetar med någonting och sen hittar man en bild, man börjar känner 
att det liksom hänger ihop, sammanhanget.  

 
Mötet med verkligheten, utprövande, träning, konkretion och utveckling av 
knowing how på en grundval av teori underlättas av att ett tätt nät spinns 
mellan universitetet och VFU-platserna där de olika betydelsefulla 
aktörerna finns. 
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Varierat studentaktivt lärande 
 
Studentaktiverande arbetsformer återfinns i de olika miljöer som 
lärarutbildningen erbjuder och i samspel mellan dem. Det kan dels handla 
om komplexa produktinriktade arbetsformer, samt utprövande arbetsformer 
som bidrar till lärande av yrkeskicklighet och knowing how.   
 
Exempel på studentaktiva arbetsformer är rollspel, portfolio och 
projektarbete. Den här typen av ganska komplexa och produktinriktade 
arbetsformer har en stimulerande verkan på studenterna, kräver egen 
planering och eget ansvar. Återkommande reflektion kring litteraturen är en 
förutsättning för ett lyckat rollspel eller portfolio. Fördjupad reflektion 
underlättar i sin tur förståelse och gynnar operationalisering av den 
teoretiska kunskapen.  
 

En kurs jag gick så jobbade vi med portfolio… Allt vi gjorde på 
lektionerna skulle skrivas reflektion till… Sen var jag tvungen att 
reflektera ihop med litteraturen. Så varje moment bearbetas ju flera, 
flera gånger. Och så skulle man lämna in den här portfolion som var 
på 40 sidor. Med väldigt mycket reflektion, den litteraturen och det vi 
gjorde då, det har jag bearbetat ordentligt. Det tyckte jag var en jätte 
bra modell, för där tvingades man att göra kunskapen till sin egen. 
Och så var den också kopplad till VFU, så allting skulle kopplas ihop 
hela tiden.  

 
Studentaktiva arbetsformer inkluderar också interaktion, vilket i sig gynnar 
operationalisering av teoretisk kunskap. ”Man hade massor av diskussioner 
på vägens gång…, så man fick lyssna mycket på varandra” (1A). Det 
påpekas också tydligt att den här typen av arbetsformer måste bygga på en 
gedigen teoretisk genomgång.  
 

Det handlar om att man ska göra ett projekt och det tyckte jag att 
upplägget, det var bra gjort. För upplägget var precis utformat efter 
teorin… Det tyckte jag var smart, dels först ha en teoretisk bakgrund, 
det här ligger bakom problembaserat lärande, de här tankarna… Och 
det först då… man förstår föreläsningarna, det är då man ser ’ah just 
det, det här pratar de faktiskt om, det är samma problem som jag 
upplever nu’.  

 
Teorigenomgången är viktigt för att möjliggöra reflektion och därigenom 
underlätta förståelse av teorierna i inom ramen för exempelvis rollspel eller 
projektarbete. 
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Operationalisering av den teoretiska kunskapen behövs för att känna sig på 
säker mark när man ska öva upp sin yrkeskicklighet. Att få prova själv, 
träna och att se andra aktivt utöva läraryrket är viktigt för konstruktionen 
av eget knowing how. Studenterna ger uttryck för oro över att inte klara just 
det praktiska utövandet av yrket, ledarskapet i klassrummet. En del av den 
studerandes aktivitet på VFU:n utgörs av att få prova sig fram och 
genomföra olika uppgifter i en autentiska miljö. 
 

…att man faktiskt fixar sådant som man inte trodde man skulle fixa 
för något år sedan…ta hand om en hel klass, kunna ha hand om 22, 23 
elever och kunna ha flera lektioner med dem. 

 
Att testa sin förmåga utgör dels en del i verklighetsanknytningen och dels 
ett sätt att skapa yrkesrelevans. Kunskap om hur aktiviteter och förlopp kan 
arrangeras och hanteras utvecklas när studenten får prova sig fram. Det är i 
sådana situationer där teori, praktik, andra aktörers kunskaper och 
erfarenheter möts som operationaliseringen sker och ”allt går ihop”. 
 
Att kunna prova och lyckas eller misslyckas för att sedan få diskutera, 
reflektera och kanske pröva igen beskrivs som kritiskt för ett gott lärande 
av handlingsberedskap i läraryrket. 
 
Variation i undervisningen 
Variation av arbetsformer och undervisningsmetoder kan öka studenternas 
intresse och därigenom påverka motivation för lärande.  
 Vikten av variation vad gäller representationsformer av verkligheten 
framträder tydligt i relation till operationalisering av teoretisk kunskap. 
Informanterna talar om behovet av att använda olika sinnen i lärandet. ”Sen 
fick man koppla det och använda alla sinnen liksom, det var både bild, dikt 
och så” 1A. ”Det är ju så att ju fler sinnen du engagerar ju mer kommer du 
ihåg det” 4A. Variation av representationsformerna gör alltså att flera olika 
minnestyper engageras i lärandet. Detta ökar retentionen och gör 
kunskapen tillgänglig för reflektion under en längre tidsperiod. Variationen 
leder också till att individen berörs både kognitivt och emotionellt, vilket 
gynnar en mångsidig, fördjupad bearbetning av den teoretiska kunskapen.  

 

Jag har ett jättebra exempel, det handlade om världskriget, om Hitler. 
Jag kom in i rummet och det var stark musik och hemska påståenden 
som satt på väggen och så fick man en ståltråd i handen… Sedan kom 
det in en lärare med en bok och började läsa om en man som var med 
på koncentrationslägret, och han har skrivit en bok om det som är 
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jättestark… Jag tror inte det var någon student som var oberörd, när 
man liksom jobbar med alla sinnena. För här var det både musiken, 
man såg det, man kände det.  

 
Praktiskt utprovande  
Studenterna menar att praktiskt utprövande –att laborera– leder till kunskap 
där teorier bidrar till knowing how, förtrogenhet med läraryrket och 
trygghet i sin yrkesrollen. Om användbarheten av teori som grund för 
prövande säger en student. 
 

Jag tror det är användbart ...Att jag kan prova att göra så här och sen 
kan jag upptäcka att det fungerar dit och sen liksom fungerar det inte. 
Då kan jag börja fundera på, kan jag använda någon annan stil?  

En annan lärarstudent beskriver hur han under teoripass fått lära sig olika 
variationer för hur man kan arbeta med matematik med en skolklass, inte 
att bara ”sitta och rabbla en massa siffror i en mattebok”. När han senare 
under VFU:n fick möjlighet att prova olika sätt att undervisa matematik 
och dessutom diskutera utfallet med mentorn värdesatte han det mycket. 

…man vill testa saker….att man testar att hoppa hage och då få in 
matten i det, det tyckte hon (mentorn) var en jättebra idé, ja men då 
testar vi och det kanske inte funkar men då vet vi det med den klassen 
och då får vi testa på något annat där man får känna på och testa sina 
idéer. 

 
Det övande och prövande som beskrivs kan vara av hypotesprövande 
karaktär dvs stämmer teorierna och det vi lärt oss inne på universitetet.  

 

Som jag nämnde förut så grundläggande färdigheter. Men då var det 
ju 40 poäng jag läste där och jag känner att jag fick verkligen ett djup 
som var riktigt bra. …Att man hade kursansvarig en röd tråd, teorin 
varvades med praktiken och det kändes som att det gav något. Det 
finns negativa saker med den kursen också, men grundidén var så pass 
god så det gjorde att jag lärde mig mycket i alla fall. Både teoretiskt 
och praktiskt och det är ju så det ska fungera tycker jag. …Att den 
forskningen som är gjord, det är någonting som verkligen stämmer när 
man kommer ut. Så det är något som man verkligen kan se att den här 
elev, den gör såhär och då beror nog det på detta, tror jag.  
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Att pröva innebär också träning av skicklighet och flexibilitet. Sådan 
övning får gärna vara av försök – misslyckandekaraktär, helt enkelt 
experimenterande. 
 

…man lär sig ju av sina egna misstag och vad man får, ja, genom att 
hålla lektioner så får man ju någon sorts förtrogenhet.  

 
En annan aspekt av utprövandet är att testa idéer som man kommit på i 
diskussioner med kurskamrater, från teori eller själv. 

Alltså jag tycker på de inriktningarna, specialiseringen, då så har det 
varit…teorin varit ganska nära det praktiska…….och då har man 
liksom fått många tips och idéer och de har väckt många tankar och 
man har själv kunnat tänka in hur de här teorierna, alltså för mig 
skulle sett ut i praktiken, så kan man liksom ta ställning till om de 
passar mig eller inte…på något sätt kan man liksom välja och vraka 
lite och känna vilket som nog skulle passa min undervisning, vad jag 
känner för liksom.  

 
I de varierade konkreta uppgifterna i mötet med elever sätts samspelet 
mellan de teoretiska grunderna och de erhållna erfarenheterna på sin spets. 
I övningarna operationaliseras den teoretiska kunskapen och operationernas 
värde bedöms sedan i bästa fall av studenten, mentorn och kanske fler 
inblandade aktörer under diskussion.  
 
Informanterna saknar vissa typer av övningar, som skulle kunna möjliggöra 
en operativ användning av den teoretiska kunskapen som de möter under 
lärarutbildningen. Teoriförankrade övningar efterfrågas i den 
universitetsförlagda delen av utbildningen. Önskan om konkreta 
teorirelaterade övningsuppgifter inför VFU:n återfinns också i materialet. 
Att få leka lärare, undervisa varandra och på detta sätt försöka översätta 
teoretisk kunskap till konkreta operationer är ett återkommande tema.  
 

Jag är förvånad och det är något som jag saknar, att vi inte leker mer 
lärare här på universitetet. Att vi inte ställs inför situationer när vi får 
prova mycket mera att undervisa varandra, leda varandra, hålla 
gruppdiskussioner.  

Då tittar ni på det här, jag vill att ni när ni går ut på praktik ska prova 
på kanske de här olika lärarstilarna, jag kanske vill att ni ska, fundera 
kanske kring den här teorin om ni kan se just den här.  
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Informanterna framhåller vikten av diskussioner kring teorierna, men anser 
att man måste gå ett steg längre för att ytterligare underlätta 
operationalisering, nämligen att få experimentera och testa olika idéer 
under den universitetsförlagda utbildningen.  
 

”Många gånger sitter vi ju i grupper och diskuterar men att vi inte 
praktiskt provar på det vi diskuterar… Jag tror att ibland måste man få 
prova på, kanske på ett fejkat sätt”.  

 
Att simulera verklighetsliknande situationer är en återkommande idé i 
informanternas resonemang. Exempel på sådana situationer är olika typer 
av rollspel och dramatiseringar. Att dramatisera en verklighetsliknande 
situation och experimentera med olika teoriförankrade lösningar är en 
övning i att översätta teoretisk kunskap till konkreta operationer. En av 
informanterna menar att det är lättare att komma ihåg händelsesekvenser 
från en dramatisering än en abstrakt teoretisk modell. Ett antagande som 
stöds av minnesforskningen, som visar att episodiskt minne är mera 
motståndskraftigt mot glömska än semantiskt minne.  

Man skulle kunna dramatisera en vanlig konflikt med kurskamraterna. 
Och sedan på något sätt försöka behandla den utifrån teorierna. Hur 
blir det om man utgår från den här teorin? Fungerar det eller blir det 
ingenting av det?… Det kan vara bra att ha gjort det i övningar innan 
man gör det i så att säga skarpt läge… Det kanske är svårt att använda 
en teoretisk modell när det blir en skarp konflikt exempelvis. Då är det 
lättare att tänka att så här gjorde vi under dramatiseringen.  

Variation i uppgifter och övningar både i den universitetsförlagda 
verksamheten och under VFU:n värderas av de studerande. De efterlyser 
fler typer av övningar som erbjuder träning av olika aspekter av 
klassrumssituationer även inom den universitetsförlagda delen av 
utbildningen. Variation bidrar till verklighetsanknytning och skapar 
relevans för de studerande när de utvecklar kunskap och 
handlingsberedskap. 
 

Styrka och svaghet 
I intervjun ställdes några frågor om vad de studerande upplevde som 
styrkor och svagheter hos sig själva i slutet av sin lärarutbildning. Svaren 
varierade givetvis. De blev mera personbundna och handlade i stor 
omfattning om ledarskap i klassrummet som att ”stå inför en klass”, ”att 
hantera konflikter” eller att klara av att ”möta alla elevers behov”. Det 
handlade också om personliga egenskaper som ”lugn och tålamod”, ”jag är 
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lite yr”. De studerande menade att i lärarutbildningen möter de olika 
uppgifter och utmaningar som påverkas av tidigare erfarenheter och 
självbild. Det som uppfattas som egna personliga egenskaper som 
självförtroende och upplevelse av sin egen förmåga påverkar mötet och 
resultatet av de utmaningar som erbjuds dem på lärarutbildningen. Upplevd 
förmåga eller rädsla för något kunde hindra eller underlätta 
operationalisering av de teoretiska kunskaper som man mött. Det kunde 
exempelvis gälla förmågan till ledarskap i klassrummet eller att ”stå inför 
en klass”.  

 

Jag tycker absolut inte jag har lärt mig att jobba på ledarrollen. …Sen 
kom jag ju på mer och mer under lärarutbildningens gång att man ska 
tycka om sig själv väldigt mycket också, för man står i centrum och 
man måste tycka om sig själv för att kunna lämna ut så mycket av sig 
själv som man gör… Jag måste jobba på det innan jag kan börja jobba. 
Det är väl det jag känner, att om man går på lärarutbildningen, då vill 
jag ha mer från början att du ska inte gå här om inte du är trygg. 
Annars så skulle jag velat få det mer. 

 
En av de studerande pekar dock på att hon fått stor hjälp av en verkstad (ett 
extra erbjudande inom utbildningen) med den svaghet hon hade, för att 
träna att ”stå inför en klass” när det gällde att tala och föreläsa. Vid slutet 
av utbildningen har hon i stället utvecklat detta till en styrka. Vissa 
svagheter hos de studerade kan alltså sätta käppar i hjulet men kan tränas 
upp med hjälp av resurser inom utbildningen. 
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Diskussion  

 
Dagens lärarutbildning är influerad av sociokulturell teori. Implementering 
av vissa sociokulturella principer kan betraktas som ett bidrag till 
framväxten av ett nytt perspektiv på lärarutbildning. Detta perspektiv kan 
uppfattas som en mellanväg mellan den tämligen teorisvaga 
seminarietraditionen och den ofta praktiksvaga akademiska traditionen. Det 
är i linje med både Deweys (1904) och Schulmans (1998) resonemang 
kring vikten av en balanserad relation mellan teori och praktik i en 
professionsutbildning. 
 
Frågan om i vilken utsträckning de sociokulturella principerna har slagit 
igenom i lärarutbildningens genomförande väcktes hos oss efter den andra 
delstudien. Delstudiens resultat visade bland annat på en stark 
dikotomisering av teori och praktik i studenternas resonemang kring deras 
egen handlingsberedskap inför den kommande yrkesverksamheten. 
Studenterna gav uttryck för en tankefigur som ställer teori och praktik emot 
varandra som om det vore två politiska linjer, där de röstar för den ena och 
därmed tar avstånd från den andra. Praktiken vinner i konkurrensen och 
därmed framstår teorin som mindre värdefull. Den tredje delstudien som 
genomfördes utifrån identifieringen av detta problem bidrar med 
forskningsrön som kan relateras till frågan om implementering av 
sociokulturella principer. Resultaten tyder på att det dikotoma tänkandet 
kring teori och praktik i viss utsträckning hänger samman med problem att 
implementera de grundläggande sociokulturella principerna i lärar-
utbildningen. Enligt vårt sätt att se ifrågasätter studiens resultat en lyckad 
implementering av åtminstone två grundläggande principer gällande verklig 
kontext och kognitivt lärlingskap.  
 
Lärande effektiviseras i en verklighetsliknande kontext enligt den 
sociokulturella teorin. Lärande i kontext utvecklar metakognitiva förmågor, 
vilket i sin tur underlättar framgångsrik tillämpning av teoretisk kunskap i 
andra sammanhang (Beryman, 1998; Mayer, 1998, Dreier, 2000). 
Informanterna i vår studie betraktar meningsfull yrkeskontext och 
verklighetsförankring av undervisningen som två centrala förutsättningar 
för en lyckad operationalisering av den teoretiska kunskapen som de möter 
under lärarutbildningen. Kunskap som uppfattas som irrelevant eller för 
abstrakt är svår att operationalisera. Studiens resultat visar samtidigt att 
dessa två centrala förutsättningar inte sällan är åsidosatta i 
lärarutbildningen. Studenterna efterfrågar en tydligare verklighets-
förankring med flera inslag av praktiskt utprövande, laborationer och 
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övningar för att understödja en operativ användning av den teoretiska 
kunskapen. De påpekar att studentgruppen sällan används som lärande 
miljö för att pröva och laborera. Otillräcklig kontextualisering och 
verklighetsförankring förefaller alltså bidra till problem med den 
handlingsrelaterade procedurkunskapen. Den tillägnade kunskapen blir i 
stället ofta figurativ och därigenom svår eller omöjlig att tillämpa. Det 
dikotoma tänkandet kring teori och praktik samt nedvärdering av den 
teoretiska kunskapen i relation till den erfarenhetsgrundade kunskapen 
verkar vara förklarlig i ljuset av de här resultaten.  
 
Även en lyckad implementering av kognitivt lärlingskap i lärarutbildningen 
kan delvis ifrågasättas i ljuset av våra forskningsresultat. Kognitivt 
lärlingskap lanserar idén om vägen till generaliserad kunskap genom 
intersubjektiv och reflekterande problematisering av praktiken (Brown 
et.al. 1989). Kognitivt lärlingskap betonar behovet av uppvärdering av 
praktiken som utgångspunkt för kunskapsutveckling. Det är helt i linje med 
Bruners (1996) koncept om knowing as doing, som hävdar att 
kunskapsutveckling företrädesvis sker genom praxis och med utgångspunkt 
i praxis. Reflekterande problematisering av praktiken verkar inte 
förekomma i en större omfattning i någon av utbildningsdelarna på 
lärarprogrammet. Studenterna påpekar att mentorer sällan ger utrymme för 
teorianknytning vid diskussion av de erfarenheter som den 
verksamhetsförlagda utbildningen erbjuder (jfr Ohnstad, 2008). Detta ser 
studenterna som ett av hindren till en lyckad operationalisering av både 
teoretisk och erfarenhetsgrundad kunskap. Informanterna efterfrågar 
samtidigt den här typen av problematiseringar både inom den 
verksamhetsförlagda och inom den universitetsförlagda delen av 
utbildningen. Utgångspunkten för reflektion skulle kunna vara olika 
situationer som studenterna själva har uppmärksammat eller praktiska 
exempel från universitetslärarens eller mentorns egen erfarenhet.  
Resultaten av föreliggande studie visar att intersubjektivitet uppfattas som 
en central förutsättning för utveckling av kunskap i dess olika former. 
Informanterna poängterar vikten av samspel med olika aktörer, främst med 
andra studenter, mentorer och universitetslärare. Interaktion med andra är 
betydelsefull med tanke på att både lärande och tänkande är i grunden 
socialt. Kunskapsutveckling kan inte ses som enbart en individuell process 
(Lave & Wenger, 1991; Resnick, 1991; Elmholdt & Winsløw, 2000). I 
första hand utgör interaktion med mer kompetenta personer den drivande 
kraften i individens kunskapsutveckling (Vygotsky, 1978). Betydelsen av 
interaktion med mera kompetenta personer poängteras tydligt i vårt 
material i samband med operationalisering av teoretisk kunskap. 
Reflekterande samtal med såväl akademiska lärare som med mentorer, 
nämns särskilt i detta sammanhang. Av våra resultat framgår att en 
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teoriförankrad dialog mellan lärarstudenter och mentorer är ganska sällsynt 
liksom en praktikanknuten dialog med universitetslärare. Det innebär att en 
viktig möjlighet till att gynna studenters kunskapsutveckling inte utnyttjas i 
en tillräcklig grad.  
 
Som vi konstaterat tidigare kan kunskap ha olika former och fokusera olika 
aspekter (Alexander & Murphy, 1999; Woolfolk, 2004). I den deklarativa 
kunskapen ligger fokus på förståelseaspekten. Operationaliserad kunskap i 
form av praktiska procedurer kan utvecklas genom tillämpning av den 
förståelserelaterade deklarativa kunskapen (Dimino, 2007). Problem med 
förståelsen kan därför komplicera operationalisering av teoretisk kunskap.  
 
Föreliggande studie visar att studenterna kan uppleva svårigheter med 
förståelsen av vissa delar av stoffet på lärarutbildningen. Bristande 
tydlighet utgör en bidragande orsak till problem med förståelsen. Både 
syftet med studier kring vissa teorier och innehållet i den teoretiska 
kunskapen kan informanterna uppfatta som alltför abstrakt och svårt att få 
grepp om. Även återkoppling på studenternas sätt att behandla och 
presentera teorier ses ofta som oklar, vilket skapar en känsla av osäkerhet 
kring innebörden i den teoretiska kunskapen. Informanterna efterfrågar 
därför en större tydlighet i undervisningen för att gynna förståelsen och 
därigenom även operationalisering av teoretisk kunskap.  
 
För att underlätta förståelse av stoffet efterfrågar informanterna också 
variation i undervisningen, inte minst variation av representationsformer av 
verkligheten. Ju flera sinnen som är engagerade i bearbetningen av stoffet 
desto större möjlighet till reflektion och förståelse. Enligt variationsteorin 
utgör variationen lärandets viktigaste mekanism. Den möjliggör både 
urskiljande och fokusering av inlärningsobjektets olika aspekter. Vägen till 
förståelse går genom diskriminering och differentiering, eller som 
Runesson (2006, s. 401) formulerar det ”understanding is a matter of being 
capable to discern”.  
 

Konklusioner och slutlig reflektion 
En av de mest intressanta iakttagelserna är studenternas misstankar om att 
lärarna skulle kunna bidra med flera tillämpningar, det som studenterna 
kallar konkreta tips, än de gör. De anar att lärarna undanhåller den 
konkretion - operationalisering - som vore möjlig. Vi håller det inte för 
otänkbart att akademiseringen av lärarutbildningen bl. a medfört att 
utbildningen inte hittat nya former för hur konkreta handlingsalternativ kan 
användas utan att bli oreflekterade recept på lösningar. De gamla formerna 
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för konkreta handlingsalternativ som var förhärskande i seminarie-
traditionen byggde huvudsakligen på beprövad erfarenhet och ansågs 
därför vara oakademiska. Det skulle vara intressant att följa Deweys (1904) 
och Shulmans (2004) rekommendation att göra jämförelser mellan 
lärarutbildningen och andra professionsutbildningar. I detta fall skulle det 
innebära att jämföra denna återhållsamhet gällande tillämpningar från 
lärarutbildarnas sida med exempelvis läkarutbildning och psykolog-
utbildning. Frågan är om tillämpning och operationalisering av teoretisk 
kunskap i dessa utbildningar också är behäftad med föreställningen att inte 
höra hemma i akademin.  
 
En fråga man kan ställa utifrån föreliggande studie är om lärarstudenter 
skulle vara betjänta av kunskapsteoretisk kunskap. Om de hade språk, 
begrepp, för olika slags kunskap skulle de ha möjlighet att diskriminera 
mellan olika kunskapsformer som de möter under olika inslag i 
utbildningen i stället för att ställa dem mot varandra som om det vore en 
tävling. 
 
Det är också intressant att konstatera att vi inte hittat några exempel på den 
teoretiska kunskapens övergripande bidrag som enligt Dewey (1904) också 
är att ge analytisk träning, allmänbildning och meta-förståelse.  Däremot 
finns exempel på att Shulmans (2004) hypotes att den teoretiska 
kunskapens funktion är att berättiga till auktorisation av professionen - 
alltså en instrumentell funktion. 
 
En fråga som vi inte behandlat, men som finns antydd i vårt empiriska 
material är känslors betydelse för tillägnandet av professionell kompetens. 
Det ifrågasättande och den indignation som studenterna ibland upplevt i 
mötet med praktikers agerande skulle kunna användas för att utveckla 
medvetenhet om och tolkning av bl.a det professionella ansvar och de 
yrkesetiska överväganden som följer av yrkesvalet. Malderez, et al (2007) 
påpekar den centrala betydelsen av de känslor som studenter erfar inför 
olika inslag i utbildningen. Såväl negativa som positiva känslor kan ge 
underlag för professionsutvecklande reflektion. Känslor som väcks hos de 
studerande under utbildningen kan bli ett hinder för operationalisering av 
teoretisk kunskap och i förlängningen lärande för den enskilda studenten. 
 
En slutlig konklusion kan nämnas i ljuset av att en ny 
lärarutbildningsutredning i skrivande stund (augusti 2008) är under arbete. 
Alla åtgärder för att minska dikotomiseringen mellan teori och praktik är 
önskvärda. Att låta olika grupper av utbildare vara bärare av antingen teori 
eller praktik riskerar att konservera den konstlade motsättningen. 
Akademiska lärare bör ge utrymme för tillämpning, för att laborera och 
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pröva den teoretiska kunskapen i relation till professionens uppdrag. 
Mentorer bör ge utrymme för teorianknytning av de verksamhetsförlagda 
erfarenheterna.  Och utbildningen som helhet bör ge möjlighet att utveckla 
ett analytiskt tänkande – i synnerhet som framtidens lärare väntas kunna 
såväl analysera praktikens problem som lösa dem.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Mot bakgrund av föreliggande studies resultat gällande lärarutbildningens 
bidrag till blivande lärares handlingsberedskap och de problem som därvid 
har presenterats, har vårt forskningsintresse riktats mot lärarutbildarna. Det 
vore av intresse att undersöka hur akademiska lärare och mentorer ser på 
och formulerar sig kring förhållandet mellan teori och praktik i 
lärarutbildningen. Det vore vidare intressant att få del av deras tankefigurer 
kring olika kunskapsformer och förhållandet dem emellan i deras 
undervisningspraktik.  
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Forskningsprojektet Alltid Redo   Bilaga 1 
Gunnel Colnerud 
Ingrid Karlsson 
Andrzej Szklarski 

 
Instruktion till studenter för medverkan i forskningsprojektet ALLTID REDO 

 
I detta skede gäller din medverkan en liten, men betydelsefull, insats. 

 
Du ombeds välja ut och kortfattat beskriva två händelser i skolans vardag, som väcker 
intressanta frågor angående lärares hantering av en situation och som på något sätt 
kräver lärarens handlingsberedskap. Situationerna kan antingen vara sådana som du 
själv har varit deltagare i eller som du har iakttagit att någon annan var deltagare i under 
dina VFU-perioder. Skriv fritt och bekymra dig inte om språket. 

 
 

Händelse1…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
Händelse2…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Använd utrymmet på baksidan om det behövs 
 
Ge, skicka ditt svar senast den 2.11. till INGRID KARLSSON, IBV eller 
maila på address ingka@ibv.liu.se. Blanketten finns på hemsidan för block 
3. www.liu.se/iuv/pedarb/block3/ 
 
Ett varmt TACK för Din medverkan! 
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Alltid Redo   Bilaga 2 
Gunnel Colnerud 
Ingrid Karlsson 
Andrzej Szklarski 
 

Vinjett A:1 
Det händer att en elev kan vara stökig, gapig, yvig och ha svårt att sitta stilla. Ibland 
lyder eleven bara en viss lärare. Det kan vara svårt för andra att få kontakt och nå fram.  
 

Vinjett A:2 
En elev kan flyta omkring och lämna klassrummet fast han blir tillsagd att stanna. En 
annan gång kan jag som lärare vilja köra ut en elev, som vägrar lämna klassrummet. I 
båda fallen känner man sig maktlös.  
 

Vinjett B:1  
En elev har svårt att hänga med på matten. Eleven frågar då alltid aktivt och vill ha 
mycket hjälp. Eleven får visserligen extrastöd ibland men kräver också rejält med hjälp 
vid varje mattelektion. Läraren känner sig ofta kluven mellan denna elevs behov och 
den övriga klassens. 
 

Vinjett B: 2 

En lärare på en storstadsskola har en klass som är heterogen. Vissa barn har 
inlärningssvårigheter. Barnen i klassen har överhuvudtaget kommit olika långt 
kunskapsmässigt. Detta medför att det finns en stor spännvidd mellan vad olika grupper 
i klassen behöver. 
 

Vinjett C:1 
Konflikter mellan elever uppstår ofta både på raster och i klassrummet. Ord står mot ord 
intresse mot intresse. Vuxna rycker ofta på axlar och skingrar parterna för att motverka 
bråk. Hur lyckas man att föra en konstruktiv konflikthantering?  
 

Vinjett C:2 
Det händer ibland att eleverna retas. En elev retar hånfullt en annan elev som inte valdes 
av någon kamrat och blev ensam i en övning. Några elever hånskrattar när en elev 
svarar felaktigt på en fråga. Hur bör man som lärare ingripa i liknande situationer 
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Alltid redo     Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

• Hur uppfattar du påståendet att teoretisk kunskap har en liten betydelse för 

lärarens praktiska arbete? 

• Kan du ge exempel på teoretisk kunskap som har betydelse för lärarens 

undervisning, exempelvis i ditt ämne? 

• Kan du ge exempel på teoretisk kunskap som har betydelse för lärarens 

sociala arbete, exempelvis mobbning eller barns olika förutsättningar i 

klassrummet? 

• Hur är teorierna användbara i lärarens arbete? 

- hur skulle de kunna göras mera användbara? 

• Hur är den erfarenhetsgrundade kunskapen användbar i lärarens arbete? 

- hur skulle den kunna göras mera användbar?  

• Vad uppfattar du som dina styrkor som blivande lärare och hur har du lärt 

dig det? 

• Vad uppfattar du som dina svagheter som blivande lärare och varför har det 

blivit så? 

 

• Vad är det som saknas i lärarutbildningen för att göra teorierna mera 

användbara? - vilka ändringar skulle du vilja göra/ varför?  

• Kan du ge exempel på ett lyckat försök att förmedla teoretisk kunskap i 

lärarutbildningen? 

- vad var det avgörande som gjorde att det lyckades? 

• Kan du ge exempel på ett misslyckat försök att förmedla teoretisk kunskap i 

lärarutbildningen? 

- vad var det avgörande som gjorde att det misslyckandes? 

• Kan du tänka dig en undervisningssituation på lärarprogrammet som skulle 

kunna ge den teoretiska kunskapen en praktisk relevans? 

- hur skulle en sådan situation se ut?  
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