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1 Bakgrund
I medierna har det på senare tid figurerat två olika ”utredningar”1. En som pekar på att
lärarbristen snart kan uppgå till 40 000 behöriga lärare, vilket avspeglar sig i att antalet
obehöriga lärare i skolan har ökat konstant de senaste åren. I den andra undersökningen
försöker man ta reda på varför lärarna lämnat yrket och vad som skulle krävas för att de
ska återvända. Intressant är att det framkommer att ca 
52 % av de tillfrågade visar ett tydligt positivt intresse för att återgå till läraryrket. Detta
skulle motsvara ca 20 000 utbildade lärare. Vi kan konstatera att detta är ett enormt
resursslöseri med pengar, människors tid och utbildning.

Frågan som vi ställt i rubriken till vårt arbete ligger oss själva varmt om hjärtat då vi
båda tillhör gruppen avhoppade lärare, nu verksamma inom andra branscher.

2 Syfte 
Vi vill få fram orsakerna till att nyutexaminerade lärare inte börjar arbeta som lärare,
slutar efter kort tid eller funderar på att sluta. Dessutom vill vi ta reda på tänkbara
förändringar som kan motverka detta resursslöseri och kanske locka tillbaka utbildade
lärare till yrket.

3 Frågeställningar 
Hur stor del av den grupp lärare som började grundskollärarutbildningen 1995 vid
Linköpings universitet är verksamma i yrket. Ser de en framtid i yrket eller planerar de
att sluta?

Vilka är anledningarna till att man inte börjar, slutar eller planerar att sluta?

Vad skulle kunna få dem att komma tillbaka till yrket eller stanna kvar?

4 Litteraturgenomgång 
Vi har i den här litteraturstudien gått igenom aktuell forskning och sammanställa den för
att söka grund och hitta paralleller till vår egen undersökning. Vi har som mål att kunna
se tendenser, baserade på aktuella artiklar och vetenskapliga undersökningar, som både
tar upp starka och svaga sidor med läraryrket. 

Allmänhetens syn på yrket och dess status har tyvärr blivit naggad i kanten på grund av
larmrapporter om arbetsmiljö och liknande. Dessutom har det visats dokumentärer om
enskilda lärare, som haft det mycket tufft. Vi syftar här på dokumentären ”Skolan” och

                                                          
1 Lärarnas Riksförbund (aug 2002), Varför lämnar lärarna yrket?, Skolverket (2002), Statistik och prognoser om lärare i
grund- och gymnasieskola
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”Första året” med Daniel Pavlica. Man kan fråga sig om det ligger någon rättvisa i
denna vinkling av läraryrket.

4.1 Ser dagens lärare en framtid i yrket eller planerar de att sluta?

4.1.1 Dagsläget

Det man först kan konstatera är att en stor del av lärarkåren har slutat arbeta som lärare.
Kommunförbundet talar om en brist på 20 000 lärare och skolverket uppskattar siffran
till 40 000. Samtidigt som många behöriga lärare slutar, beroende på avhopp eller
pensionsavgångar, så är det väldigt få som söker sig till yrket. Det finns ungefär 35 000
utbildade lärare som idag arbetar inom andra områden. 20 000 av dessa kan tänka sig att
komma tillbaka till yrket om främst löner och arbetsmiljö ändras.2

Ur nationalekonomiskt perspektiv så skulle man kunna spara enorma summor, ifall man
kunde få dessa 20 000 lärare att komma tillbaka till yrket. Framförallt skulle man lösa
problemet på både lång och kort sikt. Enligt Lärarnas Riksförbunds (LR) rapport
”Varför lämnar lärarna yrket” (aug 2002) kan man lägga skulden för lärarbristen på
kommunerna. I rapporten konstaterar man att kommunerna har ansvar för
lönesättningen och arbetsmiljön i skolan och enligt avtalet med LR ska de prioritera
dessa frågor.

4.1.2 Tillskott av nya lärare

Idag utbildas det för få nya lärare. Flera av dem som utbildas hoppar av efter en kort tid
som yrkesverksamma. Hösten 2000 var 83 % av dem som genomgått en 1-7 utbildning i
arbete direkt efter examen. Hos 4-9 lärarna var samma siffra 85 %. Både när det gäller
grundskollärare 1-7 och 4-9 var andelen i arbete högre efter tre år än efter det första
året.3

Av examinerade grundskollärare 1-7 var det 92-96 % som börjat som lärare inom tre år
efter examen. I genomsnitt var det 11 % som inte fanns registrerade som lärare det
fjärde året. Hos 4-9 lärarna var det i genomsnitt 12 % som lämnat läraryrket det fjärde
året och 90-93 % hade någon gång arbetat som lärare de tre första åren.2

4.1.3 Vikten av att ha behöriga lärare

Man kan också konstatera att det ligger en fara att lösa problemen kortsiktigt genom att
ta in obehöriga lärare, eftersom det kan urholka verksamheten.

Enligt två forskare (Gustavsson, Myrberg: Ekonomiska resursers betydelse för
pedagogiska resultat, 2002) så är läraren den viktigaste enskilda faktorn för elevernas
inlärning. I rapporten ”allmänhetens syn på skolan” (SIFO 2002) så är behöriga lärare

                                                          
2 Lärarnas Riksförbund (aug 2002), Varför lämnar lärarna yrket?
3 Skolverket (2002), Statistik och prognoser om lärare i grund- och gymnasieskola
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den faktor som föräldrarna rankar högst, vid valet av skola för sina barn. Slutsatsen av
detta är naturligtvis att den behöriga läraren är oerhört viktig. I statistik från Skolverket
så ser man att det läsåret 93/94 fanns 5,7 % obehöriga lärare i skolan för att 00/01 ha
ökat till 16,1 %. Det är en illavarslande tendens och problem av detta slag går ofta ut
över den behöriga personalen, som man vill behålla inom kåren. Obehöriga saknar
kompetens och kunskaper inom ämneskunskaper och pedagogik och blir till belastning,
om ordinarie lärare måste gå in och hjälpa till.4

Skolverket gör bedömningen att det fram till 2005 behöver rekryteras 72 700 lärare,
fritidspedagoger och förskollärare. Samtidigt beräknas tillskottet till 33 200 lärare. Om
skolverkets prognos slår in så kommer det att få förödande konsekvenser för andelen
lärare med pedagogisk utbildning, där man inom gymnasieskolan riskerar en situation
med 40 % obehöriga lärare.3

Ett annat stundande problem som också rör denna fråga, är fyrtiotalisternas stora
pensionsavgångar. En del kan tycka att man nu äntligen kan förändra dagens
reformtröga skola. Troligtvis är det istället ett hot mot kvaliteten eftersom en stor
samlad kompetens försvinner med de avgående lärarna.

4.2 Vilka är anledningarna till att utbildade lärare inte börjar, slutar eller
planerar att sluta?

4.2.1 Lärarutbildningen

En av orsakerna till att flera nyutexaminerade hoppar av efter bara en kort tid i yrket
kan vara att det finns ett glapp mellan lärarutbildningen och yrkeslivet. Första tiden som
yrkesverksam kan jämföras med att kastas ut i vattnet utan att kunna simma. Det man
lärt sig på utbildningen är inte relevant. Man har inte fått någon intellektuell beredskap.
Lärarutbildningen står och väger mellan att försöka åstadkomma en
forskningsanknytning och en akademisering av utbildningen eller försöka att knyta den
närmare den praktiska skolan.5

4.2.2 Läraryrket förändras

En anledning till att utbildade lärare inte börjar, slutar eller planerar att sluta kan vara att
läraryrket har förändrats sedan dagens nyutexaminerade gick i skolan. ”Lärare av
imorgon” skriver om tre olika förändringar.5 

*Utformningen av verksamheten är en del av lärarnas vardag. Det läggs ett merarbete
på lärarna genom att de själva, utöver allt annat, också skriver lokala läroplaner m.m.

*Idag är det mer horisontella relationer med eleverna. Det ställer större krav på att
läraren ska kunna argumentera för sina handlingar. Det kräver också att den utbildade
läraren har ledarkompetens för att kunna styra stökiga grupper. Med andra ord måste
                                                          
4 Lärarnas Riksförbund (aug 2002), Varför lämnar lärarna yrket
5 Carlgren, I & Marton, F (2000), Lärare av imorgon
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man vinna sin auktoritet, istället för att automatiskt få den. I ”de första ljuva åren”
skriver Fransson och Morberg att ”skolans legitimitet i samhället har luckrats upp och
dagens lärare bemöts inte med samma auktoritet som lärare gjorde förr i tiden.”

*Uppdraget förändras från överförande och genomförande av ett pensum till att
utveckla olika kompetenser hos eleverna. Detta kräver ett större socialt engagemang och
individualisering vilket kanske inte krävdes i samma utsträckning för tio år sedan. Det
vill säga, det är större krav idag på social kompetens och flexibilitet.

”Lärarrollen kan sägas vara mera svårgripbar och vara mera komplicerad än tidigare.
Förändringarna i skolan kan således sägas ha gått från undervisning till lärande.”6

4.2.3 Introduktion i läraryrket

Som yrkesarbetande är det viktigt att man får en bra start. Man har, i
forskningssammanhang, sagt att det är de tre till fem första åren som formar en lärare
som mest.6

Det finns olika sätt att få en bra introduktion. Man kan få en mentor eller ingå i
samtalsgrupper kvällstid med andra nyutexaminerade. Båda formerna har visat en
positiv effekt. Ett sätt för att få nyutexaminerade att stanna i yrket är att ge dem en
ordentlig introduktion. Endast 38 % av lärarna uppger att det finns rutiner för det.7
Detta trots att man på facklig nivå har bestämt att alla nyutexaminerade har rätt till en
mentor.

Det är också viktigt att man får arbetsuppgifter som ligger i linje med ens behörighet.
”Att man som nyutexaminerad lärare inte ges möjlighet att undervisa i de årskurser och
ämnen man är utbildad för, torde ha en negativ inverkan på hur man upplever sitt
läraryrke.”8

Man kan byta sommarlov och förtroendetid mot semester och 40 timmars arbetsvecka.
Det har det gjorts försök på i Örebrotrakten med lyckat resultat. En stor förändring är att
man inte tar med sig jobbet hem.9

4.3 Lärarens syn på sitt yrke
Lärarna är en av de mest lojala yrkesgrupperna. Trots att det stormar kring läraryrket så
är majoriteten nöjda med sitt yrkesval enligt tidigare undersökningar och avhoppen
kanske inte är så stora som man kan tro om man lyssnar på debatten. 

Lärarförbundet visar på, att 67 % av lärarna var starkt positiva till yrket. De skriver
vidare att flera positiva drag i yrkesutövningen lyfts fram. ”Yrket anses vara
självständigt och ge ganska stora möjligheter att använda den personliga läggningen på

                                                          
6 Fransson, G. & Morberg, Å. (2001), De första ljuva åren
7 Lärarnas Riksförbund (2002), Arbetsmiljöundersökning
8 Fransson, G. & Morberg, Å. (2001), s.155
9 Skolvärlden (nr 16, 2002), Anna jobbar 40 timmar
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ett konstruktivt sätt.” Yrket är förenligt med, för dem själva, viktiga värderingar och
drygt 80 % känner att de tillför samhället något positivt.10

I en annan äldre rapport från LR kan man läsa att enbart hälften av lärarna är generellt
nöjda med sitt yrkesval. Man kan också se att 60 % av lärarna tror sig med mycket stor
eller ganska stor sannolikhet helt ha slutat arbeta som lärare inom 5 år.11

Det mest positiva med läraryrket, som framgår av de olika rapporterna är kontakten med
eleverna. 

4.3.1 Synen på arbetstiden

Per Lindquist har skrivit boken; ”Lärarnas förtroendetid, en oändlig historia” där han
redovisar att han lät 50 lärare skriva dagbok under en vecka. Allt de gjorde som hade
relation till arbetet skulle de ta med. Den klara slutsatsen blev att lärare alltid tänker på
jobbet. De befinner sig i ett slags ständig mental beredskap. Lindquist kunde urskilja två
typer av lärare.12 

Majoriteten uttryckte sig som att de såg arbetet som en färdkamrat. Någonting man
alltid har med sig. Dessa lärare är uppmärksamma på sitt eget handlande i första hand,
inte på elevernas omedelbara resultat.12

Var fjärde lärare såg istället arbetet som en fotboja, någonting man aldrig kommer ifrån.
Här är den mentala beredskapen plågsam, ibland oerhört plågsam. Dessa lärare betonar
elevernas framgång framför sitt eget yrkes tillfredställelse. De känner otillräcklighet och
skuld och de blir lätt besvikna. 12

Erfarenhet tycks bidra till ett mer avspänt förhållande till arbetet. Lärare som har jobbat
ett tag lär sig att leva med sin egen otillräcklighet, de kan sätta mer balanserade mål.
Nya lärare måste få tid på sig att skaffa sig rutiner i yrket. När dessa infunnit sig och
man kan lägga uppmärksamheten på det egna arbetet, kan man göra de kreativa språng
som innebär skolutveckling.12

4.3.2 Sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

Trots att lärarna är generellt nöjda med sitt yrkesval så är det många som blir
sjukskrivna. Enligt Lärarförsäkringar är lärarna så ofta sjuka att försäkringsbolaget
Skandia, som tecknade sjukförsäkringar med lärarna, drog sig ur samarbetet. 2002 hade
Lärarförsäkringar 140 000 medlemmar. Av dessa hade 
8 % varit sjukskrivna mer än ett år. Rikssnittet för alla yrkesgrupper för dem som varit
sjukskrivna mer än ett år är enligt Riksförsäkringsverket 2,5 %.13

Man kan fundera över varför det är så. Troligtvis är det svårt att peka på en enskild
orsak. Ett exempel är hur man i skolan löser vikariefrågan. I LR:s
                                                          
10 Lärarnas Riksförbund (mars 2002), Hur har lärare och studievägledare det på jobbet
11 Lärarnas Riksförbund (nov 1999) Attidyder i skolan
12 Skolvärlden (nr 16, 2002), Lärarna är alltid på jobbet
13 www.rfv.se
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arbetsmiljöundersökning (2002) kommer det fram att endast 4 av 10 lärare tycker att
vikarierutinerna fungerar på skolan. Där det inte fungerar får arbetslaget eller övrig
skolpersonal lösa dagens lektioner. Det innebär alltså i slutändan en utökning av den
enskildes arbetsbörda. Detta leder i sin tur till hög sjuknärvaro. Lärarna känner ansvar
inför sina elever och oftast blir det rörigt ifall en vikarie tar vid. Samma undersökning
som ovan visar att 7 av 10 lärare arbetar när de borde ha stannat hemma i sjuksängen.
Dagens sjuknärvaro är morgondagens sjukfrånvaro, säger Gunnar Aronsson, professor
vid arbetslivsinstitutet. Skolvärden (nr 9, 2002) hänvisar till en rapport två år tidigare
om ohälsa bland lärare, då professor Aronsson sa att var femte lärare låg i riskzonen för
långtidssjukskrivning. 

De tre huvudorsakerna till varför lärare går till arbetet trots att de är sjuka är
vikarieproblem, det blir merarbete samt att man känner ett ansvar för eleverna.14

Det är svårt att få tag på behöriga vikarier. Man har trots vikarierna ett för- och
efterarbete som stöd för vikarien. Detta arbete är i princip lika stort som att göra
lektionen själv. Eftersom man ansvarar för elevernas kontinuerliga inlärning kan man få
göra om vissa moment som vikarien kanske inte tänkt på att gå igenom. De har inte den
långsiktiga inblicken i elevernas vardag.

29 % av de långtidssjukskrivna lärarna har en psykisk diagnos. Det gör lärarna till en av
de värst drabbade grupperna. Det är inte de klassiska psykiska sjukdomarna som ökar,
utan symptom som ångest, depressioner, stressreaktioner och sömnlöshet.15

4.3.3 Lärarens arbetsuppgifter

Det är svårt att glädjas åt att vara lärare, om man hela tiden får syssla med andra saker.
Läraryrket är ett komplext yrke. I nedskärningarnas tider blir arbetsuppgifterna fler.
Ingrid Carlgren och Ference Marton frågar sig, i vad en lärares kompetens består i. De
säger att detta är en förvånansvärt vanlig fråga, inte minst från det pedagogiska
etablissemanget. Oklarheten över vad som är pedagogisk professionell expertkunskap
sänker naturligtvis statusen för läraryrket. 16

Som exempel följer nedan ett talande citat från LR:s Arbetsmiljöundersökning (mars
2002) som visar att lärare gör många saker utanför det pedagogiska arbetet.

”Kopieringsmaskinstekniker, administratör, inköpare, vaktmästare, polis, socialarbetare,
vakt, städare, psykolog, terapeut, förskollärare… hade jag velat bli något av
ovanstående yrken skulle jag ha valt det. Jag är lärare (4-9) men i mitt dagliga arbete får
jag vara lärare 30 % och ovanstående yrken 70 %.”
Enligt ”Lärare av imorgon” får man inte på lärarutbildningen de verktyg som behövs för
att förstå och hantera den verksamhet man ska driva och utveckla. ”Utbildningen har
inte givit en professionell tolkningsbas som gör det möjligt att ta itu med de frågor man
möter”17. 

                                                          
14 Skolvärlden (nr 9 2002), Lärarna sätter jobbet före sin hälsa
15 Skolvärlden (nr 11 2002), Smitaren klarar sig
16 Carlgren, I & Marton, F (2000), Lärare av imorgon s. 103
17 Carlgren, I & Marton, F (2000), Lärare av imorgon sid s.181



11

I LR:s Arbetsmiljörapport (2002) skriver man ”de professionella lärarna ... ser intrång i
andras professioner och roller som irrationella, ineffektiva och som ett utslag av för låga
kvalitetskrav”. 

Vidare skriver de i, LR:s Arbetsmiljörapport (2002), att 40 % av lärarna inte känner att
deras totala kompetens utnyttjas. Man måste låta lärarna få arbeta med sina
kärnuppgifter och låta dem i första hand vara lärare. Dessutom anser 42 % av lärarna att
deras kompetens inte räcker. Man behöver kontinuerlig kompetensutveckling för att
bättre kunna tillgodose elevernas behov. 50 % anser att frågan om bristande
kompetensutveckling är ett hinder för att kunna lösa läraruppdraget på ett
tillfredställande sätt.

Carlgrens huvudpoäng i frågan är att den viktigaste förändringen som läraryrket står
inför är att dess professionella objekt mejslas fram, att insikter om det professionella
objektet vinns, samlas, integreras och görs bruk av. Med lärarens professionella objekt
menas elevernas lärande eller utveckling av förmågor och förhållningssätt, liksom vilka
förmågor och förhållningssätt som är viktiga i ett framtidsperspektiv.18

4.3.4 Lärarnas avhopp

Precis som i andra yrkesgrupper finns det ett manfall bland lärarna. Statistiken visar att
22 % (35 000) av de utbildade lärarna arbetar med något annat än utbildningsväsendet.
Man kan fråga sig vilka andra karriärmöjligheter det finns för lärare. Skolvärlden har
låtit Statistiska Centralbyrån ta fram vart de avhoppade lärarna tar vägen.19

De flesta (4 400 stycken) arbetar idag inom den offentliga sektorn, till exempel på ett
kommunkansli eller en myndighet. Hälso- och sjukvården är arbetsplats nummer två för
avhoppade lärare, 4 000 arbetar där idag. 3 400 går inte att sortera in i någon specifik
bransch och 3 350 arbetar inom barnomsorgen.17 

Var fjärde man med den gamla utbildningen (låg, mellan, hög, speciallärare) har lämnat
skolan, främst till förmån för den offentliga sektorn. Siffran för de kvinnliga lärarna är
att var sjätte lämnat skolan främst för barnomsorgen. Var tionde med den nya
utbildningen (1-7/4-9) har hoppat av. Här finns inga skillnader mellan män och kvinnor
ifråga om var de tagit vägen. 17

Man kommer också fram till slutsatsen att lärare lämnar skolan i högre grad idag än
tidigare.17

4.4 Vad skulle kunna få dem att komma tillbaka till yrket eller stanna
kvar?

Förslagen om hur man ska förbättra lärarnas villkor är många. Ofta handlar det om
högre lön och bättre arbetsmiljö. I de senaste undersökningarna har man sett på flera
orsaker, vilka redovisas nedan.

                                                          
18 Carlgren, I & Marton, F (2000), Lärare av imorgon sid s.182
19 Skolvärlden (nr 3, 2002), Var femte har hoppat av
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4.4.1 Arbetstid

Läraryrket är ett mycket relationsintensivt yrke där man måste ha hög koncentration på
sitt eget agerande såväl som elevernas. Det ställer stora krav på den enskilda lärarens
sociala kompetens. Det som efterfrågas för att kompensera detta är fredade zoner,
platser och miljöer där man kan koppla av och återhämta sig. 20

Arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden. Oftast blir det efterplanering och
förberedelser som prioriteras bort, vilket kan leda till en mer stressad situation. När
dessutom nya arbetsuppgifter tillkommer, så kan det leda till en känsla av ett
tillkortakommande samt prestationsångest.20

Nio av tio lärare har varit mentalt utmattade vid dagens slut. Åtta av tio har arbetat mer
kvällar och helger. Sex av tio har sömnsvårigheter. Sex av tio har dragit ner på
kvaliteten i undervisningen.21

4.4.2 Arbetsmiljö

Sju av tio lärare i undersökningen upplever för hög arbetsbelastning. Äldre lärare
upplever detta oftare. Utav lärarna med hög arbetsbelastning, uppger nio av tio att
belastningen ökat de senaste åren. Även detta upplevs starkare bland äldre lärare.21

Spontant nämner lärarna att hög arbetsbelastning i första hand beror på fler och nya
arbetsuppgifter. Även elevvård och sociala problem har stor inverkan.22

Vid rankning framkommer att följande faktorer haft störst negativ inverkan; den egna
ambitionen, elevernas behov av stöd, arbetsuppgifter som ej ger måluppfyllelse, för lite
verksamhetsresurser, begränsade möjligheter till återhämtning samt nya
arbetsuppgifter.22

En annan fråga berörde huruvida lärarna bedömde sin arbetsmiljö som riskfri. Enligt
undersökningen drabbas 6 % av lärarna av våld, 11 % av hot, 3 % av sexuella
trakasserier och 25 % av annan kränkning. Som riktlinje har man naturligtvis att ingen
ska behöva känna sig kränkt eller hotad på sin arbetsplats. 23

Arbetet skall utformas så att lärare inte utsätts för fysiska eller psykiska besvär. Hela 98
% uppger att det saknas rutiner för att anpassa arbetet till de äldre. I dessa
sjukskrivningstider är det viktig att även denna grupp tas tillvara, för att undvika
lärarbrist.23

4.4.3 Status

                                                          
20 Lärarnas Riksförbund (mars 2002), Hur har lärare och studie- yrkesvägledare det på jobbet.
21 Lärarnas Riksförbund (maj 2002), Lärarnas arbetsmiljö i sex städer
22 Lärarnas Riksförbund (maj 2002), Lärarnas arbetsmiljö i sex städer
23 Lärarnas Riksförbund (mars 2002), Hur har lärare och studie- yrkesvägledare det på jobbet.
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Att lön och karriärmöjligheter påverkar ett yrkes status är ingen hemlighet. Andra
faktorer är självständigt arbete, manlig dominans och höga krav på utbildning. Frågan är
då hur det står till med statusen för läraryrket? 

En studie har nyligen gjorts av forskare vid den sociologiska institutionen, Göteborgs
universitet. Man har undersökt 100 yrken och frågat ett statistiskt urval av befolkningen
vilken status dessa yrken har för dem eller borde ha. Syftet med undersökningen är att ta
reda på vad som ligger till grund för människors värderingar av olika yrken.24  

I toppen finner man ambassadör, läkare och domare. I botten hamnar diskare,
gatuförsäljare och städare. Gymnasielärare hittar man på plats 44, högstadielärare på
plats 52 och förskollärare på 65:e plats.24 

Projektledare Lennart Svensson säger att allmänhetens uppfattning om olika yrken är
ganska stabil, men den går trots allt att påverka i vissa enskilda fall. Här spelar media en
stor roll. ”Det har varit lärarnas olycka att de inte funnits med i serier som vänder sig till
unga. (T ex Cityakuten, Ally McBeal)” 24

Larmrapporter om dålig arbetsmiljö och sjukskrivna lärare sänker yrkets status, liksom
annan dålig publicitet i media. 

Det sker i dagsläget ett försök att höja läraryrkets status på initiativ av de båda
lärarfacken. Satsningen heter ”Attraktiv skola”.

4.4.4 Lön

Huvudstråket i LR:s rapport är att det som krävs för att man ska få tillbaka avhoppade
lärare är att förbättra löner och arbetsmiljö. Männen vill i första hand ha bättre löner och
kvinnorna i huvudsak bättre arbetsmiljö. Men det är inte det ena eller det andra, utan
båda åtgärderna är viktiga. Man ska notera att samma krav gäller också den
yrkesverksamma kåren. 25 

LR föreslår följande förslag för att den omedelbara lärarbristen ska kunna lösas:

”För trettio år sedan tjänade en lärare lika mycket som en riksdagsledamot. För att
återigen få samma relation krävs en uppdatering av lärarlönerna med mer än 
10 000 kr.” 25

Metta Fjelkner, ordförande i LR, kommenterar ovanstående uttalande; ”Jag är inte så
naiv att jag tror att man kan höja lönerna för alla med 10 000 kr i ett svep. Men för låga
lärarlöner är en fara för Sverige som land.”25

Sammanfattningsvis kan man säga att det som behövs för att få tillbaka lärare och göra
läraryrket attraktivt är att höja lönerna och förbättra arbetsmiljön.

                                                          
24 Skolvärlden (nr 15, 2002), Löneökning ger lärarna högre status
25 Lärarnas Riksförbund (aug 2002), Varför lämnar lärarna yrket
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5 Metod 
Metoden är ett stöd för att uppnå ett vetenskapligt korrekt resultat. Det finns flera olika
sätt att ta itu med problem och frågeställningar. Vi vill här beskriva de metoder, vilka vi
har utgått från i detta examensarbete.

5.1 Författarnas referensramar
En persons referensram kan definieras som dennes samlade kunskap, normer,
handlingsregler, värderingar mm.26 De referensramar, som till största delen kommer att
påverka denna uppsats, grundar sig på vår egen grundskollärarutbildning samt våra
erfarenheter som lärare i skolan.

Det är viktigt att inse att ens referensramar kommer att påverka det man gör. I detta
examensarbete så kommer t ex de frågor som vi ställer i undersökningen samt vår
önskan att finna tänkbara förändringar som kan motverka att lärare inte trivs eller slutar
i skolan, att ha påverkats av våra egna erfarenheter.

5.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder
Kvalitativa och kvantitativa metoder är två olika sätt att samla in data på. Det finns både
för- och nackdelar med båda metoderna. Vilken som passar bäst är beroende av
problemställningen och situationen runt det som studeras.27

5.2.1 Kvalitativ metod

Kvalitativa metoder används för att samla in ej mätbar data, d.v.s. data som ej går att
uttrycka i mängdenheter eller exakta värden. Dessa metoder fokuserar på en företeelses
egenskaper och kvaliteter för att skapa helhetsförståelse. Kvalitativa metoder är också
användbara när mätvariablerna är okända för forskaren. Det praktiska
tillvägagångssättet kan exempelvis vara djupintervjuer eller deltagande observationer.28

För att kunna gå ner på djupet i en utredning behövs riklig och nyanserad information,
vilket lämpligen sker i direkt närhet till det studerade objektet. Undersökaren studerar
objektet inifrån och interagerar då med det, vilket bör beaktas då
undersökningsresultatet kan komma att påverkas av denna delaktighet. Denna djupa
förståelse är den kvalitativa metodens huvudsakliga fördel och denna helhetsbild är svår
att uppnå genom kvantitativ forskning.29

                                                          
26 Wiedersheim-Paul & Ericsson (1999), s. 51
27 Holme & Solvang (1997), s.75
28 Johansson (1999), s.65ff
29 Holme & Solvang (1997), s.78
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5.2.2 Kvantitativ metod

Kvantitativa metoder används för insamling av data som är mätbar i värden eller
mängder. I motsats till det kvalitativa syftet att skapa förståelse, handlar kvantitativ
forskning i högre grad om att beskriva eller förklara ett fenomen för att kunna
kontrollera och förutsäga ett händelseförlopp. Detta är typiskt för den
naturvetenskapliga forskningen. Att använda sig av kvantifierbar data ger fördelen att
man statistiskt kan analysera informationen. Det är en styrka, då dessa analyser kan visa
på både generella egenskaper utifrån en urvalsgrupp och samband mellan olika
variabler. Vid omfattande, men ej så djupgående undersökningar, är denna metod att
föredra, då den är förhållandevis resurseffektiv. Undersökaren studerar studieobjektet
utifrån och kommer då inte att påverka resultatet i samma grad som vid en kvalitativ
undersökning, vilket ger undersökaren en roll som observatör. En förutsättning för att
kunna genomföra en kvantitativ undersökning är, att mätvariablerna är kända för
undersökaren, vilket kräver en god förkunskap av det specifika studieobjektet.
Observationerna är ofta väl strukturerade och kan genomföras i form av enkäter eller
intervjuer med förbestämda svarsalternativ, vilket inte ger något utrymme för
individuella anpassningar.30

5.2.3 Kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder

I en komplex verklighet kan man ibland med fördel använda sig av både kvalitativ och
kvantitativ metod i en undersökning. Exempelvis kan delproblem vara lämpade att
undersöka med den ena eller den andra metoden. Ibland kan det också vara bra att göra
en förundersökning med den ena metoden för att sedan följa upp med den andra. I en
första kvalitativ undersökning kan man identifiera mätvariablerna för att sedan göra en
större kvantitativ undersökning. Att göra undersökningarna i den omvända ordningen
kan vara bra, om man vill veta vad det är man bör fokusera på med kvalitativa
djupintervjuer, i ett senare skede.31

5.2.4 Val av enkät som metod

Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag runt vissa utvalda
frågor för att på så sätt förtydliga det statistiska resultatet. 

5.3 Urval
Vi har valt att som referensgrupp studera dem som började grundskollärarutbildningen
1995 och som fortfarande var registrerade på programmet 1998 (1-7 lärare) respektive
1999 (4-9 lärare). För att begränsa urvalsgruppen så är de som gick
slöjdlärarprogrammet undantagna.

                                                          
30 Holme & Solvang (1997), s. 76ff
31 Holme & Solvang (1997), s. 86
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5.4 Genomförande
Vi kontaktade Linköpings Universitet för att få fram listor på dem som påbörjade sin
grundskollärarutbildning 1995 (slöjdlärare undantagna) samt listor på vilka som
fortfarande var registrerade på lärarprogrammet 1998 (1-7 lärare) respektive 1999 (4-9
lärare).

När vi fått dessa listor så började vi med att stämma av listan med dem som påbörjat sin
utbildning (på vilken även aktuell folkbokföringsadress fanns angiven tillsammans med
ett, inte i alla fall aktuellt, telefonnummer) med listan på dem som fortfarande var
registrerade i slutet av utbildningen.

Därefter började vi ringa runt till dem vars riktnummer stämde med aktuell bostadsort
och kortfattat berätta om vårt examensarbete samt fråga om de var villiga att delta i
undersökningen och i så fall till vilken e-mailadress vi skulle skicka enkäten. För att få
fram e-mailadress via telefonkontakt för resterande personer inleddes ett detektivarbete
som utfördes med hjälp av ”Vita sidorna” på internet, samtal till forna studiekamrater
och mer eller mindre avlägsna släktingar.

Parallellt med detta arbete så sammanställde vi den enkät som skulle ligga till grund för
vårt examensarbete och som vi från början tänkt skicka ut per brev. Under arbetes gång
så diskuterade vi dock huruvida vi skulle kunna använda oss av den moderna
informationstekniken genom att ha enkäten som ett exceldokument eller i form av en
websida. Detta för att dels göra det så enkelt som möjligt för urvalsgruppen att svara, i
syfte att maximera svarsfrekvensen, och dels för att underlätta sammanställning och
möjlighet till olika urval.

För att undersöka de olika möjligheterna så kontaktade vi vår gamla studiekamrat och
it-guru Bertram Stenlund som entusiastiskt tog sig an frågan. Han presenterade senare
de olika alternativens möjligheter och begränsningar. Efter noggranna överväganden så
bestämde vi oss för att en websida skulle vara det bästa alternativet för vår
undersökning. Efter grundliga instruktioner om önskad funktionalitet, gav vi Bertram i
uppdrag att genomföra det tekniska arbetet.

Under tiden som Bertram arbetade med websidan så sammanställde vi de 146 e-
mailadresser som vi fått fram, i distributionslistor i Outlook för respektive
grundskollärarinriktning. Detta för att lätt kunna förmedla aktuella e-maillistor till dem
som deltog i undersökningen, som vi lovat när vi ringde runt. 19 av de tillfrågade hade
ej tillgång till e-mail utan de skulle få enkäten per brev.

I samband med färdigställandet av det elektroniska formuläret, vilket var utformat på
samma sätt som enkäterna (se bilaga 1) i pappersform, så testkörde vi formuläret på
websidan för att säkerställa funktion och tillförlitlighet. När vi var säkra på websidans
funktion så skickade vi ut ett e-mail med en presentation av examensarbetet, en
instruktion för ifyllandet av formuläret samt en länk till websidan med tillhörande
lösenord. Detta för att endast de i urvalsgruppen skulle kunna komma in och svara på
våra frågor. Samtidigt så skickade vi brev till de e-maillösa.

Slutligen var det tre personer som vi inte fick telefonkontakt med. Till dessa chansade vi
att skicka enkäten, tillsammans med ett följebrev, till aktuell folkbokföringsadress. 
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5.5 Etiska principer

De etiska principer som vi har tillämpat i vår undersökning är;
• Att informera deltagarna om undersökningens syfte, 
• Att informera om vad deltagarnas uppgift blir i undersökningen 
• Att informera deltagarna om att det är helt frivilligt att delta.
• Att behandla alla uppgifter om de deltagande konfidentiellt och att det inte finns

någon koppling mellan den ifyllda svarsenkäten och den svarandes 
e-mailadress.

• Att förmedla resultat och kommentarer på ett sådant vis att ingen av de deltagande
kan identifieras av utomstående.

• Att vi endast använder insamlade uppgifter i undersökningens syfte.

5.6 Databearbetning

Efter att den angivna svarstiden gått ut avvaktade vi en vecka för att ge eftersläntrarna
en chans att komma med. Vi har sedan själva lagt in de svar vi fått per brev på hemsidan
så att all svarsstatistik är samlad på ett ställe. Sedan har vi, via lösenord, gått in på en
speciell hemsida och med hjälp av de urvalsfunktioner som Bertram programmerat där,
kunnat göra urval med avseende på kön, inriktning och 1-7- eller 4-9-utbildning för
varje enskild fråga.

Alla frågor med flervalsmöjlighet redovisas med avseende på resultatet för samtliga,
män, kvinnor, 1-7 samt 4-9. De värden som vi får fram från hemsidan anger det antal
som svarat per svarsalternativ, dessa värden räknar vi om till procenttal samt ett
medelvärde.

Till det lägger vi ett urval av alla kommentarer som vi tycker speglar statistiken. 
För fråga 11-18 valde vi att inte dela upp svaren i olika urvalsgrupper pga. att det varit
svårt att urskilja några direkta skillnader eller för att underlaget inte varit tillräckligt
stort för att ge en rättvisande statistik.

5.7 Felfaktorer och kvaliteten i vår undersökning

Tänkbara felkällor är att vi kan ha räknat fel, dels antal svar per svarsalternativ, men
även vid omräkningen till procent. En annan felfaktor är att de som fyllt i enkäten på
hemsidan kan ha klickat i fel ruta av misstag eller missförstått enkäten.

6 Resultat 
Vi har fått in 152 svar av 166 tillfrågade vilket ger en svarsfrekvens på 91,6 %. Det får
anses som ett mycket bra resultat. Här nedan redovisar vi frågorna och de svar vi fått in.
Till de frågor där man har kunnat skriva egna kommentarer så har vi gjort ett urval som
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ska spegla helheten. I tabellen nedan visas hur svaren fördelar sig mellan kön och
inriktning.

1-7 4-9 Totalt
Man 8 22 30

Kvinna 72 50 122
Totalt 80 72 152
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6.1 Frågor som samtliga har besvarat.

1. Hur var dina förväntningar på läraryrket när du påbörjade
lärarutbildningen?

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)Alla (152)
X =3,81 2,0% 2,0% 44,1% 17,1% 34,9%

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)Man (30)
X =3,67 0,0% 0,0% 56,6% 20,0% 23,3%

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)Kvinna (122)
X =3,84 2,5% 2,5% 41,0% 16,4% 37,7%

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)1-7 (79)
X =3,87 0,0% 1,3% 44,3% 20,3% 34,2%

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)4-9 (73)
X =3,74 4,1% 2,7% 43,8% 13,7% 35,6%

Exempel på kommentarer:
Jag tyckte det var ett ok jobb som gav en hel del ledighet.

När jag började utbildningen var jag fortfarande mycket osäker på vad jag ville göra
med mitt liv. Läraryrket verkade ok och det passade in bra på många av mina intressen;
människor, natur, matte...

Såg fram emot ett omväxlande och stimulerande arbete med kontakt med både barn och
vuxna. Ville inte ha ett vanligt "7-4 jobb".
Eftersom min mamma är lärare visste jag en hel del om yrkets fördelar och nackdelar.

Att jag läste till lärare var mest en slump. Något bör jag ju läsa så lärare blir nog bra. Ett
yrke man trodde man visste vad det innebar.

Jag såg fram emot att få arbeta med barn på ett kreativt sätt.

Jag förväntade mig en tuff men gedigen utbildning där jag skulle bli väl förberedd på
läraryrkets alla fördelar och nackdelar.

2. Hur var förväntningarna på läraryrket efter avslutad utbildning?



20

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)Alla (150)
X =3,75 0,0% 2,7% 48,0% 20,7% 28,7%

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)Man (29)
X =3,83 0,0% 6,9% 34,5% 27,6% 31,0%

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)Kvinna (121)
X =3,75 0,0% 1,6% 50,8% 18,9% 28,9%

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)1-7 (79)
X =3,75 0,0% 2,5% 48,1% 21,5% 27,8%

Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)4-9 (71)
X =3,83 0,0% 2,8% 47,2% 19,4% 30,6%

Exempel på kommentarer:
Pressen att leta jobb och ta "första bästa" fanns från omgivningen. Att istället känna sig
fram på olika vikarietjänster borde kanske varit ett bättre alternativ. Då hade man fått
chansen och prova olika typer av klasser och miljöer.

Jag var väldigt motiverad och sugen på att ta tag i svåra problem. Praktiken hade
fungerat bra och jag hade stort självförtroende. Trots att skolan jag skulle börja på haft
problem kändes allt bara som en utmaning.

Jag hade haft bra praktikperioder och såg fram emot att få börja jobba.

Kände mig mer osäker på om jag skulle klara jobbet tillfredställande. Kände mig långt
ifrån redo att ta en egen klass. Insåg redan under praktiken att jag skulle komma att
arbeta mer än åtta timmar per dag. Kände kraven på mig från alla håll; mig själv,
kollegor, elever, föräldrar, ledning, läroplan osv.

Jag var ganska sugen på att jobba och det skulle bli roligt att planera och hitta på nya
arbetssätt.

Man hade fått se verkligheten lite mer på nära håll genom sina praktikperioder. Mycket
positivt med mycket praktik.

Var orolig för alla sociala problem som jag hörde om under praktik och utbildning

Jag var verkligen sugen på att börja jobba och att få utöva allt det man hade lärt sig.

Förväntningarna hade sjunkit något då man sett hur dåliga skolans resurser var.

Högre än när jag började. Kände mig stolt över att jag skulle jobba som lärare.
Samtidigt fanns tankarna kvar på att ta min tillflykt till något annat jobb om det inte
skulle gå vägen, eller om jag inte skulle trivas. Jag väntade mig ingen dans på rosor.
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6.2 Frågor som de som arbetar eller har arbetet som lärare har besvarat.

3. Hur stämde utbildningen med de krav som ställdes på dig som nyanställd
lärare?

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Alla (147)
X =2,53 26,2% 14,1% 46,3% 6,7% 6,7%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Man (29)
X =2,55 17,2% 24,1% 48,3% 6,9% 3,4%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Kvinna (118)
X =2,53 28,3% 11,7% 45,8% 6,7% 7,9%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)1-7 (79)
X =2,63 22,7% 12,7% 50,6% 6,3% 7,6%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)4-9 (68)
X =2,42 30,0% 15,7% 41,4% 7,1% 5,7%

Exempel på kommentarer: 
Lärarutbildningen kändes som skyddad verksamhet så här i efterhand. Steget ut i
arbetslivet var verkligen stort

Människor tror man ska klara av strulelever (busiga killar) bara för att man är Man! 

Ämneskunskaper kändes överflödiga.

I utbildningen fokuseras undervisning. Mycket av vad man sysslar med som lärare har
inte med undervisning att göra. 

Liten utbildning och kunskap om de uppgifter runt omkring som ej berör
undervisningssituationen.

Saknade kunskap i att göra prov, sätta betyg, åldersblandade klasser.

Föräldrasamtal, utvecklingssamtal, att leda ett föräldramöte, invandrarproblematik,
konflikthantering, bästa undervisningslitteratur, m.m. Var fanns det i utbildningen???

Eftersom jag arbetar som klasslärare på "mellanstadiet" och undervisar i alla teoretiska
ämnen saknar jag mycket från min utbildning.

Mest nytta hade jag av egna erfarenheter i skolan.

Det ingår väldigt mycket uppgifter som klasslärare som inte diskuteras på utbildningen.
Det som gav mest var att vara ute på praktik och prata med lärare på fältet. Kände mig
långt ifrån färdigutbildad.
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Överkvalificerad rent kunskapsmässigt men saknar social kompetens, metodik och
pedagogik till vissa situationer, t.ex. vid bråk, vilket är vanligt.

Svårt att säga exakt vad utbildningen skulle ha innehållit för att förbereda mig för
dagens skola.

Under praktiken och utbildningen tror jag inte att jag fattade vilket ansvar man ändå har
och hur mycket polis, socialarbetare och mamma man får vara. Det krävs enormt av en
som person att klara av yrket. jag tror man måste ha mycket medfött eller skaffat sig
erfarenheter på olika håll för lärarutbildningen gav inte mycket. Den borde varit mycket
mer innehållsrik, det är så många andra delar än att undervisa som ingår i yrket.

Utvecklingssamtal? Så viktiga och inget av detta i utbildningen. Invandrarproblematik?
Kan inte minnas att vi fick något av detta i utbildningen. Böcker i undervisningen? När
man kommer ut förväntas det att man kan och vet massor om olika läromedel.
Konflikter mellan kollegor? Hur påverkar det undervisningen, vad kan man göra som
kollega+ 45 timmars arbetstid???? Gånger två!!! Hur säger man nej? Vad säger man nej
till? 

Det jag saknade är sådant man ändå inte kan lära ut, utan kommer med erfarenheten.

Man är helt oförberedd på vad det innebär att vara klasslärare fullt ut. Allt ansvar,
kvällsjobb, föräldrakontakter, konfliktlösning mm.

Utbildningen saknade flera "sociala bitar", men ämnesutbildningen var bra.

Jag tyckte utbildningen gav mycket dålig handlingsberedskap då det gäller att möta
elever och föräldrar med många olika behov.

4a. Började du arbeta som lärare direkt efter utbildningen?

Ja NejAlla (146) 88,4% 11,6%

Ja NejMan (29) 75,9% 24,1%

Ja NejKvinna (117) 91,5% 8,5%

1-7 (77) Ja Nej
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88,3% 11,7%

Ja Nej4-9 (69) 88,4% 11,6%

4b. Om du inte började direkt efter utbildningen, vad var orsaken till detta?

Alla (15)
Tveksam till yrket Det fanns inget jobb
Fortsatta studier (man) 10 Lönen 
Annat: 5

Man (8)
Tveksam till yrket Det fanns inget jobb
Fortsatta studier 7 Lönen 
Annat: avbrott från ”skolvärlden” (1)

Kvinna (7)
Tveksam till yrket Det fanns inget jobb
Fortsatta studier 3 Lönen 
Annat: barnledig (2), arbete utomlands (1), ute och reste (1)

1-7 (8)
Tveksam till yrket Det fanns inget jobb
Fortsatta studier 5 Lönen 
Annat: barnledig (2), ute och reste (1)

4-9 (7)
Tveksam till yrket Det fanns inget jobb
Fortsatta studier 5 Lönen 
Annat: arbete utomlands (1), avbrott från ”skolvärlden” (1)

5. Hur blev du mottagen av dina nya kollegor?

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Alla (149)
X =4,64 1,3% 0,6% 8,7% 10,7% 78,5%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Man (29)
X =4,72 0,0% 0,0% 3,4% 20,7% 75,9%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Kvinna (120)
X =4,63 1,7% 0,8% 10,0% 8,3% 79,2%

1-7 (79)
X =4,67

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)
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1,3% 1,3% 7,6% 8,9% 81,0%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)4-9 (70)
X =4,61 1,4% 0,0% 10,0% 12,9% 75,7%

Exempel på kommentarer: 

Som ny utbildad kollega var jag efterlängtad och väl omhändertagen, åtminstone till en
början. Efter ett tag kom den negativa sidan av detta. Mer och mer arbetsuppgifter
lastades på mig eftersom jag var en av de få behöriga. Efter ett och ett halvt år på skolan
var jag, matteansvarig, fysikansvarig, ett av tre skyddsombud, klassföreståndare samt
minst en sak till som jag nu har förträngt.

Uppskattades att få en behörig lärare på tjänsten=god status!

Mycket hjälpsamma kollegor och trevligt kollegium.

Kollegor förväntade sig en massa nya metoder och ideer.

Mina kollegor hade stora förväntningar och gav mig stort utrymme för att arbeta efter
mina ídéer, för stort! Det fanns inga rutiner att falla tillbaka på.

Kändes toppenbra på en gång! Alla var hjälpsamma och stöttade när det var tufft, vilket
det var hela första året!!!

Många hade fullt upp med sitt eget.

Ett vänligt bemötande och fick ganska bra med hjälp när jag bad om det men någon
mentor fanns inte!

Började på en skola där det var svårt att få behöriga lärare. Kom in i ett mycket bra
arbetslag med blandade åldrar och erfarenheter. Alla tankar och idéer var välkomna.

Trevliga kollegor, men fick ingen uppbackning t.ex. mentorskap.

Ett väldigt sammansvetsad kollegium som tog emot en med öppna armar. Detta bidrog
säkert till att man klarade av första året.

Man förväntades vara fullärd lärare och jämfördes med dem. Ingen hänsyn togs till att
var nyutbildad och inte hade någon erfarenhet.

Alla kollegor var stressade och totalt ointresserade av en nyanställd.

Vem ställer upp och hjälper vikarier som ändå kanske stannar bara en kort tid. Det
dröjde flera månader innan jag togs på allvar på mitt först jobb.

Jag fick jobb på en av de skolor jag praktiserat på. Det gjorde att jag kände igen många
kolleger från början.
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6a. Fick du en mentor eller motsvarande stöd?

Ja NejAlla (148) 48,6% 51,4%

Ja NejMan (29) 51,7% 48,3%

Ja NejKvinna (119) 47,9% 52,1%

Ja Nej1-7 (78) 52,6% 47,4%

Ja Nej4-9 (70) 44,3% 55,7%

Exempel på kommentarer: 

Ja... jo jag hade en person som jag träffade och samtalade med en gång i veckan. Det
var ett bra stöd men det som hade gjort situationen ännu bättre hade varit om jag det
första året t.ex. gått på en halvtidstjänst eller liknande.

All personal var ett stöd!!

Jag hade gärna önskat att jag haft en.

En lärare som hade samma årskurs som jag själv och som jag bollade mycket med. Hon
hade dock ingen ersättning eller nedsättning i tid, så jag var nog en extra belastning för
henne, vilket ju inte kändes så bra.

Det fanns knappt någon tid till att träffas. Min mentor fick ej ersättning så då vill man ej
avsätta fritid till att diskutera skolan.

Hade inte tagit ut examen och var därför inte berättigad till en mentor.
På pappret i alla fall...

Jag fick så mycket stöd och hjälp att det hade räckt till flera.

Hade rätt till mentor men min rektor verkade inte ha fattat vad det innebar så han satte
sig själv som mentor.

Som sagt, jag hade varit där i sex veckor och alla tänkte väl att det var bara att fortsätta
på samma linje. Dock med helt nya elever (däribland nior som skulle ha slutbetyg och
hade bytt lärare ett antal gånger på högstadiet.

När jag blev anställd frågade jag om mentor, men rektorn visste ej vad det var...

Fick schemalagd "seniormentorstid" under hela introduktionsåret.
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Fungerade mycket bra eftersom det var min kollega inom samma ämne som jag. I frågor
om annat så som utvl. samtal o s v fick jag stöd av andra mer erfarna kolleger i
arb.laget.

6b. Om du hade en mentor hur värderade du detta?

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Alla (74)
X =3,93 12,2% 40,5% 13,0% 17,6% 55,4%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Man (15)
X =4,13 6,7% 0,0% 20,0% 20,0% 53,3%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Kvinna (59)
X =3,88 13,6% 5,1% 16,9% 8,5% 55,9%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)1-7 (42)
X =4,00 14,3% 2,4% 14,3% 7,1% 61,9%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)4-9 (32)
X =3,50 9,4% 6,3% 21,9% 15,2% 46,9%

Exempel på kommentarer: 

En kanonmentor som betydde mycket för mig.

Stödet var bra, jag hade bara önskat att det varit mer utbyggt och att mentorn och jag
haft mer tid tillsammans. Något som bara går att lösa om båda får nedsättning i tjänst,
T.ex. genom att dela på en ordinarie tjänst.

Bra att ha någon att gråta ut hos annars inte mycket att ha

Det var enormt värdefullt under den period som jag fick tillgång till det. Hade behövt ha
den resursen i ett år.
Hon var så engagerad i allt möjligt annat - att jag inte riktigt fick det stöd som jag hade
behövt.

Bra att ha en mentor som hade samma ämnen som jag själv.

Jag tycker det är viktigt att man får det stöd man behöver. Men det är viktigt att man
trivs och kommer överens med sin mentor. Att man har likadant synsett på elever och
undervisning är en förutsättning för att det ska fungera. det hade inte jag och min
mentor.

Hon hade bara jobbat cirka 2 år och var nog inte rätt person.

Mentorn hade själv fullt upp
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Det är stor skandal att inte alla skolor har ett väl fungerande mentorskap-system. Man
kan inte vädja till folks lojalitet, detta är ett uppdrag som måste värdesättas!

Det fanns alltid någon att vända sig till utan att känna att man "tjatade"

6.3 Frågor som de som fortfarande arbetar som lärare har besvarat.

7a. Hur trivs du med ditt yrkesval?

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Alla (143)
X =4,20 2,1% 1,4% 23,8% 20,3% 52,4%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Man (25)
X =4,28 0,0% 4,0% 16,0% 28,0% 52,0%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)Kvinna (118)
X =4,18 2,5% 0,8% 25,4% 18,6% 52,5%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)1-7 (76) 
X =4,12 2,6% 1,3% 27,6% 18,4% 50,0%

Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)4-9 (67)
X =4,28 1,5% 1,5% 19,4% 22,4% 55,2%

Exempel på kommentarer: 

Jag trivs med allt utom lönen!!! Den frågan har gjort att jag har sökt andra jobb aktivt
vid flera tillfällen!

Världens bästa arbete trots diskutabel lön.

Varierande, flexibelt yrke, träffar många människor i alla åldrar, möjligheter till
kompetensutv.,det känns att man gör nytta för det mesta.
Mycket bra, men väldigt mycket att göra och framför allt tänka på. HELA TIDEN!!
Väldigt komplext yrke!!

Otroligt roligt och utvecklande men alldeles för arbetsamt och dåligt betalt.

Positivt med elev- och föräldrakontakter. Arbetet är fritt inom vissa ramar. Negativt är
att arb.ledningen är otydlig i sin målbeskrivning. Dålig löneutveckling i förhållande till
höga studielån.

Det är roligt att undervisa. Trivs bra med barnen. För övrigt har jag insett att våra
arbetsförhållande är usla. Stressigt, orimliga krav, dålig ledning (rektorer), låg lön.
Även om man gör ett bra jobb, får man aldrig någon uppskattning.
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Man ägnar mycket tid åt yrket, men får en ringa lön. Ansvaret man har borde uppskattas
mer.

Efter att nu har jobbat 4 år känns det riktigt bra! jag jobbar inte ihjäl mig längre. jag
jobbar i ett område med bra elever och jag har toppenbra kolleger. Vi har kul ihop!

Oftast trivs jag bra, men det kommer perioder då jag undrar vad jag håller på med. Då
känns yrket otroligt betungande. Därför svarar jag medel. Oftast är det dock kul att gå
till jobbet.

Jag trivs superbra och kan för närvarande inte tänka mig att jobba med något annat. Det
är ett underbart jobb att vara med barn.

Det är kul att gå till jobbet varje dag. Man vet inte vad som dagen har att ge, en
tjusning.

Man växer mer och mer för varje år. Om man inte trivs på sin arbetsplats ska man byta
till en ny. Jag tror det är mycket miljön som även spelar in. Eleverna och kollegorna
måste vara bra.

Det går upp och ner men oftast trivs jag mycket dåligt med arbetet. Det är tungt och
frustrerande. Man räcker aldrig till och de resurser som skulle behövas finns inte.
Arbetssituationen är stressig och tid för reflektion existerar ej. Allt samarbete med
kollegor undergrävs av att alla hela tiden har fullt upp med annat. Det tar emot oerhört
att hitta på nya arbetssätt för att man vet att fritiden blir lidande. Det enda som kan
sporra en är när det fungerar med eleverna. Men när de är omotiverade är det extremt
svårt för mig att tänka: nu ska jag nog ta och planera något kul och offra en helg där jag
hade tänkt träffa vänner.

Just nu trívs jag bra då jag nyss bytt skola, men det har varit jobbigt.

7b. Om du har svarat medel till bra på ovanstående fråga; Vad är positivt
med ditt arbete?  Välj max tre alternativ. Svar i %.

Arbets-
tider

Elev-
kontakt

Arbets-
kamrater

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Frihet Status Annat
Alla (406)

11,8 32,0 27,6 0,2 0,2 2,0 2,0 19,0 0,0 4,9

Arbets-
tider

Elev-
kontakt

Arbets-
kamrater

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Frihet Status Annat
Man (72)

9,7 33,3 27,7 0,0 0,0 1,4 0,0 25,0 0,0 2,0

Arbets-
tider

Elev-
kontakt

Arbets-
kamrater

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Frihet Status Annat
Kvinna

(334) 12,3 31,7 27,5 0,3 0,3 2,1 2,7 17,7 0,0 5,4
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Arbets-
tider

Elev-
kontakt

Arbets-
kamrater

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Frihet Status Annat
1-7 (216)

11,7 32,4 28,2 0,4 0,0 0,0 2,3 17,8 0,0 7,0

Arbets-
tider

Elev-
kontakt

Arbets-
kamrater

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Frihet Status Annat
4-9 (190)

12,1 32,1 27,4 0,0 0,5 2,6 2,1 20,5 0,0 2,7

8a. Har du funderat på att byta yrke?

Aldrig (1) Sällan (2) Ibland (3) Ofta (4) Dagligen (5)Alla (144)
X =2,65 70,4% 20,8% 45,1% 12,5% 4,2%

Aldrig (1) Sällan (2) Ibland (3) Ofta (4) Dagligen (5)Man (25)
X =2,44 28,0% 16,0% 44,0% 8,0% 4,0%

Aldrig (1) Sällan (2) Ibland (3) Ofta (4) Dagligen (5)Kvinna (119)
X =2,69 15,1% 21,8% 45,4% 13,4% 4,2%

Aldrig (1) Sällan (2) Ibland (3) Ofta (4) Daglige (5)n1-7 (76)
X =2,59 17,1% 21,0% 47,4% 14,5% 0,0%

Aldrig (1) Sällan (2) Ibland (3) Ofta (4) Dagligen (5)4-9 (68)
X =2,72 17,6% 20,6% 42,6% 10,3% 8,8%

Exempel på kommentarer: 

Läser alltid ledighetsannonserna på arbetsförmedlingen

De första åren var jobbiga eftersom jag var på en sådan skola där det var mycket
problem, Då funderade jag ibland på att byta yrke men jag bytte skola istället och nu vill
jag absolut inte byta yrke.

Svårt att hitta något, där man får användning av lärarutbildningen.

Allt mer och mer på senaste tiden.

Dåligt betalt och motsvarar inte det arbete man måste lägga ner. Vill nog helst göra nåt
annat.

Under den period jag arbetade på den mindre skolan var jag helt inställt på att jag inte
skulle förbli lärare. Idag ser det lite annorlunda ut och det kanske blir så att jag fortsätter
som lärare.

Under mitt första år funderade jag på det, men aldrig därefter.

Jag tänker bara fortsätta som lärare så länge det känns kul och utvecklande. I framtiden
kommer jag nog att göra något annat.
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Det är ett spännande yrke, som jag verkligen vill fortsätta med, men jag är osäker på hur
länge jag orkar försöka leva upp till alla krav som ställs av elever, föräldrar och
skolledning.

Skulle vara bra med ett arbete som man lämnar när man går hem.

Letar dagligen på arbetsförmedlingens hemsida för att inte missa om det dyker upp
något som passar mig.

Jag tänker inte att jag ska byta yrke och börja en ny utbildning. Det är jag för gammal
för.

Pga. lönen. Den är låg i förhållande till den arbetsinsats och utbildningstid som krävs.

8b. Om du svarat ibland till dagligen på ovanstående fråga; Vad är
orsakerna? Välj max tre alternativ. Svar i %.

Stress Arbets-
miljö

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Medverkan Status
Arbets
-tider

Annat
Alla (267)

24.7 20.6 21.7 3.7 8.6 4.1 0.7 5.2 4.5 6.0

Stress Arbets-
miljö

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Medverkan Status
Arbets
-tider

Annat
Man (33)

21.2 18.2 21.2 6.0 9.1 9.1 3.0 3.0 3.0 6.0

Stress Arbets-
miljö

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Medverkan Status
Arbets
-tider

Annat
Kvinna

(234)
25.2 20.9 21.8 3.4 8.5 3.4 0.4 5.6 4.7 6.0

Stress Arbets-
miljö

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Medverkan Status
Arbets
-tider

Annat
1-7 (147)

25.2 21.8 22.4 3.4 8.8 3.4 0,7 4.1 4.8 5.4

Stress Arbets-
miljö

Lön Karriär Arbets-
ledning

Föräldra-
kontakt

Medverkan Status
Arbets
-tider

Annat
4-9 (120)

24.2 19.2 20.8 4.2 8.3 5.0 0,8 6.7 4.2 6.7
9. Har du haft fysiska och/eller psykiska besvär p.g.a. ditt arbete (t.ex.
magont, sömnproblem)? 

Ja NejAlla (143) 56.6% 43.4%

Ja NejMan (25) 60.0% 40.0%

Kvinna (118) Ja Nej
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56.0% 44.0%

Ja Nej1-7 (76) 56.6% 43.4%

Ja Nej4-9 (67) 56.7% 43.3%

Exempel på besvär: 

Svårt att sova, eftersom det alltid finns saker att tänka på.

Spända axlar som lett till rygginflamation. Stressymptom=dåligt minne, sömnproblem.

Yrsel på grund av stress.

Upp i varv, stressad, disträ, trött (fritiden gick upp i rök), ont i nacke, rygg, i perioder
kretsade jobbet i huvudet dygnet runt.., man var alltid otillräcklig. 

Sömnlöshet, magont och ångest

Kronisk magkatarr. Måste äta Losec resten av livet annars blir det magsår.

Ständig huvudvärk orolig mage vaknar flera gånger per natt.

Sömnsvårigheter, högt blodtryck och hjärtklappning.

När det är för stressigt och jobbiga elevgrupper drömmer jag om dem på nätterna. Då
vet jag att det är dags att koppla av lite. Det kan vara jobbigt och nervöst i magen vid
stökiga elever.

Söndagar är det svårt att sova, då laddar jag inför veckan som kommer. Tyckte det var
mycket psykiskt påfrestande under de första utvecklingssamtalen.

Sömnlöshet, ständigt dåligt samvete, känsla av uppgivenhet, frustration.

10. Har du varit sjukskriven p.g.a. ditt arbete?

Ja NejAlla (142) 13.4% 86.6%

Ja NejMan (25) 4.0% 96.0%

Ja NejKvinna (117) 20.7% 79.3%
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Ja Nej1-7 (76) 19.7% 80.3%

Ja Nej4-9 (66) 6.1% 93.9%

Exempel på besvär: 
Hot om våld under graviditeten

Utbränd

Ont i kroppen, sömnproblem, trötthet

Spända axlar som lett till rygginflamation. Stressymptom=dåligt minne, sömnproblem.

Lyssnade på mina symptom och gick ned 25%. Vågat, eller hur?! Det funkade.

Har varit och är fortfarande sjukskriven pga värk i kroppen, huvudvärk,
sömnsvårigheter, ständig trötthet och saknar uthållighet.

När det blev för mycket. Man var själv med två klasser utan vikarie eller annan hjälp
under flera dagar. När man känner att man inte räcker till.

11. Om du har funderat på att byta yrke, vad skulle du kunna tänka dig att
göra istället?

Exempel på svar

Försäljare

Försäljare chaufför internutbildare inom företag

Internutbildare

Något som ger bättre betalt.

Utbildning inom privata sektorn, till exempel
Under kortare perioder...nästan vad som helst.

Annan utbildningsverksamhet eller data

Ett jobb där man kan kombinera ledarskap, naturvetenskap, ekonomi eller pedagogik.

Reseledare

Något med mindre ansvar, mindre stress. säljare i butik, bibliotekarie.

Jobba på bibliotek eller med administration.
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Vad som helst som man kan lämna på jobbet när man går därifrån.

Det är det jag inte kommit på än. Jag slutar så fort jag vet.

Ett jobb som man kan avsluta och inte alltid ta med sig hem.

12. Vad skulle du vilja förändra i skolan för att göra yrket mer attraktivt? 

Exempel på svar

Högre lön. färre undervisningsgrupper

Mindre elevgrupper högre lön 

Mycket högre lön !

Lönen, arbetsmiljön, mer resurser

Bättre arbetsmiljö med mindre barngrupper och mer personal

Inte en massa "brandkårsutryckningar" hela tiden. Utrymme för att skapa arbetsro.

Om alla fick jobba på en sådan skola där jag jobbar skulle alla vilja bli lärare. Lönen
kunde dock vara betydligt högre.

Att allt arbete sker på arbetstid, ej utv.samtal och föreläsningar kvälls tid. lönen Kunna
vara ledig annat än på loven. T.ex. en vecka semester att ta ut när man önskar

Mer resurser i form av resurslärare, fritidsledare och pengar till bra läromedel. Jag
skulle också vilja att det fanns en kurator eller motsvarande att diskutera elevproblem
och andra problem i skolan med. Det går inte att bara lasta kollegorna. Mer lön skulle
självklart också påverka positivt.

Mer fasta arbetstider, inga föräldrasamtal hem, allt sådant borde rymmas inom
arbetstiden. Ett mer delat ansvar vad gäller eleverna, som klasslärare drar man ett stort
lass med t ex utvecklingssamtal.

Mindre grupper, mer hjälp till elever som har inlärningssvårigheter, men framför allt
mer hjälp till den växande massan elever som har föräldrar som inte bryr sig eller har
abdikerat från maktpositionen i hemmet och låter barnen bestämma. Mer pengar till
kurser och material i skolan, t.ex välutrustade NO-salar där man kan göra mer än
vardagsexperiment, t.ex. använda brännare, utan att brandlarmet går eller något brinner
upp.

Högre lön. Fler män. Att få ägna sig åt det man är utbildad för, d v s att det finns tydliga
gränser för vad man inte behöver göra. Man orkar inte i längden vara psykolog,
socialsekreterare, städare, administratör m.m. samtidigt som man ska ägna sig åt att vara
en bra lärare.
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Lönen, den fysiska miljön, mer resurser, mer kompetent ledning. 

Arbetsfördelning, nu ska nyexade lärare klara samma arbete som lärare som arbetat i 20
år.

Mycket färre lektioner. Mindre klasser eller alltid två personer närvarade i klassrummet.
Fler experter typ speciallärare, kuratorer, rektorer. Mer handlingsberedskap: vad gör vi
om detta händer... Förändra arbetet så att fler har ansvar för eleverna. Inte dina och mina
elever, utan våra elever. Mer tid till samplanering och rådgörande mellan lärare. Mer
pengar till materiel. Mer tid till gymnastik - rörelse för eleverna. O.s.v. Det finns
mycket att ändra på!!

Delvis omorganisera tidsanvändningen, mer kvalitativt tänkande till förmån för
"snuttifiering" av tiden med tillhörande "spilltid"-detta tror jag skulle medföra en
tryggare miljö med mindre stress, ökad möjlighet till individualisering och bättre
resultat.

Högre status på arbetet. Respekt från eleverna. Mer uppskattning för det arbete man gör.

Det skall finnas möjlighet att göra karriär inom yrket (dvs. ifall man någon gång skulle
vilja avancera inom yrket , så skall inte en rektorstjänst vara det enda alternativet).

Färre konferenser, möten etc. Mer fokus på arb.lagets undervisn. Högre lön. Vägra ta in
obehörig personal = strejk för att visa att vi menar allvar! Bättre fackförbund.

Arbetsfördelning, nu ska nyexade lärare klara samma arbete som lärare som arbetat i 20
år.

6.4 Frågor som de som har arbetat som lärare, men som har slutat, har
besvarat.

13. Varför slutade du?

Dålig lön, dålig arbetsledning, inga karriärmöjligheter

För hög arbetsbelastning tillsammans med långa resor.

INTE p g a lönenivå utan samhällets låga satsning på skola och omsorg. Människans
bristande respekt för ordning och disciplin i skolan. Om samma arbetsklimat skulle råda
på andra arbetsplatser skulle nog skyddsombud ganska snabbt reagera och KRÄVA
åtgärder!

Ett 24 timmars arbetande och låg lön - nej tack! Föräldrar tar för lite ansvar för sina
barn. De förlitar sig på att skolan ska ta hand om allt. Mer pappersjobb än undervisning.
Ingen ersättning för övertid. För stora klasser - man hinner ej se alla elever. Stressigt -
man hinner ej gå på toa, ringa samtal och få rast själv som lärare. Svårt att se elever som
mår dåligt och som ej får hjälp av socialen och psykologer.
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Blev gravid, men jag hade nog åtminstone bytt arbetsplats ändå.

14. Vad har du valt att arbeta med i stället?

Utbildare och säljare i privat sektor

Försäljning

Bilbranschen

Mäklare (2 st)

15a. Kan du tänka dig att komma tillbaka till yrket?

Ja NejAlla (7) 57.1% 42.9%

15b. Om du har svarat ja på ovanstående fråga; Vilka förändringar krävs
för att du skall tänka dig att komma tillbaka?

Marknadsmässig lön, ledning med ledaregenskaper. Inte gamla avdankade förskollärare.

Normal arbetsbelastning.

Rimlig arbetsbörda, vettig lön, rektorer som står på elevernas sida.

En kreativ skola med engagerade lärare som orkar med förändringar och nytänkande bra
skolledning med en närvarande rektor som leder det dagliga arbetet.

6.5 Frågor som de som inte har arbetat som lärare har besvarat.

16. Vad gjorde att du inte började

Jag har fått två barn och ett tredje är på väg.

Valde kanske fel utbildning... Arbetsbelastningen som nyutexamnierad lärare är
dessutom hög. Min fritid vill jag bestämma över själv, inte att mitt yrke tvingar mig till
att syssla med jobbet utanför arbetstid tex till planering, rättning o dyl.

Fortsatta studier och jag trodde fortfarande inte jag ville bli lärare

Fick ett attraktivare och roligare jobb.
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Jag är ej utexaminerad ännu utan flyttade från Linköping efter några år. Studerade två år
på lärarutb, jobbade sedan inom studentlivet i några år, läste en fristående kurs och
vikarierade på skolor innan jag flyttade från Lkpg till Sthlm. Nu har jag tagit upp
lärarutbildningen igen och läser på distans. Trivs superbra och längtar tills jag är färdig
lärare.

17. Vad jobbar du med idag

Mammaledig sedan 1999

Arbetar på Ericsson. Har många internationella kontakter där engelskan från
lärarutbildningen används dagligen.

Lärarvikariepoolen samt som naturguide

Fotbollspelare och lite som lärarvikarie.

Jag jobbar som resurs för barn med behov av särskilt stöd både i skolan och på fritids.
Jag jobbar 75% då jag studerar på samma gång.

18a. Kan du tänka dig att börja jobba som lärare? 

Alla (5)
Ja Nej
4 1

18b. Vilka förändringar krävs för att du skall tänka dig att börja som lärare?

Vet inte om jag skulle vilja. Möjligtvis om det blev färre elever per klass och bättre lön.

Inga egentligen, bara min egen inställning. Sen hade man ju önskat att yrket hade den
status och lön det förtjänar. Men är det inte en förändring i antågande i den riktningen?

Mindre arbetsbelastning och en skola med "intressanta" och bra kollegor.

Bli färdig med min utbildning.

7 Resultatdiskussion 

7.1 Utbildningen

Lärarutbildningen kan delas in i tre perioder, före, under och efter utbildningen. Vi kan
se att de allmänt höga förväntningarna på läraryrket är oförändrade utbildningen
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igenom. Däremot så är många kritiska mot att utbildningen inte stämmer med
verkligheten. En femtedel har satt lägsta betyg på denna fråga. Det här var en angelägen
fråga, vilket man kan se på en stor mängd kommentarer. De som deltagit i vår
undersökning har viss kritik mot de höga ämnesstudierna och det finns mycket kritik
mot bristen på utbildning inom sociala frågor, konflikthantering och andra uppgifter
som ligger utanför den egentliga undervisningen men inom ramen för läraryrket.

I ”Lärare av imorgon” skriver man att när man lämnar lärarutbildningen och möter
verkligheten som lärare, blir upplevelsen chockartad. Man har inte fått verktyg att förstå
och hantera den verklighet man ska driva och utveckla. Utbildningen har inte givit en
professionell tolkningsbas som gör det möjligt att ta itu med de frågor man möter.
Tidigare har vi tagit upp liknelsen att bli utkastad i vattnet utan att kunna simma. Något
som vi tror många i den här undersökningen känner igen sig i.

7.2 Mottagandet

I ”Arbetsmiljöundersökning 02” uppger endast 38 % av lärarna att det fanns rutiner för
en ordenlig introduktion för dem. De nyutexaminerade i vår undersökning har tvärtemot
blivit mycket väl mottagna. Fyra av fem har gett högsta betyg på denna fråga. 

I vår undersökning hade endast hälften fått en mentor tilldelad. Dock har facken sagt att
man har rätt till en mentor, vilket verkligen inte efterlevs. 

Vi kan också konstatera att de som haft mentor upplever det som mycket positivt. Det
har varit marginellt mer positivt för männen än för kvinnorna och något bättre hos 1-7
utbildade jämfört med 4-9. Dock har tio procent varit helt missnöjda med sin mentor.

Flera uppger i kommentarerna kring frågan att de blivit tilldelade en mentor som inte
fått något ersättning för detta extraarbete. De nyanställda har då känt sig som en
belastning, vilket de inte borde behöva göra. 

7.3 Yrkesvalet

Vi har tidigare tagit upp två olika undersökningar som undersöker hur nöjda lärarna är
med sitt yrkesval. I den ena var 67 % starkt positiva till sitt yrkesval och i den andra var
hälften nöjda. 

I vår undersökning är fyra av fem nöjda med sitt yrkesval. Något som är märkligt med
tanke på alla negativa kommentarer som är kopplade till frågan. Över 60 % funderar
ibland till dagligen på att byta yrke och över 50 procent har haft psykiska eller fysiska
besvär på grund av sitt arbete. Beror det på att man fortfarande försöker intala sig att
man är nöjd med sitt yrkesval? I vår enkät finner vi inget svar på den frågan.
Kommentarerna kring frågan är mycket negativa. Det som tas upp är framförallt dålig
lön, men också brist på uppskattning, dåliga resurser, stress och tung arbetsbörda. 

Det man kan se i följdfrågan är att de positiva saker som tas upp är elevkontakt,
arbetskamrater och frihet. Värt att notera är att ingen har valt lön, karriär och status som
något positivt. 
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7.4 Funderar man på att byta yrke och vilka alternativ finns?
Enligt undersökningen ”Attityder till skolan” så anser 60 % av de tillfrågade lärarna att
det är ganska stor till mycket stor sannolikhet att de inom fem år helt kommer att sluta
som lärare.
När det gäller vår undersökning så har vi resonerat så, att om man har svarat ibland, ofta
eller dagligen på frågan om man funderat på att byta yrke så är det oroväckande. 61,8 %
av de tillfrågade har gjort det. Denna siffra stämmer väl överens med den tidigare
undersökningen. Tittar vi mer i detalj så ser vi att männen är mer positiva till sitt
yrkesval, nära dubbelt så stor andel som kvinnorna har aldrig funderat på att byta yrke.
En annan skillnad är mellan 1-7 och 4-9 när det gäller andelen som dagligen funderar på
att byta yrke, där har inga av 1-7-lärarna svarat ja medan 8,8 % av 4-9-lärarna har svarat
ja.
Genomgående när det gäller kommentarerna till denna fråga är att knappt finns några
som är positiva. Cirka 90 % av dem som har kommenterat frågan uttrycker en önskan
att byta arbete. Orsakerna som framkommer känner vi igen sen tidigare. Man beklagar
sig över att lönen är dålig i förhållande till arbetet man genomför och längden på
utbildningen. Det ställs höga krav på lärarna och det är mycket extra arbete som inte
hinns med på arbetstid. Man kan helt enkelt inte lämna jobbet när man går hem.

Om vi tittar på fråga 8b där det finns tio alternativ att välja på när det gäller orsaker till
att man funderar på att byta yrke, så kommer stress på första plats, följt av lön,
arbetsmiljö och till viss del arbetsledning. Här råder samma uppfattning oavsett kön och
inriktning. En skillnad kan noteras när det gäller föräldrakontakten, där anger nära tre
gånger fler män det som orsak till att fundera på att byta yrke.

På frågan vad man skulle kunna tänka sig att göra om man bytte yrke så är det svårt att
se några klara tendenser. Många vill byta yrkesbana men de vet inte riktigt vad de vill
eller kan göra istället med den utbildning de har. En liten gemensam nämnare är att man
vill vara ledig när man kommer hem. Det fanns nästan lika många förslag som
svaranden, dock kan vi se några fler som nämnt bibliotekarie, försäljare, yrken inom
turism samt som utbildare inom det privata näringslivet.

7.5 Lärares hälsoproblem relaterade till arbetet

Tidigare undersökningar visar på hur allvarlig situationen är, dessutom är
sjukskrivningarna bland lärarna så pass omfattande att det försäkringsbolag som
ansvarat för sjukförsäkringen inte längre vill försäkra lärarna. Förra året hade 8 % av de
lärare som tecknat sjukförsäkring varit sjukskrivna mer än ett år, motsvarande siffra för
riksgenomsnittet är 2,5 %. En av orsakerna kan vara att lärare i högre utsträckning än
andra yrkesgrupper går till arbetet när de borde ha varit sjukskrivna, vilket leder till
sjukfrånvaro längre fram istället.
Trots att svaren på fråga 7 visar att en majoritet var mycket nöjda med sitt yrkesval så
kan vi samtidigt konstatera i svaren på fråga 9 att närmare 60 % av de tillfrågade har
eller har haft fysiska och/eller psykiska besvär pga. sitt arbete. Vanliga besvär är
sömnproblem, magont, oro, huvud- och nackvärk. Dessa åkommor liknar de som nämns
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i Skolvärldens artikel i nr 11/2002 angående långtidssjukskrivna lärare med en psykisk
diagnos.
När det gäller sjukskrivningar pga. arbetet bland dem som deltagit i vår undersökning så
kan vi se en ganska stor skillnad mellan man (4 %) och kvinna (20,7 %) samt mellan 1-
7 (19,7 %) och 4-9 (6,4 %). Man kan fråga sig om den stora skillnaden beror på att det
är en övervägande del kvinnor som arbetar inom 1-7 eller om det är arbetet inom 1-7
som är så tufft att det ger utslag på kvinnorna? 
Vi kan konstatera att lärarnas arbetssituation är under all kritik och om arbetsgivaren
vill ha personal kvar som dessutom mår bra, så krävs det krafttag för att komma tillrätta
med den rådande situationen.

7.6 Yrkesverksamma lärares önskan om förändring av skolan

Om vi ser till kommentarernas antal och omfattning så var detta den mest angelägna
frågan av alla, vi fick in fem sidor kompakt text! Det mest frekventa förslaget, utan
konkurrens, var högre lön. Andra vanligt förekommande förslag var: färre
undervisningstimmar, mindre elevgrupper, lägre arbetsbelastning, mindre stress, mer
resurser, mindre pappersarbete och högre status. Man önskar sig också fler specialister i
skolan (kuratorer, skolpsykologer, speciallärare mm).

Vi kan konstatera att det råder en stor enighet bland lärarna när det gäller hur skolan ska
kunna bli en bättre arbetsplats. Det är bara att hoppas på att arbetsgivarna tar till sig
förslagen och därmed gör yrket mer attraktivt. Det borde leda till att fler stannar kvar i
yrket och att fler söker sig tillbaka till skolan som arbetsplats. Troliga bonuseffekter
skulle vara fler sökande till lärarutbildningen och en högre status för yrket.

7.7 Utbildade lärare som har slutat arbeta i skolan

Om vi jämför med tidigare undersökningar, som dock varken tar hänsyn till om man
någonsin arbetat i skolan eller examensår, så är det få i den undersökta gruppen som har
hoppat av läraryrket. Därför har vi inte tillräckligt underlag för att dra några pålitliga
slutsatser utifrån statistiken i vår undersökning. Vi kan ändå konstatera att det i princip
är samma orsaker till att man slutat som anges i vår undersökning som SCB:s
undersökning. Orsakerna som vi fått fram är dålig lön, hög arbetsbelastning, inga
karriärmöjligheter, stressigt och brist på respekt.

Drygt hälften av dem som hoppat av kan tänka sig att komma tillbaka. De förändringar
som skulle kunna få dem att komma tillbaka är i stora drag samma förändringar som de
yrkesverksamma lärarna önskar sig. Av detta kan man möjligen dra slutsatsen att de
flesta utbildade lärarna har liknande åsikter om hur skolan ska förändras för att bli en
bättre arbetsplats men att de som har slutat har en lägre toleranströskel eller mindre
tålamod.

När det gäller de utbildade lärarna som inte har arbetat i skolan är underlaget ännu
mindre och svaren ganska olika. Det gemensamma är dock att fyra av fem kan tänka sig
att börja arbeta i skolan. Man anger dock olika önskemål om förändringar för att det ska
vara aktuellt.
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8 Sammanfattande diskussion 
Av den grupp lärare som började grundskollärarutbildningen 1995 vid Linköpings
Universitet och som har deltagit i vår undersökning (92 %) så är 92 % av dessa
verksamma som lärare idag. 

Nära 100 % av de tillfrågade ger betyg tre till fem på frågan om de trivs med sitt
yrkesval, men trots det så funderar drygt 60 % ibland till dagligen på att byta yrke,
samtidigt som närmare 60 % anger att de har eller har haft fysiska och/eller psykiska
besvär av sitt arbete. Det är en motsägelsefull bild vi ser här, vår tolkning är dock att de
tillfrågade är mycket nöjda med sitt yrkesval men inte alls nöjda med den
arbetssituation som råder i skolan. Sker ingen större förändring inom kort så riskerar
arbetsgivaren att förlora stora delar av denna årskull till andra yrkesområden eller till
långtidssjukskrivning.

De vanligaste anledningarna till att de utbildade lärarna inte börjar, slutar eller planerar
att sluta som lärare är i princip desamma för de olika kategorierna. Som nummer ett
anges stress, därefter följer lön, arbetsmiljö och arbetsledning. Det är heller ingen
nämnvärd skillnad mellan hur män eller kvinnor har svarat. 

De förändringar som de tillfrågade efterfrågar för att de utbildade lärarna ska stanna
kvar i yrket eller återvända är i första hand högre lön. Därefter följer: färre
undervisningstimmar, mindre elevgrupper, fler specialister, lägre arbetsbelastning,
mindre stress, mer resurser, mindre pappersarbete och högre status. Om vi jämför
resultatet med ovanstående fråga så kan vi konstatera att lön och stress har bytt plats
här. En tänkbar orsak till detta kan vara att när de tillfrågade har svarat på denna fråga
så har de angett olika förändringar som alla kan bidra till mindre stress i arbetet tex.
mindre elevgrupper, lägre arbetsbelastning mm, men högre lön kan bara sägas på ett
sätt. Kontentan av det här resonemanget är att det kanske inte alls är så att lönen
värderas högre än minskad stress.
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BILAGA 1 Följebrev
Hej!

Vi heter Lars Olsson och Oskar Eriksson och gick MaNo 4-9 1995-99.
Som vi berättade när vi pratades vid på telefon i förra veckan så har
vi tagit tag i vårt ex-jobb nu! 
Rubriken på arbetet är ”Vad gör lärarna 3-4 år efter examen, hur
trivs de och går trivseln att påverka?”.
Den grupp vi valt att studera är de som påbörjade sin lärarutbildning hösten 1995 och som
fortfarande var registrerade 1998/99, där Du är en av dem.

Vi är mycket tacksamma om Du kan ta dig några minuter och gå in på
www.dist.nu/exjobb och fylla i enkäten senast söndagen den 2:e
februari.

Alla svar kommer att behandlas helt anonymt och det finns ingen
koppling mellan Ert svar och er mailadress. 
Era svar kommer alltså inte att kunna spåras tillbaka till Er.

Instruktion till enkäten
Välj det alternativ som Du tycker stämmer bäst på dig, förutom
fråga 7b och 8b där Du kan välja max 3 alternativ.
Skriv gärna egna kommentarer där så efterfrågas.
Notera att på ett fåtal frågor vill vi endast ha skriftliga svar.

När alla har svarat på enkäten kommer vi att sammanställa aktuella maillistor per inriktning
med alla som önskar vara med (se enkäten) och maila Er info om var Ni hittar dessa samt det
färdiga exjbbet.

Tack på förhand!
Med Vänliga Hälsningar

Lasse & Oskar

BILAGA 2  Enkät

MaNo 1-7 SvSo 1-7 MaNo 4-9 So 4-9 SvSp 4-9

http://www.dist.nu/exjobb
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Man
Kvinna

1.Hur var dina förväntningar på läraryrket när du påbörjade lärarutbildningen?
Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)

Egna kommentarer:________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Hur var förväntningarna på läraryrket efter avslutad utbildning?
Låga (1) (2) Medel (3) (4) Höga(5)

Egna kommentarer:________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________

Har du inte arbetat som lärare efter utbildningen fortsätt med fråga 16.

3. Hur stämde utbildningen med de krav som ställdes på dig som nyanställd lärare?
Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)

Egna kommentarer:________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________

4a. Började du arbeta som lärare direkt efter utbildningen?
Ja Nej

4b. Om du inte började direkt efter utbildningen, vad var orsaken till detta?
Tveksam till yrket Det fanns inget jobb
Fortsatta studier Lönen 
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Annat:

5. Hur blev du mottagen av dina nya kollegor?
Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)

Egna kommentarer:________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________

6a. Fick du en mentor eller motsvarande stöd?
Ja Nej

Egna kommentarer:________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________

6b. Om du hade en mentor hur värderade du detta?
Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)

Egna kommentarer:________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________

Har du arbetat som lärare men slutat gå till fråga 13.

7a. Hur trivs du med ditt yrkesval?
Dåligt (1) (2) Medel (3) (4) Bra (5)

Egna kommentarer:________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________

7b. Om du har svarat medel till bra på ovanstående fråga; Vad är positivt med ditt
arbete?  Välj max tre alternativ.
Elevkontakt Arbetskamrater Lön Karriär Arbetsledning Föräldrakontakt Frihet Status Arbetstider

Annat:
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8. Har du funderat på att byta yrke?
Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen

Egna kommentarer:________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________

8b. Om du svarat ibland till dagligen på ovanstående fråga; Vad är orsakerna? Välj
max tre alternativ.

Stress Arbetsmiljö Lön Karriär Arbetsledning Föräldrakontakt Medverkan Status Arbetstider

Annat:

9. Har du haft fysiska och/eller psykiska besvär p.g.a. ditt arbete (t.ex. magont,
sömnproblem)?

Ja Nej

Besvär:

10. Har du varit sjukskriven p.g.a. ditt arbete?
Ja Nej

Besvär:

11. Om du har funderat på att byta yrke, vad skulle du kunna tänka dig att göra
istället?__________________________________________________________

12. Vad skulle du vilja förändra i skolan för att göra yrket mer attraktivt?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________

Om du fortfarande arbetar som lärare så har du svarat färdigt nu!!

13. Varför slutade du?______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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14. Vad har du valt att arbeta med i stället?______________________________
________________________________________________________________

15a. Kan du tänka dig att komma tillbaka till yrket?
Ja Nej

15b. Om du har svarat ja på ovanstående fråga; Vilka förändringar krävs för att du
skall tänka dig att komma tillbaka?__________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

Om du har arbetat som lärare så har du svarat färdigt nu!!

16. Vad gjorde att du inte började?____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

17. Vad jobbar du med idag?_________________________________________
________________________________________________________________

18a. Kan du tänka dig att börja jobba som lärare?
Ja Nej

18b. Vilka förändringar krävs för att du skall tänka dig att börja som lärare?____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________

Tack för hjälpen!!!

Lasse & Oskar


