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Sammanfattning
Abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik och NO upplever
sin yrkesdebut samt sin första tid i yrket. Jag önskade även finna de faktorer som ansågs vara de största
utmaningarna under det första året. För att söka svar på dessa frågor valde jag att genomföra kvalitativa halv-
strukturerade intervjuer med sammanlagt sex lärare som tjänstgjort i ca ett år. Som förberedelse för intervjuerna
genomförde jag en litteraturstudie för att sätta mig in i ämnet samt att se vad forskning på området tidigare
kommit fram till. Undersökningens resultat visar att nyutexaminerade lärare upplever det sociala arbetet som
påfrestade. Vidare upplever lärarna att planering och uppgifter utöver undervisningen tar mycket tid och energi.
Konflikthantering, disciplinfrågor och föräldrakontakter upplevs i många fall komplicerat att hantera. Mitt
resultat är i linje med tidigare genomförda studier, bl.a. Sälls undersökning från år 2000. Den första tiden i yrket
uppges ofta bli en försöksverksamhet där olika strategier prövas och där det gäller att hålla sig flytande, något
som även beskrivs i Laceys klassiska studie från 1977. Hälften av lärarna uppger att det saknas material och
utrustning för att kunna möjliggöra undervisning i NO. Flera av de intervjuade lärarna berättar om att de satsat
extra på matematiken då de upplevt att eleverna tidigare inte kommit i kontakt med det ämnet på ett stimuleran-
de sätt. Några av lärarna känner en begränsning i sitt arbete med anledning av brist på material. Undersökningen
pekar på att socialisationen in i yrket kan bli mindre påfrestande om läraren får tillgång till en mentor, kollegiet
är även avgörande i fråga om trivsel. De nyutbildades ålder och tidigare erfarenheter spelar också stor roll i fråga
om hur man upplever sin första tid i yrket.
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Förord
Jag skulle inledningsvis vilja tacka de lärare som medverkat i studiens empiriska del. De har
tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter från sitt första år. Detta har varit mycket
betydelsefullt för såväl uppsatsen som den egna förberedelsen inför det kommande arbetet
som lärare.

Jag önskar även tacka min handledare, Maria Bjerneby Häll, som motiverat, inspirerat och
väglett med goda råd under arbetets gång, tack!

Tora Borén

Linköping den 19 december 2003



4

Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik
och naturorienterande ämnen (NO) upplever sin yrkesdebut samt sin första tid i yrket. Jag
önskade även finna de faktorer som ansågs vara de största utmaningarna under det första året.
För att söka svar på dessa frågor valde jag att genomföra kvalitativa halvstrukturerade inter-
vjuer med sammanlagt sex lärare som tjänstgjort i ca ett år. Som förberedelse för intervjuerna
genomförde jag en litteraturstudie för att sätta mig in i ämnet samt för att se vad forskning på
området tidigare kommit fram till.

Undersökningens resultat visar att nyutexaminerade lärare upplever det sociala arbetet som
påfrestade. Vidare upplever lärarna att planering och andra uppgifter utöver undervisningen
tar mycket tid och energi.  Konflikthantering, disciplinfrågor och föräldrakontakter upplevs i
många fall komplicerat att hantera. Mitt resultat är i linje med tidigare genomförda studier,
exempelvis Sälls undersökning från år 2000. Den första tiden i yrket uppges ofta bli en
försöksverksamhet där olika strategier prövas och där det gäller att hålla sig flytande, något
som även beskrivs i Laceys klassiska studie från 1977. Skäl till att yrkesdebuten kan upplevas
mer smärtsam finner jag i att vissa lärare undervisar i ämnen de saknar utbildning för, samt att
de fått tjänster de upplever ingen velat ha. Undersökningen pekar på att socialisationen in i
yrket kan bli mindre påfrestande om läraren får tillgång till en mentor, kollegor är även
avgörande i fråga om trivsel. De nyutbildades ålder och tidigare erfarenheter spelar också stor
roll i fråga om hur de upplever sin första tid i yrket.

När det gäller lärarnas ämneskombination, matematik och NO, har jag funnit att olika skolor
prioriterar olika ämnen. Hälften av lärarna uppger att det saknas material för att kunna möjlig-
göra undervisning i NO. Flera av de intervjuade lärarna berättar att de satsat extra på under-
visningen i matematik då de upplevt att eleverna tidigare inte kommit i kontakt med det ämnet
på ett stimulerande sätt. Några av lärarna känner en begränsning i sitt arbete med anledning av
brist på material och utrustning. Trots detta finns det hopp och visioner om att genomföra god
undervisning.
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Bakgrund
Idén till mitt examensarbete grundar sig på alla de funderingar jag har inför mitt kommande
yrke. Jag upplever att många lärarstudenter med mig känner sig osäkra i sin framtida yrkesroll
och därmed har en skräckblandad förtjusning inför sina första anställningar. Detta födde
tanken om att vidare undersöka hur den första tiden i yrket verkligen ter sig.

Sommaren år 2003 var en enda lång litteraturstudie och det var då jag kom fram till vad min
rapport skulle inrikta sig på. Under min litteraturstudie läste jag ett flertal böcker om lärarens
arbete. Detta gav mig en bred bas som ledde till vidare uppslag inom området. Den generella
litteraturen ledde mig vidare till ytterligare litteratur, samt tips på originalkällor om nyutbild-
ade lärare. Den litteratur jag läste gav mig en bra översikt om hur nyutexaminerade lärare
upplever sin yrkesdebut samt första år i yrket. Litteraturen gav en generell bild av upp-
levelserna, detta väckte tanken om att inrikta sig speciellt på nyutbildade 1-7 lärare i
matematik och NO och ta del av deras erfarenheter.

Jag hoppas att mitt examensarbete kommer att ge mig en större säkerhet i min kommande roll
som 1-7 lärare i matematik och NO. Jag hoppas även att arbetet ska vara ett stöd för andra
blivande lärare.

Syfte och problemformulering
Syftet med arbetet är att söka svar på hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik och NO upplever
sin yrkesdebut samt sin första tid i yrket. Jag önskar även finna svar på vilka faktorer som ses
som de största utmaningarna under det första året. I och med detta arbete önskar jag tillgodo-
göra mig en fördjupad kunskap kring den påstådda problematik som föreligger nyutbildade
lärares socialisation, dvs. anpassning till yrkets sociala koder.

Utifrån ovanstående syfte har jag ställt följande frågor:

• Hur upplever nyblivna 1-7 lärare i matematik och NO sin yrkesdebut och sin första tid
i yrket?

• Vilka faktorer ses som de största utmaningarna vid yrkesdebuten och under den första
tiden som yrkesverksam?

• Vilka faktorer påverkar upplevelserna under den första tiden i yrket?
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Metod
De metoder som jag har använt består av två delar, en litteraturstudie och en empirisk studie.
För att söka svar på mina frågeställningar valde jag att i undersökningens empiriska del
använda mig av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Eftersom jag ville ta del av individ-
ernas beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter betraktar jag intervju som dem lämp-
ligaste metoden. Den typen av datainsamling upplevde jag skulle passa väl för att få svar på
mina frågor samt tillgodose mitt syfte. Intervjuerna genomfördes med sammanlagt sex lärare.
Innan de ägde rum genomförde jag en omfattande litteraturstudie för att sätta mig in i ämnet
samt se vad forskning inom området tidigare hade kommit fram till.

Litteraturstudie

Inför min litteraturstudie läste jag ett flertal böcker om lärarens arbete. Detta gav mig en bra
översikt på området och ledde till vidare uppslag, som mer specifikt behandlade nyutbildade
lärare. Jag fann även uppslag som ledde till originalkällorna. Sommaren år 2003 var en enda
lång litteraturstudie och det var då jag kom fram till vad min rapport skulle inrikta sig på. Jag
läste allt från utländska forskarrapporter till överlevnadshandböcker för nyblivna lärare.
Litteraturen lånade jag till stor del på biblioteken vid Linköpings universitet samt via fjärrlån.
För att söka efter tidskrifter och artiklar använde jag mig av Bibliotekets databas. Ord jag
sökte på var bl.a. novis, mathematics teacher och nyutbildade lärare. Tidskrifter kopierades,
då de sällan var tillgängliga för hemlån. Jag har även beställt böcker från Lärarförbundet. En
del av de forskarrapporter jag tagit del av har min handledare tipsat om samt tillhandahållit
under arbetets gång.

Empirisk studie

Datainsamlingsmetod - Kvalitativa intervjuer

Intervjuer är samtal där slutprodukten är ett resultat av intervjuarens och den intervjuades samlade
ansträngningar (Kvale, 1997 s. 8).

Citatet av Kvale visar på hur intervjusituationen är beroende av dess medspelare. Det
sammanhang som intervjun utgör påverkar tolkning och analys av data skriver Kvale som
väljer att beskriva intervjuarens roll med hjälp av två metaforer, malmletaren och resenären.
Intervjuaren som malmletare transporterar de värdefulla malm-/kunskapsklumparna från mun
till text utan att förändra innehållet. Resenären däremot utforskar landet med eller utan karta
och vid hemkomsten konstruerar han en ungefärlig berättelse. Metaforerna uttrycker olika
föreställningar om kunskapsbildning, malmletaren söker och hittar given kunskap, medan
resenären deltar i konstruerandet av kunskap1.

Den kvalitativa intervjun kan beskrivas med flera kännetecken, här presenteras några av dem.
Som framgår av beteckningen, kvalitativ intervju, är det kvalitativ kunskap som eftersöks och
inte numeriska värden. Intervjun är fokuserad på bestämda teman och har en viss grad av
styrning samtidigt som intervjun varken är strängt strukturerad med alla frågor bestämda i
förväg eller standardiserad med lika frågor i exakt följd vid varje intervju2.

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet
samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär (Kvale, 1997 s. 32).

                                                            
1 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
2 Ibid.
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Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som
möjligt om de ämnen intervjun rör. Det är därför viktigt att vara lyhörd för vilka svar och
aspekter informanten tar upp och utifrån det bygga intervjun. För att tillgodose detta använder
man sig av en intervjuguide3. De teman, eventuella förslag till frågor och följdfrågor som
intervjun ska omfatta skrivs ner i intervjuguiden. Fördelen med att använda intervjuguide är
att intervjuaren under samtalets gång fritt kan ställa frågor inom området i en följd som passar
tillfället och informanten. Intervjuaren bör vara öppen för nya och oväntade vändningar som
kan komma att uppstå i intervjusituationen. Intervjun spelas oftast in på band för att senare
transkriberas. Styrkan med ett intervjusamtal menar Kvale är att det kan fånga en persons
uppfattning om ett ämne och ge en bild av en komplex verklighet. Den intervjuade svarar inte
bara på frågor som intervjuaren formulerar utan uttrycker i dialog egna uppfattningar. Vid
genomförandet av flera intervjuer kan bilden bli mångsidig och ge en mängd uppfattningar
om samma ämne4.

Trost pekar på för- och nackdelar när det gäller användning av bandspelare vid intervju. Till
fördelarna hör att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger, man ges möjlighet
att skriva ut intervjun och då ordagrant läsa vad som sagts. Man ges även tillfälle att lyssna på
sig själv som intervjuare och kan då ta lärdom av sina misstag och/eller lära av sådant som
gick bra. Bandspelaren möjliggör även att man fullt ut kan koncentrera sig på vad den
intervjuade säger och uttrycker, då man slipper anteckna under intervjuns gång. Till nack-
delarna hör att det är tidsödande att lyssna på banden, samt att gester och mimik går förlorade.
Vid tidsödande utskrifter går man miste om tonfall och kanske en del av talspråket och tanke-
pauserna. Vid intervjun är det viktigt att bandspelaren och dess sladdar göms undan så att den
intervjuade inte behöver bli påmind om att den existerar. Detta för att en del människor kan
uppleva det obehagligt att bli inspelade på band och därmed bli hämmade i intervju-
situationen. Det är bra att använda sig av långa band så att intervjun slipper avbrytas för att
vända sida, eller byta band. Slutligen är det bra att efter intervjun göra personliga anteck-
ningar, där man noterar sådant som hänt under intervjun. Det kan vara kringhändelser,
preliminära tolkningar, irritation eller dylikt. Ett flitigt antecknande under själv intervjun kan
störa intervjusituationen anser Trost, då den intervjuade kan bli fundersam över vad
intervjuaren skriver och därmed känna sig besvärad5.

Kvale poängterar att intervjuaren bör vara uppmärksam på både det verbala och ickeverbala
som informanten uttrycker. Detta bland annat för att relevanta följdfrågor ska kunna ställas
men även för att kunna tolka vad informanten möjligen säger mellan raderna. Kvale säger
vidare att en väl genomförd intervju även kan vara berikande för den intervjuade, som kan
vinna ny insikt om sin livssituation 6.

Kvale beskriver förloppet i en kvalitativ intervjuundersökning i sju steg;

1. Tematisering av undersökningens syfte och ämne.

2. Planering av hela studiens stadier utifrån sökt kunskap samt hänsyn till moraliska
följder.

3. Intervjuerna genomförs enligt en intervjuguide.

4. Utskrift av intervjuerna.

5. Analys utifrån undersökningens syfte och ämne.
                                                            
3 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2001) Examensarbetet i lärarutbildningen.  Uppsala: Kunskapsförlaget.
4 Kvale (1997)
5 Trost, Jan (1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.
6 Kvale (1997)
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6. Verifiering av resultatets trovärdighet (reliabilitet) och validitet (ämnesrelevans)

7. Rapportering7.

De sju steg Kvale beskriver har jag haft som utgångspunkt för att skapa struktur under min
intervjuundersökning.

Urval av deltagare

Gemensamt för de lärare jag sökte var att de alla skulle ha grundskollärarexamen med
inriktning matematik och NO 1-7 och att de tagit ut examen för ca ett år sedan. Av anonym-
itetsskäl redovisas inte hur urvalet av deltagare genomförts. Alla deltagare i studien är verk-
samma inom den kommunala grundskolan. Skolorna är av varierad karaktär när det gäller
elevantal och geografiskt läge. Vid urvalet har jag strävat efter att få en spridning bland del-
tagarna gällande ålder, bakgrund, skolornas storlek och geografiska läge. Nedan redogör jag
för deltagarnas bakgrund och fakta kring respektive arbetssituation, detta presenteras över-
skådligt i tabellform. De data som presenteras har samlats in i slutet av höstterminen år 2003.
Namnen på deltagarna är fiktiva.

Deltagarnas bakgrund

Namn Ålder Innan lärarutbildningen Egna
barn

Tid som lärare

Jon 25-30 Studerat, tillfälliga arbeten under
kortare perioder.

Nej 3: e terminen

Per < 25 Studerat Nej 2: a terminen

Moa < 25 Studerat Nej 2: a terminen

Ida 25-30 Studerat, tillfälliga arbeten under
kortare perioder.

Nej 2: a terminen

Eva 40-50 Förskola, dagis, arbetat som lärare. Ja 2: a terminen

Pia 30-40 Restaurang, läst ekonomi. Ja 3: e terminen

Deltagarna skiljer sig åt, förutom att både män och kvinnor deltar, genom bland annat ålder,
bakgrund, befattning och arbetsuppgifter, skolornas storlek (antal elever och lärare) och geo-
grafiska belägenhet. Sammantaget kan sägas att deltagarna, i fortsättningen kallade infor-
manter, har en spridning i ålder där de yngsta är mellan 20-25 och den äldsta 40-50 år. Två av
informanterna har egna barn och erfarenhet av skolan ut ett föräldraperspektiv. Fyra av
deltagarna har tidigare yrkeserfarenheter utanför skolan, två i begränsad omfattning. En av
informanterna har arbetat inom skolan i flera år innan påbörjad utbildning. Då intervjuerna
genomfördes hade fyra av sex deltagare arbetat sin andra termin, övriga två sin tredje. Alla
har endast arbetat vid nu aktuell skola. När det gäller informanternas befattning och arbets-
uppgifter kan sägas att två av dem undervisar i år 1 respektive år 1-2 (åldersintegrerat), två
undervisar elever i år 5 respektive åldersintegrerad 4-6:a och två undervisar elever i år 7-9.
Tjänsterna innebär i samtliga fall klassföreståndarskap.

                                                            
7 Kvale (1997)
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Fakta kring deltagarnas arbetssituation samt skola

Lärare Skolår Elever på
skolan

Lärare och personal på
skolan

Skolans geografiska läge

Jon År 1 och 2 ca 250 st. ca 50 st. Innerstad

Per År 7-9 ca 330 st. ca 50 st. Innerstad

Moa År 1 ca 175 st. ca 25 st. Mindre landsort

Ida År 5 ca 130 st. ca 25-30 st. Innerstad

Eva År 7-9 ca 560 st. ca 70 st. Mindre landsort

Pia År 4-6 ca 180 st. ca 15 st. Mindre landsort

De aktuella skolorna är spridda över landet och belägna dels i centrum av städer, dels på
landsbygden och i mindre orter. Skolornas storlek gällande elevantal varierar mellan 130 och
560 elever, när det gäller personal på de olika skolorna varierar antalet anställda mellan 20
och 70. Informanternas erfarenheter av att arbeta med grupper varierar stort beträffande
gruppernas storlek, ämnesläraren i år 7-9 har grupper om 30 elever, informanterna som under-
visar i år 1-6 har 20-25 elever. Eva som är specialpedagog undervisar individuellt eller i
mindre grupper.

Forskningsetiska principer

Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog i mars år 1990 forskningsetiska
principer. Dessa etiska råd och regler styr forskarens arbete och består av fyra huvudkrav och
åtta regler. De fyra huvudkraven är Informationskravet, Samtyckekravet, Konfidentialitets-
kravet och Nyttjandekravet 8. Nedan ska jag kort redogöra för dem.

Informationskravet
- Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella

forskningsuppgiftens syfte.

Samtyckekravet
- Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Konfidentialitetskravet
- Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte
kan ta del av dem.

Nyttjandekravet
- Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål9.

Vid kontakt med informanterna har jag upplyst om de forskningsetiska principer som ligger
till grund för mitt sätt att arbeta. Vid intervjuerna och i kontakt med informanterna har dessa
tillämpats då jag informerat om:

- undersökningens syfte,

- deltagarnas uppgift i undersökningen,

- vem som är ansvarig, institution och handledare,

                                                            
8 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Stockholm: Vetenskapsrådet. (Senast reviderade april 1999).
9 Ibid.
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- att medverkan är helt frivillig och att informanten alltid har rätt att avbryta intervjun
eller att i efterhand välja att avstå från medverkan,

- att intervjuerna spelas in på band samt att dessa kommer att raderas,

- att uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt,

- att insamlade data kommer att avidentifieras i rapporten,

- att insamlade uppgifter endast kommer att användas i denna undersökning.

Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådets fyra huvudkrav, som tidigare nämnts,
anser jag mig uppfyllt dels genom informantbrevet (Bilaga 1) där samtliga fyra huvud-
områden berörs, dels i samband med intervjuerna. För att ytterligare få en bild av hur dessa
tillämpats hänvisas till övriga avsnitt i metodkapitlet.

Genomförande av intervjuerna och analys av data

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik och
NO upplever sin yrkesdebut samt sin första tid i yrket. Jag önskade även finna svar på vilka
faktorer som ansågs vara de största utmaningarna under första året och vilka faktorer som
påverkat upplevelserna. För att söka svar på mina frågeställningar valde jag att i under-
sökningens empiriska del använda mig av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Jag upp-
levde att den typen av datainsamling stämde bäst överens med mina syften. Intervjuerna
genomfördes med sammanlagt sex lärare. Innan de ägde rum genomförde jag en omfattande
litteraturstudie för att sätta mig in i ämnet samt att se vad forskning på området tidigare hade
kommit fram till.

När det gäller intervjuerna började jag med att skriva personliga brev (Bilaga 1) till infor-
manterna. I brevet presenterade jag mig själv, beskrev undersökningens syfte, villkor för del-
taganden samt att jag skulle kontakta personen i fråga någon dag senare för att höra hur de
ställde sig till min förfrågan. Parallellt med att jag skickade ut breven och senare ringde för att
boka träff med informanterna, sammanställde jag min intervjuguide (Bilaga 2).

Intervjuerna har varit individuella och har genomförts på olika platser beroende på önskemål
från informanterna. Det har vid flertalet tillfällen varit hemma hos den intervjuade då detta
passat bättre, men intervjuer har även ägt rum på den intervjuades arbetsplats. Varje intervju
har inletts med jag att jag presenterat mig själv, tackat för att informanten tagit sig tid, berättat
om syftet med intervjun, informerat om sekretess kring undersökningen, användandet av
bandspelaren, villkor för deltagandet samt publicering. Introduktionen kan ses som en kort
repetition av det jag skrivit i informantbrevet (Bilaga 1). Vidare ställde jag en rad faktafrågor
som rörde ålder på deltaganden, egna barn, tidigare arbeten, antal terminer i yrket, funktion
(klassföreståndarskap, ämneslärare etc.), skolår, storlek på klass, antal elever och lärare på
skolan, skolans geografiska läge mm. Faktafrågor kring personen samt skolan de var verk-
samma på ställdes då jag antog att det skulle komma att bli relevant inför tolkning och analys
av data. Efter att ha fått en bakgrund om personen samt fakta kring informanternas arbetsplats
gick jag över till mina huvudfrågor. Avslutningsvis frågade jag om informanten ville lägga till
någonting eller kommit på någonting nytt att tillägga. Jag bad också att få återkomma vid
behov av komplettering. Intervjun avrundades med att jag tackade för medverkan och talade
om när rapporten förväntades vara klar och att den skulle skickas ut till de som medverkat.
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Direkt efter intervjuerna, som tagit från 45 minuter upp till 2 timmar att genomföra, gjordes
en kort sammanställning, där jag skrev ner mitt samlade intryck av intervjun. Intervjuerna har
samtliga spelats in på band och därefter överförts till text, så kallad transkribering. När jag vid
transkriberingarna omvandlat tal till text har jag utgått från de skrivregler som Svenska språk-
nämnden åberopar10.

När man i skrift återger vad någon har sagt i vanlig samtalsstil i t.ex. en intervju, måste man
normalt redigera formuleringarna så att de blir läsliga (Svenska språknämnden, 2001 s. 35).

Transkriberingen har utförts ordagrant så långt som möjligt med undantag för ljud som hark-
lingar och hostningar. Jag har valt att inte transkribera de stycken som jag upplevt inte
tillhörde arbetets syfte. Skratt, viskningar och betoningar av ord har skrivits ut liksom om-
sägningar och upprepningar. Detta med anledning av att det möjligen skulle ha betydelse vid
tolkning av materialet.

Längre tankepauser har jag markerat med tre punkter… Inledande faktafrågor kring personen
och skolan har inte spelats in på band utan dessa har jag antecknat för hand. Mitt val av att
använda bandspelare under intervjun grundar sig på att jag ville kunna koncentrera mig på
samtalet och slippa tänka på att anteckna under intervjuns gång. Materialet från intervjuerna
omfattar i utskriven form 35 st. A4 sidor. Det utskrivna materialet har jag sedan gått igenom
med hjälp av färgpennor. Jag har markerat det jag upplevt relevant i svaren på frågorna.
Utdragen har jag sedan analyserat sinsemellan, då jag tittat på likheter och skillnader.
Transkribering och tolkning av data utgör underlag för resultatdelen.

Vid tolkning av data hänvisar jag till Närvänen, som skriver11;

När man bearbetar sitt material och använder sig av analysprocedurer är även dessa steg tolkningar
[…] Varje analys är i sig redan en tolkning, liksom resultatet av det (Närvänen, 1999 s. 51).

Jag upplever att jag som intervjuare, för att använda Kvales metaforer, är en malmletare.
Detta med anledning att jag transporterar kunskaper från mun till text utan att förändra inne-
hållet. Detta i kontrast mot resenären som konstruerar en ungefärlig berättelse. Jag som
malmletare söker och hittar given kunskap12.

Felkällor och påverkansfaktorer

Tänkandet [inom en individ] är en osynlig process som inte går att följa för en utomstående. Det
som går att följa är vad människor säger och vad de gör, men vad vi säger och gör är av många
skäl ofta någonting annat än vad vi tänker (Säljö, 2000 s.115).

Som citatet ovan belyser utgör intervjusituationen ett tillfälle att studera vad människor
kommunicerar. Det enda man får reda på vid en intervju är vad just den individen - i den
aktuella situationen, under de villkor som uppfattas gälla, säger sig tycka eller kanske upp-
lever vara önskvärt att uttrycka. Intervjun kan sägas vara kontextbunden, då många faktorer
spelar in. Det man som intervjuare kan göra är att studera vad människor kommunicerar,
verbalt som kroppsligt, men inte förutspå vad den intervjuade tänker. Det är viktigt att i
undersökningssammanhang hålla isär tänkande och kommunikation13.

                                                            
10 Svenska språknämnden (2001) Svenska skrivregler. Stockholm: Svenska språknämnden och Liber AB.
11 Närvänen, Anna-Liisa (1999) När kvalitativa intervjuer blir text. Lund: Studentlitteratur.
12 Kvale (1997)
13 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Stockholm: Bokförlaget Prisma, ingår i Nordstedts och söner AB.
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Verifiering av resultatet innebär att man fastställer intervjuresultatens generaliserbarhet,
reliabilitet och validitet skriver Kvale. Det vill säga hur trovärdigt och hållbart någonting är
(validitet) samt hur resultatets förbinds med verkligheten, dess tillförlitligt (reliabilitet). Kvale
menar att studiens reliabilitet och validitet beror på många faktorer genom hela studiens olika
faser, samt på det samspel som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonerna. Den
slutgiltiga verifieringen gör läsaren genom kritisk granskning av rapporten14.

Intervjuer är ett instrument för att mäta uppfattningar och beteenden. Det är svårt att mäta
reliabiliteten med tanke på att jag som observatör ser vad som händer ur lite olika synvinklar
och min uppmärksamhet varierar. En intervju som genomförs på en måndagsmorgon kanske
inte får samma utslag som en som äger rum en fredagseftermiddag. En reliabilitetsbrist kan
vara att intervjuerna ägt rum under olika yttre omständigheter och vid användandet av
intervjuguiden då frågorna inte varit exakt samma i exakt samma följd15. Vid denna intervju-
undersökning har intervjuerna i fyra av sex fall ägt rum i hemmet hos den intervjuade, vilket
kan ha påverkat resultatet. Jag upplever att detta endast varit en fördel då informanten givit
intryck av säkerhet och trygghet i sin hemmiljö

Jag har i min undersökning strävat efter att göra ett så gott forskningshantverk som jag
förmår. Intervjuerna är genomförda med hjälp av intervjuguide vilket möjliggör att studien
kan göras om (se Bilaga 2).

                                                            
14 Kvale (1997)
15 Johansson & Svedner (2001)
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Litteraturstudie
Litteraturstudien omfattar två huvudteman, det första temat behandlar forskning om lärar-
utbildningen och det andra huvudtemat berör forskning om lärares yrkesdebut samt första tid i
yrket. I litteraturstudien behandlas hur nyutbildade lärare upplever sin yrkesdebut samt sin
första tid i yrket. Vidare finns svar på vilka faktorer som ses som de största utmaningarna
under gällande tid.

För att kunna analysera och förstå de nyblivna lärarnas upplevelser behöver litteraturstudien
omfatta även forskning om lärarutbildningen, vilken återfinns i litteraturstudiens första del.
Lärarutbildningens roll för de nyutbildade lärarna diskuteras. Sist behandlas lärarens utveck-
ling, från nybörjare till expert.

Lärarutbildningen

I detta avsnitt kommer forskning om lärarutbildningen att vara i fokus. Underrubriker som
presenteras är; Förberedelser för yrket, Erfarenheter och föreställningar påverkar, Nyblivna
lärares syn på utbildningen och Lärarutbildning och lärares arbete i förändring. Litteraturen
i avsnittet kommer bland annat att spegla hur nya lärare upplever att deras utbildning mot-
svarar verklighetens krav, ris och ros mot utbildningen förs fram.

Förberedelser för yrket

Så står du där en dag. Studier som, när du började på Lärarhögskolan, kändes som härifrån till
evigheten är plötsligt avklarade. Är du redo? (Nyberg, 2002 ur inledningen).

Så inleder Nyberg Välkommen till verkligheten, en bok som han skrivit med förhoppning om
att den ska fungera som en brygga mellan lärarutbildningens pedagogiska teorier och skol-
vardagens verklighet16.

Lärarutbildningen är i många avseenden omstridd, den allvarligaste kritiken riktar sig mot att
den inte svarar mot de krav som yrket ställer. Det är den teoretiska delen av utbildningen som
är mest kritiserad, medan den praktiska delen är den som uppfattas som den verkliga utbild-
ningen. Men även om lärarutbildningen får utstå mycket kritik så är utbildningen ändå alltid
vad man gör den till menar Arfwedson et al.17. Doyle påpekar att nybliva lärare ofta känner att
utbildningen inte uppfattas som relevant för de frågor man måste hantera som lärare. De ny-
blivna lärarna upplever att deras utbildning inte motsvarar verklighetens krav18. Carlgren och
Martons förklaring till att mötet med verkligheten blir smärtsam påpekar även de beror på
lärarutbildningen. Författarna menar att de nyblivna lärarna inte fått de nödvändiga redskap de
behöver under utbildningen19.

                                                            
16 Nyberg, Magnus (2002) Välkommen till verkligheten. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB.
17 Arfwedson, Gerhard, Arfwedson, Gerd & Haglund, Stefan (1993) På väg mot katedern – en bok för lärar
utbildare/handledare och för blivande och nyblivna lärare. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag.
18 Doyle, Walter (1986) Classroom Organization and Management. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of
Research on Teaching, Third Edition. (pp. 392-431). New York: Macmillan.
19 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2000) Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets Förlag.
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Lortie kommenterar att lärare som ser tillbaka på sin utbildning ofta påvisar att vissa delar
varit för teoretiska, som till exempel metodikkurserna. Det innebär inte att innehållet är för
abstrakt utan att orealistiska mål framställs som inte fungerar i klassrummet. Vidare anses
lärarutbildare befinna sig långt ifrån skolans verklighet menar han. Lärarna i Lorties studie
säger att de i huvudsak lärt sig undervisa genom försök och experiment samt genom att för-
söka lära av sina misstag. Lortie beskriver de nyblivna lärarnas situation som frustrerande20.

The outcome is evidently frustrating; unable to reach the horizons pointed out to them, students
must choose between seeing themselves as incompetent and seeing their prophets as false. They
apparently lean toward the latter (Lortie, 1975 s. 69).

Det är inte lika enkelt att utbilda sig till lärare idag då det krävs av de blivande lärarna att de
tar del av statliga och kommunala skolplaner för att kunna överblicka vad arbetet innebär.
Förr kunde det räcka med att studenterna läste centrala läroplaner för att få förståelse och
inblick i vad yrket innefattade menar Hargreaves21. Men det är inte enbart utformningen av
kunskapsuppdraget som förändrats utan även dess innehåll fortsätter Carlgren och Marton,
som menar att uppdraget omformats från ett utbildnings- till ett bildningsuppdrag22. Läraren
förväntas inte längre enbart slaviskt följa läroplanerna, utan även ägna sin tid till att utforma
elevernas läroplaner samt skapa miljöer för lärande. Läraren ska både utforma och realisera
arbetet i skolan23.

Erfarenheter och föreställningar påverkar

Det måste vara trevligt att vara skollärare. Här kunde han gå inne hela dagen, torr och varm, ja
söndagsklädd och fin, och betraktad som en hedersman av alla. God mat fick han också, och
skolan var då inte stort mer än lek jämfört med att gå och slabba. Daniel tänkte ofta för sig själv:
den som ändå fick bli skollärare! (Brant i Kveli, 1994 s. 18).

Våra egna skolerfarenheter kan användas för att stärka elevperspektivet, men det är viktigt att
inse att de inte säger särskilt mycket om lärarens arbete. Som elever vet vi inte mycket om
alla de bedömningar och val läraren gör, heller inte mycket om vad lärarens arbete utanför
klassrummet innefattar. Vi bär med oss en begränsad och ofta missvisande bild av vad lärar-
ens arbete innebär, med detta i ryggen är det viktigt att blivande lärare blir medvetna om den
perspektivförskjutning som det innebär att gå från elev till lärare. Om studenter under
utbildningen tillåts efterlikna sina gamla lärare i för stor utsträckning kommer mötet med
verkligheten att bli tuff då de gamla lösningarna inte alltid fungerar i den nya miljön24.

Under lärarutbildningens praktiska delar finner lärarstudenterna ofta svårigheter i att inta ett
lärarperspektiv fullt ut. Detta bottnar i att den blivande läraren måste gå från sitt tidigare elev-
perspektiv till att inta ett lärarperspektiv, och därmed inta rollen som ledare. Vid denna
övergång är det viktigt att man fortfarande bibehåller förståelsen för elevperspektivet. Hur
nyblivna lärare manövrerar denna perspektivförvirring är individuellt och beror i stor
utsträckning på tidigare erfarenheter. Arfwedson et al. menar att ett lärarperspektiv fullt ut
kan intas först efter en tid som självständig lärare. Författarna listar orsaker till varför
övergången kan te sig svår25.

                                                            
20 Lortie, Dan C. (1975) Schoolteacher. A sociological study. Chicago: The University of Chicago Press.
21 Hargreaves, Andy (1998) Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur.
22 Carlgren & Marton (2000)
23 Ibid.
24 Kveli, Anne-Marie (1994) Att vara lärare. Lund: Studentlitteratur.
25 Arfwedson m.fl. (1993)
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Författarnas uppdelning skapar en tydlig bild av hur rollerna lärare-elev står i motsats till
varandra26.

Isberg konstaterar att studenter har med sig föreställningar om lärarrollen och om hur elever
lär in i utbildningen. Studenter utgår i regel från hur de själva lär, och olika förebilder från
den egna skoltiden agerar mönster för hur lärarrollen bör utformas. Isberg hänvisar till en
undersökning som behandlar föreställningar om matematik, dessa kan handla om exempelvis
den egen förmåga att lära matematik, matematik som disciplin, var matematisk kunskap
kommer ifrån, hur man löser matematiska problem och hur matematik undervisas och lärs27.

Isberg menar att det är viktigt att kartlägga den här typen av föreställningar för att studenterna
ska medvetandegöra dem. Han ger exempel på frågor som är viktiga att reflektera över i detta
sammanhang. Några av dessa frågor är:

• Vilka är lärarens viktigaste uppgifter?

• Hur lär du dig saker?

• Hur tycker du undervisning ska bedrivas?28.

Nyblivna lärares syn på utbildningen

I Loughran, Brown och Doeckes studie, som behandlar nyutbildade lärares syn på lärar-
utbildningen kopplat till sin nuvarande lärarroll efter ett år i yrket, säger merparten av de
tillfrågade att de alla har behållning av sin utbildning, men upplever inte att den praktiska
delen speglade verkligheten. De tillfrågade menar att utbildningen, under utbildningens gång,
varit svår att ta till sig och att det är först nu, efter ett år i yrket, som de ser den verkliga nyttan
av sina studier och kan omsätta teori i praktik. En av de intervjuade likar utbildningstiden vid
att lära sig köra bil. Författarna påpekar att de nyblivna lärarna har en kritisk hållning
gentemot sin utbildning, men detta tolkas som en vandringssägen efter att deras intervju-
resultat pekar på att inte utbildningen brister i något större avseende. De tillfrågade lärarna
påpekar att känslan av att vara själv i klassrummet, utan insyn av granskande mentorer, gjort
                                                            
26 Arfwedson m.fl. (1993)
27 Isberg, Leif (1996) Lärarrollen i förändring. Lund: Studentlitteratur.
28 Ibid.

Den lärarstuderande som elev:

• Har arbetat ensam och bedömts
individuellt.

• Har underordnat sig läraren och
gruppen.

• Kontrollerades

• Lärde sig enligt en av andra uppställd
plan.

• Måste lyssna.

• Hade ingen makt.

• Hade kamrater att arbeta med, t.ex. i
grupp.

Den lärarstuderande som lärare:

• Ska arbeta med elever och bedöma dem
(och bedöms av dem)

• Ska leda grupper/klasser och
distribuera uppgifter.

• Ska kontrollera.

• Ska planera själv och bedöma
undervisningsmaterial.

• Ska prata.

• Har maktposition.

• Har kollegor, men arbetar ändå mesta
tiden själv.
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dem till bättre lärare. En av de intervjuade beskriver hur hon vid granskningstillfällena enbart
fokuserade på vad hon trodde mentorn ville se, inte på elevernas bästa. Studien är utförd i
Australien och omfattar 22 nyutbildade lärare29.

De intervjuade i Sälls longitudinella studie, som fokuserar på blivande lärares föreställningar
om lärarrollen, värdesätter praktikperioderna de studerande haft under utbildningen och ser
dem som givande samtidigt som de gärna skulle se att kontakten mellan universitetet och
skolans verksamhet var starkare. Ingen av de tillfrågade i studien anser att de efter utbildning-
en haft för lite teoretiska kunskaper men anser samtidigt att de saknar vissa kunskaper. En av
dessa är hur läraren ska bemästra maktrelationen lärare-elev i klassrummet. Det rör även
djupare kunskaper i barns behov, sociala situationer och konflikthantering. Säll understryker
vidare att studenterna ska ges chansen att problematisera och teoretisera praktiska erfarenheter
som gjorts ute på skolorna. Säll upplever att lärarutbildningen borde innehålla en åter-
kommande termin där den nya läraren får chansen att efter något år i verksamheten komma
tillbaka och bearbeta och teoretisera gjorda upptäckter. Detta för att gynna lärarens utveckling
och höja kompetensen30.

Sälls resultat stöds av Lärarnas Riksförbund (LR) som också förespråkar återkoppling för
nyutbildade lärare. LR önskar att lärarutbildningen ska få uppföljningsansvar av stat och
kommun, där nyutbildade lärare ska ges möjlighet att via seminarier få diskutera olika
pedagogiska frågor och reflektera kring gjorda erfarenheter. Syftet med återkopplingen är att
stärka de nyutexaminerade i sin lärarroll och yrkesmässiga utveckling31.

Lärarstuderande och nyblivna lärare känner sig spända och osäkra inför undervisningsupp-
giften, denna otrygghet kan bottna i egna eleverfarenheter, menar Kveli. Det som oroar mest
gällande undervisningen är att tappa kontroll över klassen och arbetet så att undervisningen
blir meningslöst eller slutar i bråk och kaos32.

Lärarutbildning och lärares arbete i förändring

Skolmiljön idag kräver samarbete av olika slag, det är viktigt att läraren behärskar detta och
även sporrar eleverna så de lär sig att samarbeta. Idag ställs större krav på kunskaper om och
färdigheter i att integrera och samarbeta både i och utanför skolan och eleverna behöver ut-
veckla denna förmåga. Kveli menar att förmågan att samarbeta därför måste byggas upp
under utbildningen och att studenterna praktiskt måste ges chansen att öva samarbete i olika
former33.

När det gäller lärarnas yrkesetiska principer anser Colnerud och Granström att lärar-
utbildningen måste ta ett större ansvar. De pekar i sin studie på att oerfarna och erfarna lärare
inte skiljer sig åt gällande utvecklad etik, utan att det är färdigheter som alla bär med sig.
Däremot anser de att studenterna under sin utbildning skulle tjäna på att bli mer medvetna om

                                                            
29 Loughran, John, Brown, Jenny & Doecke, Brenton. (2001) Continuities and discontinuities: The transition
from pre-service to first year teaching. Teachers and Teaching: theory and practice, Vol 7, No 1. (pp. 7- 23).
30 Säll, Evelyn (2000) Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör och illuminatör. En longitudinell studie
av blivande lärares föreställningar. Uppsala: Uppsala Studies in Education 90.
31 Lärarnas Riksförbund (2003) Stöd de nyutexaminerade lärarna [www]. Hämtat från <http://www.lr.se/lrwebb
!1.nsf/vHTML/Valkommen>. Hämtat den 3 juli 2003.
32 Kveli (1994)
33 Ibid.
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det moraliska ansvar som väntar. De menar att utbildningen inte ger de nödvändiga begrepp,
teorier och modeller som krävs för att kunna reflektera och samtala om etiska frågor34.

En lärare förväntas leda grupper om 30 elever och ofta flera olika grupper per dag. Landin och
Hellström ställer sig frågande till varför lärarutbildningen inte innefattar ledartränig. Av de
nyblivna lärare de frågat säger sig ingen fått vägledning gällande ledarskap, vare sig det gäller
självkännedom, grupprocesser, konflikthantering eller samtalsmetodik. Författarna menar på
att i sökandet efter sin yrkesroll krävs att man har kunskap om ledarskap. De hänvisar till
näringslivet där de menar att ledarskapskurser är populära och högst prestigefyllda att få gå på
och menar att dessa kurser inom skolans ram inte endast borde erbjudas skolledaren.
Samtidigt som författarna kritiserar lärarutbildningen vill de ändå inte skylla nyblivna lärares
beskrivna misslyckanden på den. De menar att det viktiga är att göra studenterna medvetna
om att det kommer att ställas höga krav på ledarskap i deras kommande yrke35.

Lärares yrkesdebut  och första tid i yrket

I föregående avsnitt har lärarutbildningen varit i fokus. I detta avsnitt kommer forskning om
lärares yrkesdebut och första tid i yrket att behandlas. Följande underrubriker presenteras;
Lärarens arbete i en given kontext, Yrkesdebuten och Utmaningar. Litteraturen i avsnittet
behandlar bl.a. hur nya lärare ser på sin yrkesroll vid yrkesdebuten. Faktorer som upplevs
utgöra de största utmaningarna under denna tid förs fram. Vidare belyses även den så kallade
praxischocken och vilka faktorer som samspelar med den.

Lärarens arbete i en given kontext

Det är stor skillnad mellan att vara lärare för små barn, barn i behov av särskilt stöd, vuxna
eller att vara lärare i olika ämnen konstaterar Carlgren och Marton. Det geografiska läget gör
även sitt till, att vara lärare i välbärgade och stabila villaområden är inte det samma som att
arbeta i ett förortsområde. Samtidigt som det är stora skillnader finns det självklart gemen-
samma situationer som alla lärare behöver bemästra36. Arfwedson med flera betonar också att
skolor är olika och därmed innehar olika skolkulturer eller skolkoder. Närsamhället med dess
historia och tradition påverkar även den lokala skolan. Det är skillnad på en skola i ett socialt
och ekonomisk utsatt område och en skola i ett mer välmående område, säger författarna37.

Hur läraren väljer att undervisa är beroende av en rad faktorer och förhållanden menar
Arfwedson et al. Undervisningsbeslut formas med hänsyn till de aktuella eleverna, men
påverkas samtidigt av bland annat lärarens personliga förmåga, skolans och närsamhällets
traditioner, resurser och andra ramar, föräldrar, kollegor och skolledning, av ideologiska sig-
naler och vetenskapliga rön. Undervisningen menar författarna är kontextbunden då den
formas av det sammanhang den äger rum i. Den viktigaste och mest styrande av de
påverkande faktorerna är eleverna, med deras behov, problem och möjligheter konstaterar
författarna38.

                                                            
34 Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2002) Respekt för läraryrket.  Stockholm: HLS Förlag.
35 Landin, Mariann & Hellström, Christina. (2001) Lärarledarskap. Stockholm: Förlagshuset Gothia.
36 Carlgren & Marton (2000)
37 Arfwedson m.fl. (1993)
38 Ibid.
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I boken Nyare forskning om lärare har Arfwedson sammanställt en schematisk bild över de
viktigaste kontextlagren som finns kring läraren och lärarens arbete. Den visar på hur lärarens
arbete är beroende av en rad olika faktorer39.

     Figur 1. De viktigaste kontextlagren kring lärare och lärares arbete (Arfwedson, 1994 s. 96).

Som Arfwedsons bild visar är lärarens arbete beroende av många olika omständigheter, lokala
såväl som internationella. Faktorer som påverkar läraren är bl.a. undervisningens innehåll, de
aktuella eleverna, skolans organisation, kollegor och föräldrar. Lärarens arbete beror också på
det historiska sammanhanget, på samhällets utveckling och olika förändringar40.

Doyle pekar på den komplexitet som finns i klassrumssituationen som den nya läraren måste
lära sig hantera. Han nämner flera processer som läraren måste ta hänsyn till, som att flera
saker händer samtidigt, ett högt tempo, oförutsägbarhet och oväntade vändningar, offentlig-
heten i undervisningen, ett historiskt förlopp då lärare och elever är tillsammans ett antal år,
samt att läraren är beroende av den känslomässiga kontakten med eleverna41.

Yrkesdebuten

I Sälls studie från år 2000 som behandlar nya lärare i Sverige beskrivs hur de fjorton intervju-
ade upplevt sin yrkesdebut. Hon pekar på att flertalet ser positivt på sin lärarroll vid yrkes-
debuten, men att yrket i sig upplevs krävande. Vidare har hon funnit exempel på hur de
nyblivna lärarnas självförtroende sjunkit under första året i yrket. Sälls förklaring till detta är
att de har svårt att hitta sin identitet som lärare och att interaktionerna med eleverna känns
påfrestande, då de inte vet hur de ska förhålla sig till dem. Flera av de intervjuade nämner
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även svårigheter i att utöva ledarskap vilket har lett dem in på en mer auktoritär stil även om
de i praktiken hellre skulle utöva en mer elevcentrerad. Orsakerna till detta finner hon i en
bristande självkännedom och att de nyblivna lärarna inte känner sig tillräckligt säkra i sin roll
och att de därför reagerar med en auktoritär stil för att behålla kontroll. En av de intervjuade
beskriver sina upplevelser gällande undervisningssituationen som att åka berg- och dalbana,
ingen lektion blir den andra lik oavsett hur mycket man än planerat menar han. Vidare på-
pekas att elevrelationerna är bland det viktigaste och att de utgör grunden för att arbetet ska
flyta på och förbättras. Ofta formar sig läraren efter klassens behov och krav, vilket i sig utgör
en utvecklande faktor för läraren. Vidare menar Säll, i likhet med Arfwedson et al., att
studenternas idealistiska tänkande om yrket under utbildningens gång bidrar till en mer
smärtsam debut42.

Säll använder sig av metaforer, hämtade från teaterns värld, i sin beskrivning av de olika
skepnaderna av lärarrollen hon fann. Hon väljer att kalla rollerna estradör, regissör och
illuminatör. Estradören har en förmåga att trollbinda sin publik med sitt sätt att berätta, regi-
ssören är en god organisatör och illuminatör ömmar för varje individs behov. Säll påpekar att
lärarstudenters föreställningar om yrket och tidigare livserfarenheter har stor betydelse för hur
yrkesrollen utvecklas43. Exempelvis relaterar gärna studenter till tidigare erfarenheter, familje-
relationer och livssituationen i stort. Kurser och lärarutbildares personligheter har även betyd-
else för hur lärarrollen utvecklas och formas. Det sista avgörande är yrkesdebuten då den
blivande läraren mer påtagligt får en bild av vad yrket innebär och vilka kunskaper som krävs.
Sälls studie visar även på att anställningsförhållandena och ledningen på skolan har betydelse
för hur yrkesdebuten ter sig44. En annan bild av de första åren i yrket ger Harkort-Berge och
Nilarp i Överlevnadshandbok för lärare45;

Det du nu håller i din hand är en bok, vars tankefrö började gro i en nödsituation. En av oss fick
stora problem under den första tiden som lärare. Verkligheten i klassrummet blev snart alltför
komplicerad och stödet från ledning och övrig personal uteblev (Harkort-Berge & Nilarp, 2001 ur
inledningen).

Det första mötet med läraryrket brukar ofta tilldelas metaforer i stil med praktikchock eller
praxischock. Detta fenomen är ingen skandinavisk företeelse utan i högsta grad internationell
menar Arfwedson et al. då de hänvisar till amerikansk, engelsk och tysk forskning. Det som
gör lärares yrkesdebut tuffare än inom andra yrkesområden menar författarna grundar sig på
de nyblivna lärarnas drömmar och visioner om yrket. När dessa drömmar inte överens-
stämmer med verklighetens krav och möjligheter uppstår en krock. Författarna menar att för-
väntningar och drömmar om yrket tillåts överleva under utbildningstiden och att chocken
infinner sig då den nyutbildade inser att möjligheterna är begränsade och friheten mer snäv än
vad som var väntat. Ofta upplever de nyutbildade lärarna att deras vision om att ge alla elever
all kunskap och alla livsmöjligheter inte kan uppfyllas. När denna dröm faller gäller det att
inse att det finns problem som inte kan lösas och att man för den skull inte får ge upp utan
kämpa vidare. Hur yrkesdebuten upplevs är beroende av såväl personliga erfarenheter som
förväntningar på yrket46.

Auktoritet och respekt var tidigare automatiskt knutna till lärarrollen. Idag måste varje enskild
lärare skaffa sig detta genom yrkeskompetens och personlig utformning av yrkesrollen. Den
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första tiden i yrket kan därmed framstå som ett hårt prov på att man duger och blir accepterad
menar Kveli47. Detta är även något som Carlgren och Marton beskriver. De menar att man
idag måste vinna auktoritet som lärare, något som man förr fick gratis. Grunden till detta tror
de ligger i förändrade relationer mellan vuxna och barn. Denna förändring i sig menar de
innebär att lärararbetet bör bedrivas på ett mer jämställt sätt48.

Lärares yrkesdebut eller den så kallade praxischocken som sägs drabba nyblivna lärare vid
deras första anställning beskrivs med hjälp av metaforer. Lacey beskriver yrkesdebuten bland
annat som att för första gången simma på djupt vatten eller som att köra bil i London med ett
nytaget körkort49.

The first year of teaching is like the first swim across the deep end of the pool, like the first solo
drive through London traffic after passing the driving test (Lacey, 1977 s. 128).

Lortie menar att socialisationen in i läraryrket är en självsocialisation då den nyutbildade ofta
får klara sig bäst de kan, sink or swim som han uttrycker det. Vidare menar han att pressen på
den nyblivna läraren är stor då denne förväntas utföra samma arbetsuppgifter som en erfaren
lärare som arbetat i tjugofem år50.

Fully responsible for the instruction of his students from his first working day, the beginning
teacher performs the same tasks as the twenty-five-year veteran (Lortie, 1975 s. 72).

Det är svårt att ge något entydigt svar på frågan hur den så kallade praxischocken kan mildras,
men vad lärarutbildningen kan göra för att förbereda de blivande lärarna på yrkesdebuten är,
enligt Arfwedson et al, att medvetandegöra de blivande lärarna om skolans och lärararbetets
villkor51.

Jönsson och Rubinstein Reich har genomfört intervjuer med 18 nya lärare och 12 skolledare
inom grundskolan och gymnasieskolan i Sverige. De har funnit att nya lärare upplever att de
är förberedda ämnesmässigt, med den metodiska förmågan och på det samarbete de möter i
skolan. Till viss del önskades en större koppling mellan universitetsämnena och deras tillämp-
ning i skolan. Av de nya lärarna var det dock många som upplevde sig vara mindre
förberedda på den stora arbetsbördan, disciplinproblemen, omfattningen av psykosociala
problem, konfliktlösning samt på svårigheterna i föräldrakontakter. Det som ses som den
största utmaningen är att hantera de sociala relationerna med elever som anses stökiga
och/eller omotiverade till skolarbete. Själva undervisningen ses inte som något orosmoment.
Författarnas intervjuer med skolledarna visar på att de nya lärarna ofta uppfattas ha problem
med att visa sitt ledarskap och sin auktoritet samt att hantera konflikter. Gällande
konflikthantering upplevde skolledarna att de nya lärarna var bra på att samtala med elever,
lyssna och reda ut olika saker. De nya lärarna upplevdes mindre bra på att hantera så kallat
”rent bus”52.
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Utmaningar

Det tar tid att acklimatisera sig på en ny skola då alla skolor har sin historia, sina traditioner
och sin närmiljö. Dessa faktorer påverkar även elevurvalet och lärarkårens sammansättning.
Som ny lärare kan yrkesdebuten te sig mildare om personen växt upp på orten och därmed har
insikt i de lokala förhållandena53. Detta är svårt att förbereda sig på under utbildningen, då
den förbereder för en allmängiltig skola enligt Säll. Eftersom skolor skiljer sig åt gäller det att
förstå den specifika skolans möjligheter och hinder i relation till sina egna intentioner och per-
spektiv på undervisning. Ålder och sammansättning hos elever i klassen har också betydelse
för hur arbetet kan utformas. I förhållandet mellan lärare och elev, har det stor betydelse om
läraren ser sig själv som lyckad eller ej54.

Yrkessocialisation, hur man upplever sin första tid i yrket, handlar inte bara om personlig
kompetens utan är även en fråga om rätt person (lärare) på rätt plats, i rätt sammanhang, med
rätt förutsättningar, av rätt anledning och vid rätt tidpunkt55. Säll påtalar även att nya lärare
ofta får tjänster som inte motsvarar deras utbildning och att detta kan bidra till en negativ bild
av sitt lärararbete56.

När det handlar om lärares planering verkar oerfarna lärare lägga mer tid på korttidsplanering
än vad den mer erfarne gör, menar Isberg. Nybörjaren tenderar att planera lektionsvis, detta
hävdar Isberg beror på att den erfarne läraren har inre lektionbilder av vad som ska hända och
behöver således inte avsätta tid för att få dessa tankar på pränt57.

Beträffande samarbete och relationer med kollegor finner Säll i sin studie av nyblivna lärare
att det förekommer i varierad utsträckning. Några av de tillfrågade i hennes studie sa sig inte
upplevt något samarbete och att bristen på samarbete i sin tur resulterat i isolering vilket lett
till försämrat självförtroende och en svårare yrkesdebut58. Brist på stöd är något som den
nyblivna läraren inte ska behöva uppleva med dagens styrdokument och den
kommunalisering skolan genomgått59. Säll påbörjade sin studie i slutet av 1980-talet, vilket
betyder att informanterna inte omfattades av de nya styrdokumenten eller den omorganisation
skolan gått igenom.

Sälls studie visar på att föräldrakontakten är ett orosmoment som föds redan under utbildning-
en. Hon visar på att tidigare erfarenheter och ålder spelar in hur man klarar situationen. En av
de intervjuade kände misstro från föräldrarna och att de inte litade på hennes kompetens, detta
satte hon i relation till sin egen unga ålder. Andra konflikter i föräldrakontakten de nyutbild-
ade mött var till exempel oenighet i pedagogiska frågor och att föräldrarna skyller elevers
misslyckanden på skolan vilket därmed upplevs som direkt kritik mot läraren60. Detta
problem gäller inte endast nya lärare säger Flising et al. Författarna menar att oron inför
kraven på ökade samarbetsformer med hemmen inte beror på ovilja till samarbetet utan oftast
på att läraren finner situationen komplicerad. Läraren upplever sig ofta lämnad ensam med
många föräldrar och har ingen utbildning i hur man ska tackla deras frågor. Tyvärr saknar en
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majoritet av lärarna professionell guidning inom området och eftersom lärarutbildningen inte
erbjuder inblick i ämnet kommer antagligen problemet att kvarstå, hävdar Flising et al61.

I en kanadensisk studie, genomför av Goddard och Foster, söker författarna svar på hur väl
förberedda lärarstudenter känner sig efter avslutade studier. Intervjuerna omfattar nio ny-
utbildade lärare, vilka alla har mindre än fem år i yrket. Författarnas slutsatser presenteras i
sex steg, där de beskriver vägen mot yrket.

1. Alla, utom en av de intervjuade, sade att förebilder inom familjen eller tidigare lärare
varit avgörande faktorer för att påbörja utbildningen.

2. Att hitta ett arbete som motsvarar utbildningen. För en del innebär det att flytta till
annan ort, för andra att stanna i bygden.

3. Att påbörja sin tjänst. Den nyblivna läraren har ofta motstridiga känslor när det gäller
att omsätta den egna förmågan i praktik och därmed möta yttre och inre krav.

4. Läraren blir medveten om yrkets alla komponenter och utmaningen kan kännas tuff.

5. Här kan en besvikelse infinna sig då den nyblivna läraren upptäcker sig sakna delar
från utbildningstiden och upplever att utbildningen inte givit en verklig bild av skolans
vardag.

6. Den nyutbildade börjar få en bättre förståelse för arbetet och utvecklar en förmåga till
reflektion över den egna verksamheten. I detta avslutande steg sker avgörandet, här
avgörs om den nyutbildade väljer att stanna i yrket eller inte.

Författarna menar att alla nyutbildade går igenom dessa sex steg62.

Från novis till expert

I avsnittet presenteras bland annat olika modeller över hur lärares utveckling från nybörjare
till expert kan se ut. Resonemang kring huruvida expertstadiet kan nås av alla lärare förs fram.

Utvecklingsfaser

Isberg påpekar att man knappast är fullärd som lärare den dag man examineras från lärar-
utbildningen. Det studenterna måste få med sig är kunskaper om vad som behövs för att
utvecklas från novis till expert menar han och pekar på två olika moment. Det första innefattar
kunskaper i olika ämnen och didaktisk kunskap som ska hjälpa till att omsätta ämnes-
kunskaperna till användbara övningar i skolmiljön. Det andra momentet syftar till att den
blivande läraren ska skaffa sig kunskap för att analysera vad som sker i klassrummet samt
kunna reflektera över handlingens konsekvenser. Läraren måste även kunna tillämpa sin kun-
skap i undervisningen på en nivå som passar elevens63.
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Dreyfus och Dreyfus har utarbetat en modell som delar in lärarens utveckling i fem olika
stadier, från nybörjare till expert. Nybörjaren behöver regler men det är inte kunskapen om
regler eller tillämpning av dem som gör att man blir en mästare menar bröderna Dreyfus. De
menar att lärlingen blir mästare genom att imitera mästaren och när en färdighet väl lärts in
finns den i kroppen. Vidare säger de att instinkt och känsla är viktiga förmågor att utveckla
och att dessa stärks genom erfarenheter man tillägnar sig i olika situationer. Lärarens fem
olika utvecklingsskeden enligt författarna är följande:

1. Nybörjaren är upptagen av beteenderegler. Reglerna utgör val för handling och
uppfattas som allmängiltiga och oberoende av det sammanhang som handlingen utgör.

2. Den avancerade nybörjaren har förmåga att se sammanhang i reglerna utifrån egna
erfarenheter samt till viss del analysera sin egen situation och handla därefter. Tidigare
erfarenheter spelar in och det är inte bara regler som styr.

3. Den kompetenta utövaren har tydliga mål och en mer långsiktig plan för
undervisningen och gör strategiska val i syfte för att nå målen. Lärarens yrkesidentitet
är en viktig del av den personliga identiteten vilket skapar ett större engagemang i
undervisningen.

4. Den skickliga utövaren utformar planer och mål utifrån den konkreta situationen,
fingertoppskänsla, och personliga erfarenheter. Problem som dyker upp behandlas
efter samma strategi.

5. Experten karakteriseras i denna modell som intuitiv, holistisk och synkroniserad. En
situation utlöser en samtidig helhetsbild av problem, mål, avgöranden och handling,
man kan säga att läraren agerar som en autopilot64.

Berliners modell över utvecklingen från novis till expert utgår från lärares tänkande i klass-
rumssituationer och innehåller fem steg. Dessa är;

1. Novis, varje moment i klassrummet ses separat och det handlar om att överleva.

2. Avancerad nybörjare, ofta andra- och tredjeårslärare. Läraren vet när och hur regler
kan brytas. Läraren börjar styras av tidigare klassrumserfarenheter och problem ses
relaterade till sitt sammanhang.

3. Kompetens, medvetna val görs utifrån vad som är viktigt, genomförandet är ännu inte
flexibelt.

4. Skicklig/Kunnig, kan uppnås efter fem år och kännetecknas av att intuition och know
how börjar styra agerandet. Klassrumshändelser kan ofta förutses.

5. Expert. Läraren agerar autopilot och undervisningen flyter på och tycks ske utan
ansträngning, detta på grund av att läraren inte längre medvetet väljer fokus för sin
uppmärksamhet65.
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Berliners modell över utvecklingen från novis till expert, liknar i stort bröderna Dreyfus,
förutom nivå 5 som skiljer dem åt. Berliner anser till skillnad från Dreyfus och Dreyfus att
inte alla lärare kan nå detta stadium. Även Lortie menar att inte alla lärare kan lyckas nå
expertnivån66.

Huberman har utformat en schematisk modell över en lärares utvecklingsfaser där han
kopplar samman lärarens personliga utveckling med möjligheten till professionell utveckling.
Modellen visar även på utvecklingen i förhållande till antal år i yrket.

               Figur 2. Schematisk bild över utvecklingsfaser i lärarkarriären (Huberman, 1993 s. 127)

Figuren visar på att karriären inleds med betoning på överlevnad och nya upptäckter. Efter
denna fas råder en viss stabilisering där läraren känner sig behärska undervisningssituationen.
Utvecklingen härifrån övergår sedan antingen i ett experimenterande och ett utvecklande av
lärarrollen eller i ett avståndstagande från yrket. Tvivel över yrket kan orsakas av att arbetet
inte upplevs utvecklande för den egna personen samt att arbetet upplevts monotont. Nästa fas
kännetecknas av att läraren känner klarhet och ett lugn i sin situation eller att utvecklingen går
åt motsatt håll då läraren upplever ett motstånd mot förändringar. I den sista fasen antas
läraren frigöra sig från sitt engagemang, antingen med lugn och klarhet (serenity) över sin
situation eller med bitterhet. Huberman påpekar dock att det inte finns stöd för att alla lärare
genomgår just dessa faser eller att de utvecklas i exakt beskriven ordning. Som exempel har
den lärare som är 55 år och arbetat större delen av denna tid som lärare kanske ett annat
arbetssätt och annat fokus än en 25-åring, vilket inte behöver innebära avtagande engagemang
säger Huberman67.

                                                            
66 Lortie (1975)
67 Huberman, Michael (1993) Teacher Development and Instructional Mastery. I: A. Hargreaves & M. G. Fullan
(Ed.). Understanding Teacher Development. (pp. 117-132). New York: Teachers College Press.
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Career entry: "Survival" and "Discovery"
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Experimentation/                 Reassessment/
Activism                              "Self-doubts"

Serenity/Relational            Conservatism
         Distance

Disengagement
"Serene" or "Bitter"
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Sammanfattning av litteraturstudien

Under lärarutbildningen upplevs det svårt att gå från elev till lärarperspektiv fullt ut skriver
Arfwedson et al i På väg mot katedern– en bok för lärarutbildare/handledare och för
blivande och nyblivna lärare. Författarna menar att ett lärarperspektiv fullt ut kan nås först
efter en tid som självständig lärare. Doyles studie med nyutbildade lärare från 1986 pekar på
att de nya lärarna upplever att deras utbildning inte motsvarar verklighetens krav.  Lärare som
varit verksamma i ett år upplever inte att den praktiska delen av utbildningen speglar
verkligheten menar de nyutbildade lärarna i Loughran, Brown och Doeckes studie från 2001.
Däremot uttrycker merparten av studiens deltagare att de har behållning av sin utbildningstid.
De nya lärarna i Sälls studie från år 2000 säger sig inte sakna teoretiska kunskaper när de
lämnar utbildningen, men däremot färdigheter i hur man ska bemästra maktrelationen lärare-
elev samt hur man ska hantera sociala situationer och strategier vid konfliktlösning. Vidare
uppger flertalet av lärarna att de ser positivt på sin yrkesroll vid yrkesdebuten, men upplever
samtidigt att yrket är krävande. Elevinteraktioner upplevs påfrestande, enligt resultatet av
Sälls studie. Detta anser hon bottnar i att de nya lärarna inte vet hur de ska förhålla sig till
eleverna. Anställningsförhållanden och skolans ledning anses också bidra till hur yrkes-
debuten blir, erfar hon.

Den så kallade praktikchocken eller praxischocken som möter nya lärare beskrivs av
Arfwedson et al i På väg mot katedern. Författarna menar att tillståndet uppkommer när de
nyutbildade lärarnas visioner om att ge alla elever all kunskap och alla livsmöjligheter
spricker. Hur yrkesdebuten ter sig menar författarna är beroende av tidigare erfarenheter såväl
som förväntningar på yrket. Yrkessocialisation betecknar Lortie i sin studie från 1975 som en
självsocialisation då hans studie pekar på att nyutbildade ofta får klara sig bäst de kan, sink or
swim, som han uttrycker det. Även det faktum att nya lärare förväntas utföra samma arbets-
uppgifter som de med tjugofem års yrkeserfarenhet utgör en stor press, konstaterar han. De
nya lärare Jönsson och Rubenstein Reich intervjuat i sin studie från 1995 uppger att de inte
varit förberedda på den stora arbetsbördan, disciplinfrågor, omfattningen av sociala problem,
konflikthantering samt svårigheter i föräldrakontakter. Jönsson och Rubenstein Reich har
även funnit att den största utmaningen upplevs vara att hantera sociala relationer med elever
som anses vara stökiga eller omotiverade till skolarbete. Tidigare erfarenheter och ålder spelar
in när det gäller beredskap för dessa situationer konstaterar Säll i sin avhandling.

Skolor skiljer sig åt och det gäller att förstå den specifika skolans möjligheter och hinder i
relation till egna visioner och perspektiv på undervisning skriver Fransson och Moberg i De
första ljuva åren. Säll konstaterar i sin studie att nya lärare ofta får tjänster som inte motsvarar
deras utbildning. Hon erfar att detta kan bidra till en negativ bild av lärararbetet. Att lärar-
karriären ofta inleds med betoning på överlevnad och nya upptäckter, visar Hubermans
schematiska modell från Understanding Teacher Development, 1993. Bröderna Dreyfus
modell över lärarens utveckling i fem olika stadier, från nybörjare till expert presenteras i
artikeln Mästarlära. Lärande som social praxis från år 2000. Modellen visar att nybörjaren
ofta är upptagen av beteenderegler och att det är dessa som styr val av handling. Den dag man
examineras från lärarutbildningen är man knappast färdig lärare konstaterar Isberg i Lärar-
rollen i förändring.
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Resultat av den empiriska studien
Avsnittet omfattar presentation och egen tolkning av informanternas intervjusvar. Resultatet
är baserat på de sex kvalitativa intervjuer jag genomfört. Resultatet av dessa presenteras så
fullständigt och allsidigt som möjligt. Avsnittet disponeras efter följande underrubriker;
Presentation av lärarna, Upplevelser av att börja arbeta som lärare, De största utmaning-
arna, Förväntningar på yrket och Ett års erfarenhet. Utdrag från intervjuerna finns med för
att förtydliga och konkretisera innebörden i resultatet.

Presentation av informanterna

Lärarna som medverkat representerar ett urval med stor variation. Deltagarna skiljer sig åt,
förutom att både män och kvinnor deltar, genom bl.a. ålder, bakgrund, befattning och arbets-
uppgifter, skolornas storlek (antal elever och lärare) och geografiska belägenhet. Samman-
taget kan sägas att informanterna har en spridning i ålder där de yngsta är mellan 20-25 och
den äldsta 40-50 år. Två av informanterna har egna barn och erfarenhet av skolan ut ett
föräldraperspektiv. Fyra av deltagarna har tidigare yrkeserfarenheter utanför skolan, två av
dem i mindre utsträckning. En av informanterna har arbetat inom skolan i flera år innan
påbörjad utbildning. Fyra av sex deltagare arbetar sin andra termin, övriga två sin tredje. Alla
har sedan avslutad lärarutbildning endast arbetat vid nu aktuell skola. Vad gäller befattning
och arbetsuppgifter kan sägas att två av informanterna undervisar i år 1 respektive år 1-2
(åldersintegrerat), två undervisar elever i år 5 respektive åldersintegrerad 4-6:a och två av
informanterna undervisar elever i år 7-9 (den ena som specialpedagog, den andra som lärare i
matematik, fysik och kemi). Tjänsterna innebär i samtliga fall klassföreståndarskap. De
aktuella skolorna är spridda över landet och är belägna dels i centrum av storstäder, dels på
landsbygden och i mindre orter. Skolornas storlek gällande elevantal varierar mellan 130 och
560 elever, gällande personal på de olika skolorna varierar det mellan ca 20 och 70 anställda.
Informanternas erfarenheter av att arbeta med grupper varierar stort gällande gruppernas
storlek, ämnesläraren i år 7-9 har grupper om 30 elever, informanterna som undervisar i år 1-6
har 20-25 elever. Informanten som är specialpedagog undervisar individuellt eller i mindre
grupper. Nedan görs en kort presentation av varje informant, för ytterligare information
hänvisas till rubriken Urval av deltagare i metodkapitlet.

Jon
Jon arbetar på en centralt belägen skola i en medelstor stad. Skolan är åldersintegrerad, och
har elever i år f-2 och 3-5. Jon undervisar i skolår 1 och 2, som vardera består av fjorton res-
pektive sjutton elever. Han arbetar främst med ämnena Matematik och NO. Idag arbetar han
80 %, vilket han gjort de två senaste terminerna. Första terminen jobbade han 20 % parallellt
med att han slutförde sin utbildning. Han har tjänstgjort alla tre terminer vid denna skola.

Per
Per arbetar som ämneslärare i matematik, fysik och kemi på högstadiet. Han är även mentor
för ett antal elever. Storleken på undervisningsgrupperna varierar från femton till trettio
elever. Skolan har ett stort upptagningsområde och eleverna med svenska som andraspråk
utgör ca 60 % av elevantalet. Skolan är centralt belägen i en medelstor stad.
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Moa
Första terminen undervisade Moa i NO ämnena i år 1 och 2, hennes tjänst innefattade då inte
klassföreståndarskap. Denna andra termin har hon delat klassföreståndarskap med en lärare
som har inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen (SO). De har tillsammans tjugotvå
elever i skolår 1. Moa undervisar nu i matematik och NO ämnena. Skolan ligger i en mindre
ort på landet och har hög personaltäthet i förhållande till övriga skolor som är representerade.

Ida
Ida har klassföreståndarskap i skolår 5, klassen består av tjugo elever. Skolan ligger centralt i
en medelstor stad och har elever i skolår f-5. Elever med svenska som andra språk utgör 80 %
av elevantalet. Idas skola har lägst elevtäthet och högst personaltäthet i jämförelse med övriga
skolor. Ida arbetar sin andra termin vid den aktuella skolan.

Eva
Eva arbetar som specialpedagog på högstadiet och har även delat klassföreståndarskap i
skolår 8 i sin tjänst. Som specialpedagog varierar storleken på de grupper hon undervisar,
ibland undervisar hon mindre elevgrupper, ibland enskilt. Skolan som Eva är verksam vid
ligger i en mindre ort på landet och har högst elevantal i jämförelse med övriga skolor. Eva
arbetar sin andra termin på skolan.

Pia
Pia har klassföreståndarskap för en 4-6:a på tjugofyra elever. Skolan är åldersintegrerad, f-3,
4-6 och ligger i en mindre ort på landet. Pia vikarierade första terminen, och har tjänstgjort de
senaste två terminerna på aktuell skola. Pias skola har lägst personaltäthet i jämförelse med
övriga skolor.

Upplevelser av att börja arbeta som lärare

De flesta berättar om att de känt sig vilsna, nervösa och osäkra i sin nya roll som lärare, men
att det i denna osäkerhet även funnits en entusiasm och nyfikenhet.

Nervöst, man visste inte riktigt var man skulle ta vägen. Det var lite sådär, vart börjar man? Men
man fick ju försöka hålla sig flytande sådär i början så fick man se vad det innebar och så. (Per)

Kul… nervöst framför allt och lite rädd också, rädsla för att, hur man skulle hantera barnen och
situationen framför allt, ja, hur barnet skulle bemöta mig. (Ida)

Det kändes spännande, kul, utmaningen, äntligen få stå på egna fötter, men samtidigt så fanns den
här oron, kommer jag klara det? (Pia)

Jon, Per, Ida och Pia är de som främst beskriver den första tiden som påfrestande och uppger
att de arbetat mycket. Jon berättar om hur han ”hade hela klassen med sig hem i sina tankar”.
Pia beskriver den första tiden som ”ett enda virrvarr”. Per uppger att ”det är mycket saker
man inte kan” men att det inte främst varit undervisningen som vållat problem utan ”alla
papper och så runt om”.

Det var en tuff tid i början. Men man får nog vänja sig, det är ju lite invänjningsperiod i början.
Man kan nog aldrig få en kanonstart. (Per)
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Per hade ingen mentor, vilket kan ha spelat in när det gäller hans upplevelser av första tiden.
Jon upplevde, till skillnad mot Per, att planering och lektioner kändes ovant att genomföra.

När man står där och ska ha en klass och lägga upp lektioner och planera känns det ju verkligen
ovant. Man vet ju inte hur man ska göra och man ja, om det blir helt annorlunda mot vad man
tänkt sig, och sen har man tjugo minuter kvar av lektionen, och då tänker man va fan ska man göra
nu då!? (Jon)

Ida och Pia uppger att de fått stökiga och oroliga klasser som ingen tidigare velat ha. Pia kom
in i klassen som lärare nummer fjorton och Ida som lärare nummer åtta. Detta kan ha bidragit
till att deras debut varit extra arbetsam.

Eva och Moa uppger att deras socialisation in i yrket inte varit speciellt besvärlig. Eva, som
arbetat mycket inom skolan tidigare, uppger att hon inte kände av övergången från
utbildningen till skolan i någon större utsträckning. Eva säger att hennes säkerhet i rollen som
lärare bottnar i tidigare erfarenheter i yrket, samt att hennes ålder är en fördel i
sammanhanget. Moa säger sig haft en, vad hon kallar, ”lugn start”. Hon hänvisar till skolans
organisation som hon upplever tar hand om nya lärare på ett föredömligt sätt.

Jag har haft otrolig tur att ha fått en sådan rektor. Det vet jag, jag gick in en gång i våras för då
kände jag nästan det här att jag hade för lite att göra istället. Det var väl det här att man vill
prestera så mycket och allting.
---
Jag ville ha mer arbetsuppgifter än vad jag hade, men så pratade jag med rektorn och hon menade
på att, ta det lugnt, se det här som en mjukstart, du behöver inte fylla tiden […] Hon höll nog
tillbaka mig mycket och tyckte att, du behöver inte. (Moa)

Alla utom Moa och Eva upplever att det varit svårt att lämna jobbet mentalt och att fritid och
arbetet inte haft någon tydlig gräns under första terminen. Per beskriver en suddig linje mellan
arbete och fritid. Han uppger att han arbetade mycket och att första tiden var påfrestande.
Denna uppfattning delas av Pia, Jon och Ida.

Det var ju ingen fritid direkt, man åkte hem och så sov man, var så trött på eftermiddagarna, man
jobbade ju rätt hårt liksom hela dagen och var väldigt på helspänn liksom så där. Så första
veckorna var jättejobbiga, då sov man mest och man tycket inte att man hade något liv utöver
jobbet så. (Per)

Samtliga ger ett intryck av att den första terminen utgjort den tuffaste tiden. Pia beskriver hur
hon hade tunnelseende i början och att det kände som om man hade skyddslappar för ögonen.
Alla informanterna uppger att det var väntat att arbetsbelastningen skulle bli stor i början. De
upplever att insikten om att det skulle bli tufft varit positiv då förväntningarna i de flesta fall
infriats.

Gällande mentorskap kan konstateras att fem av sex informanter fått mentorer, men att stödet
har varit av varierad karaktär. Per som inte fått tillgång till en mentor säger sig ha saknat det
stödet, men uppger samtidigt att han skaffat sig informella mentorer. Ida hade tillgång till två
mentorer, Moa och Jon en var. Mentorträffarna skedde på schemalagd tid varje vecka för
dessa tre. Ida, Moa och Jon uppger att de är mycket nöjda med träffarna då de varit mycket
givande.

Den mentortid jag har haft har varit jättebra så just det här att kunna lufta sig, fråga hur man ska
göra, praktiska tips […] Dom [de två mentorerna] har verkligen gett mig råd och tips på hur jag
ska agera, inte vad jag ska göra ämnesmässigt utan hur jag ska vara, bete mig, vad jag ska säga,
tips och råd helt enkelt. (Ida)
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Jag har haft en mentor nu i ett helt år och det var väldigt skönt att få prata med henne och så  […]
Hade jag kastats in och vart helt själv då hade jag nog haft det tuffare, men nu hade jag så mycket
stöd av dom så då har jag liksom kunnat koppla av lite mer tror jag. (Moa)

Eva och Pia hade inga bestämda tider eller rutiner för sina mentorträffar. I Pias fall gjordes det
heller inte möjligt schemamässigt.

Det här introduktionsåret och ja… jag har nog ingenting positivt och säga om det, inget negativt
heller […] vi fick ihop 30 minuter varje vecka, om vi hade tur. (Pia)

Varken Pia eller Eva upplever att de saknat mentorer, de känner att det är viktigare för de
yngre nyutbildade lärarna än för dem själva. Samtliga uppger att de även hittat egna,
informella mentorer på skolan, vilka oftast ingått i arbetslaget.

Flera av lärarna, bland annat Pia, Per, Ida och Jon beskriver hur de under den första tiden bara
försökt ”hålla sig flytande”. Pia berättar att hon använde mycket stenciler för att gardera sig
för att eleverna hade arbete att jobba med. Även Jon beskriver detta. Per berättar hur han test-
ade sig fram i början och att undervisningen ”kanske inte alltid gick rätt till” som han
uttrycker det.

De största utmaningarna

Flera av lärarna nämner den sociala verksamheten i klassrummet som påfrestande, men säger
samtidigt att detta är viktigt och att det måste få ta tid. Ida menar att den största utmaningen
under hela första året varit gränssättning. Ida, Pia, Jon och Per uppger att det kan vara
problematiskt att försöka skapa ordning och arbetsro i klassrummet. ”Hålla ordning på
klassen och se till att man är så pass intressant så att alla är intresserade och lyssnar” säger
Jon har varit en utmaning.

När man går in i ett klassrum så är det kanske liksom, inte det första man tänker är att göra en
kanonlektion, utan det första är hoppas att alla kan vara tysta, liksom få någonting gjort! (Per)

Per uttrycker en önskan om att tillämpa regler och ordning i arbetet. Han beskriver hur han i
början saknade rutiner för hur han skulle arbeta och att detta upplevdes ansträngande. De
olika skolorna som utgör informanternas arbetsplatser skiljer sig inte bara åt genom det geo-
grafiska läget utan även historiskt. Pers skola är relativt nystartad, vilket förklarar att det
saknas en viss struktur och bestämda rutiner.

Moa och Pia nämner att de upplevt det svårt att få gehör för nya idéer i början. Moas skola är
en gammal skola belägen i ett mindre samhälle, hon benämner den som ”traditionell”. Detta
kan vara en förklaring till att hon upplever det svårt att komma med nya idéer. Pia, som delar
den uppfattningen, arbetar på en liknande skola.

Pia nämner specifika händelser (en påfrestande elevrelation och en besvärlig förälder) som
hon upplevt som svåra att hantera. Övriga informanter nämner mer övergripande områden
som känts påfrestande. Till exempel uppfattas konflikthantering, disciplinfrågor och föräldra-
kontakter komplicerat och tidsödande att arbeta med. Pia och Eva säger sig kunna hantera
situationer utifrån tidigare erfarenheter i större utsträckning än vad de yngre lärarna gör, oftast
rör det föräldrakontakter, elevrelationer och gränssättning. Pia och Eva relaterar till att de har
egna barn, vilket de upplever underlättar bl.a. maktrelationen lärare-elev. De menar att de
mött detta fenomen naturligt i föräldrarollen. Samtliga informanter uttrycker en önskan om att
vara omtyckta av eleverna. Samtidigt påtalar de att man inte får bli för mycket kompis, utan
att det måste finnas en balans.
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Pia och Eva har erfarenheter av skolan ur ett föräldraperspektiv, vilket de upplever har varit
en hjälp vid kontakt med föräldrar. Det som Pia och Eva upplever som krävande med
föräldrakontakterna är främst att de tar mycket tid. Det är i första hand Moa och Per som
lyfter fram föräldrakontakterna som svåra och komplicerade. Moa beskriver att hon känner sig
ung i förhållande till elevernas föräldrar. Moa och Per upplever inte att föräldrarna behandlat
dem på något speciellt sätt beroende av deras ålder.

Det är nog föräldrakontakten som jag känner att det… eleverna känner jag mig rätt trygg med men
i och med att jag själv inte har barn och är ganska ny och ung, så är det föräldrakontakten som jag
känner att jag inte alls varit säker på. (Moa)

Per och Moa, de yngsta informanterna, upplevde att det var svårt att komma in i arbetslaget,
och att lära känna kollegorna i början. Detta är ingenting som någon av de övriga fyra
nämner, arbetslaget ses snarare som en resurs i det dagliga arbetet.

Största utmaningen ja… det var väl att komma in i ett arbetslag och sen försöka bli en i gänget
liksom. Det tyckte jag var tungt så i början. […] Man kände inte så många i början, och det blev ju
inte jättelånga samtal med någon precis, utan man jobbade och så åkte man hem. (Per)

Eva, Pia, Ida och Jon har samtliga arbetslivserfarenheter utanför skolan. Per och Moa
påbörjade lärarutbildningen direkt efter avslutade gymnasiestudier vilket innebär att de har
begränsad arbetserfarenhet. Detta kan bidra till att det varit svårare för dem att gå från ett
elevperspektiv till ett lärarperspektiv.

Förväntningar på yrket

Planering och uppgifter utöver undervisningen upplever de nya lärarna tar mycket tid och
energi. Det faktum att läraryrket innefattar så många fler arbetsuppgifter än att bara undervisa
upplevs som krävande och till viss del överraskande.

Det är ju mycket socialt jämfört med vad man får för bild annars och så där. Man tror ju att det är
att gå in och undervisa mycket men det är ju den lilla delen det, kanske är 30 % av allt jobb. Sen är
det planera… (Per)

Informanterna kopplar arbetssituationen till utbildningstiden och säger att de saknar vissa
delar från utbildningen. Samtidigt uttrycker samtliga belåtenhet över utbildningen då den givit
dem alla någonting. Områden som de flesta säger sig velat ha mer av är konflikthantering,
föräldrakontakter och gruppdynamik.

Jag tycker att vi under utbildningstiden har fått en massa bra saker, det har vi, men jag skulle ha
velat ha mer med konflikthantering, kanske jobbat med värderingsövningar, hur får man ihop en
grupp, hur möter man olika situationer, hur kan man göra, mer praktiska och konkreta saker.(Ida)

Moa säger sig sakna träning i konfliktlösning, men ställer sig samtidigt frågande till hur lärar-
utbildningen skulle kunna tillgodose det. Ida påpekar att hon önskat att hon haft mer kunskap
om gruppdynamik med sig från utbildningen. Hon nämner till exempel att hon känt sig osäker
på hur hon skulle hantera alla de sociala situationerna hon stött på. Just denna uppfattning
delas av flera informanter.

Moa och Jon efterlyser även mer praktik under utbildningen då de upplever att denna utgör
bästa förberedelsen för yrket. Alla utom Moa nämner att de inte hinner utföra sitt arbete inom
arbetstiden och att det främst är planeringen som tar tid. Samtidigt tycker Eva att det är en
självklarhet att jobba övertid, en uppfattning som inte delas av Jon.
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Flera av informanterna uppger att kollegor sagt till dem att inte arbeta så mycket utöver
arbetstiden och att de inte ska ta hem saker att arbeta med på kvällar och helger.

Det vart lite för mycket (timmar) förra året, ibland kunde jag ligga på 55 till 60 timmar […] Dom
jag jobbade med sa ju åt mig att nu tar du inte med någonting hem. Det var ju jättesvårt i början.
(Pia)

Ida, Pia, Per och Jon har ansvar för undervisning i ämnen som inte ingått i deras utbildning.
Pia beskriver att detta varit stressande och nämner speciellt undervisningen i engelska. Hon
uppger att hon inte läst engelska sedan hon själv gick i skolan. Per och Eva undervisar inom
områden de inte har utbildning för, ålders- och ämnesmässigt. Per berättar att det ämnes-
mässigt inte är något problem men att han känner en osäkerhet inför betygssättning, denna
uppfattning delas av Eva.

Det där med betygssättningen var väl lite jobbigt, men jag tycker ändå att det har gått bra så,
ämnesmässigt så är det ju inga problem att jobba har jag känt. (Per)

När det kommer till ämnena matematik och NO kan konstateras att olika skolor prioriterar
olika ämnen. Pia säger att ”NO: n försvinner ju mycket när man är 1-7 lärare och om man
har otur och hamnar på en skola som inte har den prioriteringen”. Pia och Ida talar om att
det saknas material på deras skolor för att kunna möjliggöra undervisning i NO.

Det har aldrig funnits någon på skolan som har brunnit för de ämnena på nått sätt, så det finns inga
grejer, böcker eller så där. Så det där med fysik, kemi och biologi det kan jag i princip inte ha för
det finns inga grejer och det är ju lite dyrt att köpa in och så där, så jag har fått göra det bästa av
det. (Ida)

Pia berättar att hon känner en begränsning i sitt arbete med anledning av brist på material,
”jag har ju bara haft fysik då för det är det enda jag har haft råd med”. Trots detta säger hon
att hennes visioner om god undervisning kommer att förverkligas, men kanske inte i den takt
hon önskat. Pia och Ida berättar att de satsat extra på matematiken då de upplevt att eleverna
tidigare inte kommit i kontakt med det området så mycket på ett fördelaktigt sätt.

Jag har satsat mycket på matematiken för det var ingen som, det var bara svensklärare och
fritidspedagoger runt dom här barnen, som inte tyckte det var roligt. Jag var väl den som rensade
upp i deras matteträsk och fick i gång dom lite. (Ida)

Jon uppger att han arbetar mycket med matematiken. Eva har bara matematik, ingen NO
undervisning.

Ett års erfarenhet

Mycket har hänt på knappt ett år är en slutsats som kan dras utifrån lärarnas berättelser. Det
mest påtagliga är det ökade självförtroende som samtliga förvärvat. Lärarna visar på en större
säkerhet i sin lärarroll, de uppger sig vara mer trygga i sig själva och litar mer till sin
pedagogiska förmåga. Deras svar indikerar att det har varit ett mycket utvecklande år. Ida
säger att hon lärt sig otroligt mycket och att erfarenheter från hennes första år gjort henne
säkrare. Hon säger att hon idag kan ”hantera nästan vad som helst”. Jon berättar att han inte
behöver lägga lika mycket tid på att planera som han gjorde i början.
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Pia ser tillbaka på sitt första år;

Det är först nu jag börjar komma på vad jag har gjort, första året har varit ett socialt år helt enkelt,
mycket jobba socialt och bara liksom kasta ut grejer.
---
Det är ju min utmaning nu att se dom utvecklas framåt, att liksom inte vara så styrd av läromedel.
(Pia)

Flera av lärarna nämner att de lärt sig mycket om sig själva på ett personligt plan, till exempel
hur de reagerar i olika situationer. Det är framför allt de yngre lärarna som beskriver de här
upplevelserna. Moa säger att hon ”blivit lite varm i kläderna” och beskriver att hon upptäckt
var hennes gränser går. Pia och Ida säger sig uppleva större svängrum i undervisnings-
sammanhang än tidigare. De beskriver upplevelser av att allt inte måste vara detaljplanerat.

Nu kan man börja göra grenar ut och plocka, samma som jag upptäckte efter ett tag att just det här
känna sig trygg, att mitt i en lektion bara ändra om och det blir bra. (Pia)

Eva, Pia och Ida uppger att de idag inte klarar av att utföra sitt jobb inom arbetstiden, något
som de andra tre informanterna uppger att de gör. Moa är den enda som uppger att hon gjort
det från första dagen.

Att jag sitter kvar eller kommer tidigare beror ju på… mitt välbefinnande. Det gör man ju! (Eva)

Flertalet uttrycker att arbetssituation är mer tillfredställande idag jämfört med den första
terminen. Jon beskriver arbetet som roligare idag och att det beror på att han kommit eleverna
närmare och lärt känna deras föräldrar. Pia beskriver hur hon känner sig säkrare i ämnena och
Ida hur hon idag kan improvisera i undervisningen.

Jag kan gå in i morgon på morgonen och kanske inte ha allt planerat, för då kan jag komma på nått
vi ska göra eller säga någonting, men första halvåret måste jag säga var jag ju nästan livrädd om
jag inte hade planerat hela lektionen för att då tänkte jag, shit vad ska jag göra? (Ida)

Sammanfattning av empiriska studien

Informanterna representerar en variation. Ingen av informanterna är den andre lik, inte heller
skolorna de är verksamma vid är lika. En sak går dock att fastställa och det är att upp-
levelserna kring hur yrkessocialisationen tar sig uttryck är beroende av till exempel lärarens
ålder, tidigare erfarenheter samt skolans organisation.

Undersökningens resultat visar på att nyutexaminerade lärare upplever det sociala arbetet som
påfrestade. Vidare upplever informanterna att planering och uppgifter utöver undervisningen
tar mycket tid och energi. Konflikthantering, disciplinfrågor och föräldrakontakten upplevs i
många fall komplicerat att hantera. Den första tiden i yrket uppges ofta bli en försöks-
verksamhet där olika strategier och metoder prövas och där det i första hand gäller att hålla
sig flytande. Ett skäl till att yrkesdebuten kan upplevas mer smärtsam finner jag i att vissa
lärare undervisar i ämnen de saknar utbildning för. Undersökningen visar att fem av sex lärare
ansvarar för undervisning i ämnen som inte ingått i deras utbildning.

Två informanter uppger att de fått tjänster de upplever ingen velat ha. Informanternas berätt-
elser pekar på att socialisationen in i yrket kan bli mindre påfrestande om läraren får tillgång
till en mentor, goda relationer med kollegor är avgörande för om trivseln. Ålder, tidigare
erfarenheter och skolans organisation spelar stor roll i fråga om hur man upplever sin första
tid i yrket. Även skolans lokala miljö, relationer till kollegor och tillgång till mentor är fram-
trädande faktorer som påverkar hur upplevelserna under den första tiden i yrket ter sig.
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När det gäller lärarnas ämneskombination, matematik och NO, kan konstateras att olika
skolor prioriterar olika ämnen. Hälften av lärarna uppger att det saknas material och utrust-
ning för att kunna möjliggöra undervisning i NO. Flertalet berättar om att de satsat extra på
matematiken då de upplevt att eleverna tidigare inte kommit i kontakt med det ämnet på ett
positivt sätt. Några av lärarna känner en begränsning i sitt arbete med anledning av brist på
material, trots detta finns det hopp och visioner om att genomföra god undervisning.
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Relation mellan teori och empiri
Jag har valt att disponera avsnittet utifrån problemformuleringens frågeställningar, då dessa
utgör utgångspunkten för undersökningen. Frågeställningarna bildar underrubriker i detta
avsnitt och presenteras i följande ordning, Hur upplever nyblivna 1-7 lärare i matematik och
NO sin yrkesdebut och sin första tid i yrket?, Vilka faktorer ses som de största utmaningarna
vid yrkesdebuten och under den första tiden som yrkesverksamma? och Vilka faktorer på-
verkar upplevelserna under den första tiden i yrket? Avsikten med sammanfattningen är att
försöka belysa resultaten i relation till den forskning och teori som presenterats i litteratur-
studien. Detta möjliggör att resultaten kan jämföras. Jag har dock inte speglat alla paralleller
mellan litteraturstudien och mitt resultat, utan endast jämfört de delar av resultatet jag sett
som mest relevanta. Slutligen berörs frågan om vilka faktorer som påverkar upplevelserna.

Hur upplever nyblivna 1-7 lärare i matematik och NO sin yrkesdebut och sin
första tid i yrket?

De intervjuade lärarna upplever att den första tiden varit ansträngande och att de arbetat
mycket. Någon större fritid under de första veckorna upplever ingen av dem direkt ha haft. En
informant säger sig blivit helt lämnad åt sitt öde utan någon direkt yrkesintroduktion, men de
flesta upplever sig ha fått en bra introduktion. Alla utom en berättar om att de känt sig vilsna,
nervösa och osäkra i sin nya roll som lärare, men att det i denna osäkerhet även funnits en
entusiasm och nyfikenhet. Denna bild överensstämmer med Sälls undersökning från år 2000,
som visar att de nya lärarna ser positivt på sin lärarroll vid yrkesdebuten, men att yrket i sig
upplevs krävande. En av lärarna i min undersökning avviker i uppfattningen om att vara osäk-
er i sin roll, hon menar att hennes säkerhet bottnar i tidigare erfarenheter i yrket samt att
hennes ålder är en fördel i sammanhanget. Alla upplever att de haft svårt att lämna arbetet
mentalt, efter arbetstid. De intervjuade lärarna ger intryck av att den första terminen utgjort
den tuffaste tiden. Som nya på sina arbetsplatser tycker alla att de känt kollegors stöd i
arbetet, samt att de inte blivit påtvingade alltför många uppgifter utöver undervisningen. Två
av de intervjuade säger sig haft en, vad de kallar, lugn start. Två av de intervjuade nämner att
de upplevt det svårt att få gehör för nya idéer i början. Ytterligare två informanter säger sig ha
fått klasser som de uppfattat att ingen ville ta sig an, vilket de upplever som en rolig ut-
maning. Det faktum att nya lärare får tjänster som inte motsvarar deras utbildning är något
som Säll funnit i sin studie från år 2000. Hon menar att det kan leda till att de nya lärarna
tillägnar sig en negativ bild av sitt arbete. Vidare visar Säll i sin studie att anställnings-
förhållandena och ledningen på skolan har stor betydelse för hur yrkesdebuten ter sig.
Samtliga lärare i min intervjuundersökning säger att det var väntat att arbetsbelastningen
skulle bli stor i början, vetskapen om detta upplever de som positiv, då förväntningarna i de
flesta fall införlivats. Detta resultat står i kontrast till Jönsson och Rubenstein Reich under-
sökning från 1995 som visar på att nya lärare tenderar att vara oförberedda på den stora
arbetsbördan som präglar lärarjobbet.

Gällande mentorskap kan konstateras att fem av de sex nyblivna lärarna fått mentorer, men att
stödet har varit av varierad karaktär. Vissa har haft schemalagd tid varje vecka med sin
mentor, andra har träffats mer spontant när det funnits tid. De flesta uppger att de även hittat
egna, informella mentorer på skolan. De informella mentorerna har oftast ingått i arbetslaget.
Av de intervjuade lärare som haft en mentor till förfogande har alla utom en upplevt det som
ett stort stöd. Den informant som inte upplevde sig behöva mentor menade att yngre lärare
kanske var i större behov av en. Skolan gjorde det schemamässigt heller inte möjligt så att det
skulle kunna fungera, i detta fall. Den lärare som inte fått tillgång till en mentor säger sig
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sakna det stödet då han känt sig lämnad lite vind för våg. Lärarna berättar om att de tilldelats
mentorer, men att stödet inte alla gånger varit givande för dem.

När det kommer till lärarnas ämneskombination, matematik och NO, kan konstateras att olika
skolor prioriterar olika ämnen. Hälften av lärarna uppger att det saknas material som möjlig-
gör undervisning i NO. Flertalet berättar om att de satsat extra på matematiken då de upplevt
att eleverna tidigare inte kommit i kontakt med det ämnet på ett stimulerande sätt. Några av
lärarna känner en begränsning i sitt arbete med anledning av brist på material, trots detta
uttrycker de hopp och visioner om att genomföra god undervisning.

Vilka faktorer ses som de största utmaningarna vid yrkesdebuten och under
den första tiden som yrkesverksam?

Vad som upplevts som de största utmaningarna av lärarna under första året har rört olika
saker, men det är flera företeelser som kommer igen i intervjuerna. Till exempel upplever
flertalet att den sociala verksamheten i klassrummet är viktig, att den tar tid och att den även
måste få ta mycket tid. Några av lärarna nämner specifika händelser som de upplevt som
tuffa, medan andra visar på mer övergripande områden. De yngre lärarna upplever föräldra-
kontakten som krävande och samtliga informanter uppger att den är tidskrävande. De yngre
lärarna upplevde även att det var svårt att komma in i arbetslaget och lära känna kollegiet.
Resultatet överensstämmer med Jönsson och Rubinstein Reich undersökning från 1995, där
lärarna berättar om att de inte varit förberedda på exempelvis disciplinproblem, omfattningen
av psykosociala problem, konflikthantering och svårigheter vid kontakter med föräldrar. Säll
påtalar också att lärarna i hennes undersökning hade liknande problem.

Till stor del verkar arbetsuppgifterna och arbetet i stort ha motsvarat förväntningarna.
Sammantaget upplevde informanterna att planering tog mer tid än de förutsett. Även det
faktum att läraryrket innefattar så många fler arbetsuppgifter än att undervisa upplevde många
som arbetsamt och tidskrävande. I Lärarrollen i förändring kommenterar Isberg att planering-
en för nybörjaren tar tid i förhållande till den mer erfarne läraren.

Flera av informanterna kopplar arbetssituationen till utbildningstiden och säger att de saknar
vissa moment från utbildningen. Områden som de flesta uppger att de velat ha mer av är till
exempel konflikthantering, föräldrakontakter och gruppdynamik. Detta resultat överens-
stämmer med både Sälls undersökning och med det som Landin och Hällström skriver om i
sin bok Lärarledarskap. Flera av lärarna efterlyser även mer praktik då de upplever att denna
utgör bästa förberedelsen för yrket. Nästan alla nämner att de inte hinner utföra sitt arbete
inom arbetstiden och att det främst är planeringen som tar tid. Samtidigt tycker flertalet att det
är en självklarhet att jobba övertid, ”för sin egen skull” som de uttrycker det. Övertid blir
därmed en självklarhet för att fixa arbetet.

Två av informanterna arbetar med grupper, som de upplever att ingen tidigare tagit sig an
eller velat ha, detta beskrivs av båda som en riktig utmaning. Den ena läraren kom som
nummer fjorton i ordningen, den andra som lärare nummer åtta. Alla informanter utom en
undervisar i ämnen som inte ingått i deras utbildning. Två av lärarna arbetar i skolår de inte
har utbildning för, vilket innebär exempelvis att de sätter betyg. I Sälls studie påtalas
problematiken kring nyutbildade lärare som får tjänster som inte motsvarar deras utbildning.
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Vilka faktorer påverkar upplevelserna under den första tiden i yrket?

Att mycket händer under det första året som yrkesverksam kan konstateras utifrån lärarnas
berättelser. Det mest påtagliga är det ökade självförtroende som samtliga beskriver sig ha
förvärvat. Lärarna säger sig ha en större säkerhet i sin roll och känner sig även tryggare i sig
själva. Lärarna menar att de litar mer till sin pedagogiska förmåga nu än vad de gjorde under
sin första termin. Lärarnas svar indikerar att det har varit ett mycket utvecklande första år,
både på det pedagogiska planet, och samtidigt på det personliga. Flera av lärarna nämner hur
de vågar lita mer till sig själva i sin undervisning och i sin roll som lärare. Flera nämner hur
de fått större vetskap om hur de reagerar i olika situationer. Det är framför allt de yngsta
lärarna som beskriver de här upplevelserna. Resultatet från min undersökning kan jämföras
med Sälls, som visar exempel på sjunkande självförtroende hos lärarna under det första året.

De äldre bland lärarna säger sig kunna hantera situationer utifrån tidigare erfarenheter i större
utsträckning än vad de yngre lärarna gör, oftast rör det föräldrakontakter, elevrelationer och
gränssättning. De menar att de på ett naturligt sätt varit i kontakt med situationer innan tack
vare att de har egna barn och genom tidigare arbetslivserfarenheter. Resultatet kan sättas i
samband med vad Arfwedson et al skriver i På väg mot katedern – en bok för lärar-
utbildare/handledare och för blivande och nyblivna lärare. Författarna menar att upplevelsen
av yrkesdebuten är beroende av såväl personliga erfarenheter som förväntningar på yrket.
Yrkessocialisation är inte bara en fråga om personlig kompetens utan även en fråga om rätt
person på rätt plats, påpekar Fransson och Moberg i boken De första ljuva åren.

De sociala kontakterna med eleverna omnämns av informanterna som krävande och tids-
ödande, ett resultat som överensstämmer med Jönsson och Rubenstein Reich studie. För-
fattarna konstaterar att nya lärare inte är förberedda på omfattning av arbetet med sociala
problem. Säll konstaterar i sin studie att nya lärare ofta får tjänster som inte motsvarar deras
utbildning. Flertalet av lärarna i min undersökning undervisar i ämnen som inte ingått i deras
utbildning och de beskriver att detta utgör en stressande faktor. I boken På väg mot katedern
säger författarna att förväntningar på yrket avgör hur upplevelserna av att börja arbeta artar
sig. Samtliga lärare i min studie uppger att de mentalt var förberedda på att det skulle bli
arbetsamt i början. De upplever även att det varit positivt att ha den vetskapen med sig in i
yrket.

Sammantaget kan sägas att ålder, tidigare erfarenheter, skolans organisation, den lokala
skolans miljö, relationer till kollegor och mentorskap är de faktorer som i första hand tycks
påverka hur upplevelserna under den första tiden i yrket ter sig.
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Diskussion
Kapitlet är uppdelat i två huvudavsnitt, först diskuteras undersökningsmetoden och sedan
resultatet. I metoddiskussionen behandlas fördelar, nackdelar, svaga och starka punkter i vald
metod. I resultatdiskussionen behandlas vad rapportens resultat kan ha för möjliga konsekven-
ser för det praktiska arbetet i skolan. Avslutningsvis presenteras konkreta tips på vad man
som ny lärare bör tänka på samt förslag på vidare forskning. Egna ståndpunkter och
resonemang kring aktuella delar kommer att lyftas fram.

Metoddiskussion

Studiens empiriska del inriktade sig på att söka svar på hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik
och NO upplever sin yrkesdebut samt sin första tid i yrket. Vidare önskade jag finna svar på
vilka faktorer som utgör de största utmaningarna samt vilka faktorer som påverkar upp-
levelserna under det första året. Studien har tagit sin utgångspunkt i litteratur, såväl i aktuell
forskning, t.ex. Sälls avhandling Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör och
illuminatör från år 2000 och Hargreaves Läraren i det postmoderna samhället från 1998, som
i klassiska studier som Lorties Schoolteacher från 1975 och Laceys The socialization of
teachers från 1977. Jag upplever att litteraturstudien bjuder en bred bild av det undersökta
området. Den empiriska delen av studien inriktar sig på sex nyutbildade lärares erfarenheter
och upplevelser från sitt första år som yrkesverksamma. Detta innebär att deras upplevelser är
i förhållandevis färskt minne, då flertalet är mitt uppe i sitt första år. Samtidigt kan det inne-
bära att de inte hunnit reflektera över sin första tid i yrket och därmed har svårt att se på sig
själva med distans.

När det gäller undersökningens generaliserbarhet, dvs. i vilken grad resultaten kan generali-
seras och gälla för fler än informanterna, kan konstateras att det generellt är svårt att avgöra.
Jag upplever mina informanter som representativa för den grupp som generaliseringen skall
gälla. Jag påstår detta då intervjuerna genomförts med både män och kvinnor, det finns en
spridning bland deltagarna när det gäller exempelvis ålder, bakgrund och tidigare arbetslivs-
erfarenheter. De aktuella skolorna skiljer sig också åt när det gäller storlek på skolan (antal
elever och lärare) och geografisk belägenhet (lika många på landsbygden som i städer).
Informanterna har samtliga lärarexamen med inriktning matematik och NO år 1-7. De har
varit yrkesverksamma i ungefär lika lång tid, och är alla verksamma inom den kommunala
grundskolan.

Intervjuerna har genomförts på olika tider, allt från klockan elva på förmiddagen till sent på
kvällen. Detta kan ha påverkat min uppmärksamhet såväl som informanternas. Intervjuerna
har genomförts enligt intervjuguide. Denna fria form av intervjusamtal gör det möjligt att inte
alla informanter fått exakt samma frågor, inte heller i samma följd. Detta kan ha påverkat vad
som kommit upp under intervjun. Intervjuerna har i fyra av sex fall ägt rum i hemmet hos den
intervjuade, vilket kan ha påverkat resultatet. Jag upplever att detta endast varit en fördel då
informanten givit intryck av säkerhet och trygghet i sin hemmiljö.

Undersökningens validitet, om resultatet ger en sann bild av det som undersökts, kan jag som
författare bara ha vaga uppfattningar om. Jag kan självklart ha aningar om undersökningens
validitet utifrån de data jag har från intervjusituationerna. Det samspel som uppstår mellan
den intervjuade och mig har ju bara ägt rum där och då, mellan oss. Intervjusituationen kan
konstateras vara beroende av sitt sammanhang. Jag upplever att informanternas berättelser
varit högst ärliga och att sanningen inte friserats. Jag kan dock inte gå i god för att
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informanternas minne inte sviker dem. Ofta förskönar man och kommer kanske inte ihåg
sådant som upplevts som mödosamt. Jag är medveten om att sanningar över tid kan förskönas
och/eller förträngas. Jag upplever dock att ingen av informanterna medvetet gjort detta. Jag
har eftersträvat ett så gott forskarhantverk som jag förmår vid genomförandet av intervjuerna.

Resultatdiskussion

Undersökningens resultat visar på att nyutexaminerade lärare upplever det sociala arbetet som
påfrestade. Vidare upplever de att planering och uppgifter utöver undervisningen tar mycket
tid och energi. Några av lärarna hade inte förutspått att det var så mycket uppgifter förutom
undervisningsuppgiften. Detta resulterade självklart i att uppgifter utöver undervisningen
kändes påfrestande. Konflikthantering, disciplinfrågor och föräldrakontakten upplevs i många
fall av informanterna komplicerat att hantera. Att det är de yngre lärarna som främst betonar
detta känns inte främmande. Självklart har de äldre lärarna mer erfarenheter att luta sig
tillbaka mot och relatera det nya till. De två äldsta lärarna har även egna barn vilket gör att de
i sin föräldraroll naturligt kommit i kontakt med bland annat disciplinfrågor och konflikter
med barn.

Den första tiden i yrket uppges ofta bli en försöksverksamhet där olika strategier prövas och
där det gäller att hålla sig flytande. Denna känsla upplever jag att samtliga ger mig. En annan
gemensam faktor är att alla säger sig varit förberedda på att första tiden i yrket skulle bli tuff.
Två av informanterna upplever jag avviker starkt från de övrigas berättelser, båda på skilda
sätt. Först är det Eva, med sina tidigare erfarenheter inom skolan och sin ålder som starkt
bidrar till att yrkesdebuten inte upplevs direkt påfrestande. Att hennes debut inte blev direkt
ansträngande känns inte speciellt överraskande. Moa däremot, en av de yngsta informanterna,
var en stor överraskning för mig. Hennes lugna socialisation in i yrket har ingen motsvarighet.
Jag upplever att hennes inträde i yrket varit rena drömstarten. Innan jag påbörjade min empir-
iska del hade jag inte kunnat fantisera om att jag skulle få en sådan beskrivning av någon
lärares första år. Det har varit betydande att även få med en sådan positiv bild av hur yrkes-
debuten kan te sig. Jag vill tillägga att det i hennes fall varit organisationen som gjort denna
start möjlig.

Skäl till att yrkesdebuten kan upplevas mer smärtsam finner jag i att vissa lärare undervisar i
ämnen de saknar utbildning för samt att de fått tjänster ingen velat ha. Att nya lärare får
tjänster som de upplever att ingen vill ha tycker jag är en brist hos arbetsgivarna, dessa
tjänster borde innehas av mer erfarna lärare. Undersökningen pekar på att socialisationen in i
yrket kan bli mindre påfrestande om läraren får tillgång till en mentor, trevliga och hjälp-
samma kollegor är även avgörande i fråga om trivsel. Alla informanter pratar mycket varmt
om det kollegiala samarbetet. Detta påminner om hur viktig den sociala interaktionen är och
att man vid sin anställning bör uppmärksamma kollegiet. Ålder och tidigare erfarenheter kan
konstateras spela stor roll i fråga om hur man upplever sin första tid i yrket.

När det gäller lärarnas ämneskombination, matematik och NO, har jag funnit att olika skolor
prioriterar olika ämnen. Hälften av lärarna uppger att det saknas material och utrustning för att
kunna möjliggöra undervisning i NO. En del av lärarna beskriver hur de känner en begräns-
ning i sitt arbete med anledning av detta. I denna begränsning utstrålar trots allt lärarna hopp
och visioner om att genomföra god undervisning. Det är uppenbarligen en tuff verklighet som
möter de nya matematik- och NO-lärarna. I litteraturen, som visar en mer generell bild av nya
lärares upplevelser, nämns inte denna företeelse. Möjligen för att den forskningen inte ser till
den ämneskombination lärarna har med sig från utbildningen. Jag har erfarit att det främst är
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skolor som är mindre bemedlade som prioriterar bort NO material vid sina inköp. En annan
avgörande faktor tycks vara om lärarna på skolan är intresserade av ämnet, och därmed har ett
personligt intresse för det. Finns ett personligt intresse så finns även material och vice versa.
Jag upplever därmed att NO undervisningen på vissa skolor motarbetas. Vetskapen om detta
gör att jag upplever det ännu viktigare att vara en god ambassadör för ämnet ute på skolorna.

Flertalet av informanterna berättar om att de satsat extra på matematiken då de upplevt att
eleverna tidigare inte kommit i kontakt med det ämnet så mycket på ett stimulerande sätt.
Detta har resulterat i att eleverna har skapat en negativ bild av ämnet. Det glädjer mig dock att
höra hur lärarna har lyckats vända elevernas negativa inställning till matematikämnet. Det är
uppenbart att matematik och NO lärare har en viktig funktion att fylla ute på skolorna. Kanske
främst när det gäller påverkan och förmedlandet av attityder och kunskaper i ämnena. Jag har
fått känslan av att om ingen brinner för ämnet hamnar det tyvärr i skymundan.

Lärarnas Riksförbund (LR) har under ett flertal år följt upp nyutexaminerade lärare för att få
en bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Resultaten som presenteras är från år 2001, har be-
handlats under 2002, och utgör deras senaste undersökning, Arbetsmarknadsenkät 2001.
Undersökningen pekar på att arbetslösheten är mycket låg, under en procent. Av de tillfrågade
är det 88 % som arbetar som lärare, knappt fem procent har valt ett annat yrke och sju procent
ägnade sig åt någonting annat, som till exempel föräldraledighet eller fortsatta studier.
Resultatet av enkäten visar även på mindre positiva sidor, då den visar att många inte får det
mentorsstöd de är berättigade till. Många av de nyutexaminerade uppger att de saknat hjälp
och stöd vid anställningen och uppger att arbetssituationen är mycket pressad68. Detta är i
linje med min undersökning där deltagarna berättar om att de tilldelats en mentor, men att
stödet inte alla gånger varit givande. Vidare visar LR:s Arbetsmarknadsenkät 2001 att nästan
två tredjedelar av de nyutexaminerade inte klarar av sina arbetsuppgifter inom ramen för sin
arbetstid69. Denna uppfattning delas av informanterna i min undersökning där alla utom en
uppger att de inte hinner utföra sitt arbete inom arbetstiden och att det främst är planeringen
som tar tid. Samtidigt tycker flertalet att det är en självklarhet att jobba över, ”för sin egen
skull” som de uttrycker det. Detta blir därmed en självklarhet för att fixa arbetet.

Råd till snart färdiga lärare

LR har uppmärksammat de nyutbildades situation och har skapat ett introduktionsprogram,
som den nyanställde kan få möjlighet att följa om programmet tillämpas av kommunen. I
detta program ska den nyanställde få tillgång till en mentor, om så önskas. Programmet är av-
sett att följas under det första året i yrket och kan endast nyttjas vid den första anställningen
efter examen. Under detta introduktionsår ska den nyanställde få en arbetsplatsintroduktion
samt en yrkesintroduktion. I arbetsplatsintroduktionen inkluderas all praktisk information som
till exempel personell information (vilket arbetslag den nyanställde ska ingå i, hur kopiatorn
fungerar etc.), formell information (information om skolplanerna och de lokala arbetsplanerna
etc.), pedagogisk information (rutiner kring utvecklingssamtal, åtgärdsprogram, nationella
prov etc.) och facklig information (lokala kollektivavtal avseende arbetstid och arbetsvillkor,
övertidsarbete etc.). Gällande yrkesintroduktionen är det viktigt att den individanpassas, då
den är kopplad till utvecklingen av lärarrollen menar förbundet 70.
                                                            
68 Lärarnas Riksförbund (2002) Arbetsmarknadsenkät 2001. [www]. Hämtat från
<http://www.lr.se/LRWEBB%!1.nsf/0/fc6926865555a79ec1256c68004fee61?OpenDocument>. Hämtat den 11
augusti 2003.
69 Ibid.
70 Lärarnas Riksförbund (2003) Stöd de nyutexaminerade lärarna [www]. Hämtat från <http://www.lr.se/lrwebb
!1.nsf/vHTML/Valkommen>. Hämtat den 3 juli 2003.
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Moran med flera har i sin studie undersökt vad nyutbildade lärare upplever som ett idealiskt
introduktionsprogram. De redovisar bland annat följande punkter;

• en individualiserad introduktion som är avsedd för den aktuella skolan,

• träffar och erfarenhetsutbyte med andra nyutbildade,

• att få mer tid utanför klassrummet,

• råd kring hur man kan behandla föräldrakontakter,

• råd om hur man bäst utnyttjar sin tid (time management),

• mer guidning gällande disciplinära frågor71.

Genom intervjuerna har jag fått ta del av många goda råd om vad man bör tänka på som ny
lärare. Informanterna har betonat att det är viktigt att ha ett gott självförtroende. Tillsammans
med insikt om att den sociala verksamheten i klassrummet är viktig, är självförtroendet det
som upplevs mest betydelsefullt. Eva kommenterar detta, ”man får absolut inte glömma att
man har en stor social verksamhet där inte matte- och svenska böcker räknas”. Alla
informanter säger att man i arbetet måste vara sig själv, bjuda på sig själv och våga vara
mänsklig. En varning utfärdas när det gäller arbetsbelastningen, som kan bli hur stor som
helst om man inte sätter gränser för vad man upplever är en rimlig arbetsbörda. Informant-
ernas råd presenteras nedan, utan prioritetsordning.

• Att vid första anställningen begära mentor.

• Att man i arbetet måste vara sig själv, bjuda på sig själv och att våga vara mänsklig.
Pia säger att det är viktigt att erkänna sina fel och brister, samtidigt som man måste ha
tydliga gränser i sitt arbete. Eva säger att man gärna ska ”vara sig själv och visa
känslor”.

• Att det är viktigt att sortera och prioritera bland sina arbetsuppgifter. Ida säger att man
ska försöka stryka sådant som inte är ”måsten”. Samtidigt menar hon att det under-
lättar om man är ”effektiv, strukturerad och organiserad” i sitt lärarjobb.

• Att förhålla sig realistisk till sina ambitioner, att inte ha för höga krav på sig själv samt
se till skolans möjligheter. Jon påpekar att man inte behöver ”uppfinna hjulet” och
Moa beskriver hur hon i början kände att hon skulle ”rädda världen”.

• Att inte ta åt sig personligt. Ida berättar om hur hennes mentorer stöttat henne på den
här punkten och menat att ”det är inte dig som person de testar, det är för att du är ny
lärare”.

• Att försöka få struktur i verksamheten och att vara tydlig vuxen. Per påtalar att ”en
struktur i arbetet underlättar arbetet” för såväl honom som eleverna.

• Att man inte kan ha full kontroll på allt. Samtliga av de intervjuade menar att de gärna
skulle vilja ha full kontroll på allt och alla elever, men säger sig samtidigt inse att det
inte skulle fungera praktiskt. Per ger följande råd; ”man ska tänka på att inte stressa,
man ska överleva liksom bara […] man ska inte jobba ihjäl sig första tiden utan man
ska bara hålla sig flytande lite”.

                                                            
71 Moran, Anne, Dallat, John & Abbot, Lesley (1999) Newly Qualified Teachers in Post-primary Schools in
Nothern Ireland: the support provided for their needs and their own vision for induction. European Journal of
teacher Education, No 22. (pp. 173-189).
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• Att inse att läraryrket inte bara handlar om personlig kompetens, utan att lokala
förhållanden spelar in. Ida beskriver att hon trivs med sina, som hon kallar dem,
”galna barn” och skulle för allt i livet inte vilja undervisa i en ”röd liten stuga på
landet”.

• Att man ska fortsätta utvecklas i sin roll. ”När du börjar känna att det blir lugnare
någonstans så börja utveckla så du ändå känner att du får någonting” säger Pia. Hon
menar att det är viktigt att känna att man utvecklas och att ”alltid ha visioner att
blicka målmedveten mot”.

• Att koppla av från lärararbetet. Samtliga berättar att de upplever det svårt att stänga av
arbetet på fritiden, men att man måste arbeta mot det för att må bra.

Landin och Hellström har i sin bok Lärarledarskap listat kriterier för att stanna i yrket. Dessa
kriterier har de kommit fram till med hjälp av intervjuer. De har funnit gemensamma drag hos
de lärare som trivs med sin arbetssituation. Lärare som trivs kännetecknas av att de…

• lämnar jobbet när de går hem,

• sätter sina gränser,

• skapar en tydlig struktur,

• tar med eleverna i planeringen,

• går in i sin yrkesroll - då vågar de också visa värme,

• har ett liv utanför skolan och

• är trygga i sin kompetens72.

Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning

Idén till mitt examensarbete byggde på alla de funderingar jag hade inför mitt kommande
yrke. Jag upplever att många av mina frågor och andra farhågor nu blivit besvarade och i vissa
fall bekräftade. Jag är framförallt glad över att ha fått träffa dessa sex informanter som
delgivit mig erfarenheter från sin första tid som lärare. Jag är även tacksam för de värdefulla
råd de givit mig, vilka presenteras ovan.

Jag upplever att jag i och med detta arbete förvärvat större kunskap om hur nyutbildade lärare
upplever sin yrkesdebut samt sitt första år i yrket. Jag har via min empiriska studie även fått
inblick i hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik och NO upplever sin första tid. Jag känner att
jag har förvärvat en större vetskap om vilka faktorer som ses som de största utmaningarna
under det första läsåret. Med detta i ryggen upplever jag mig bättre rustad att möta skolans
verklighet. Insikten i att den första tiden kommer att vara krävande gör att jag känner mig mer
förberedd.

Ett fenomen eller företeelse kan studeras ur olika perspektiv, denna studie intar ett lärar-
perspektiv utifrån de sex nyutbildade lärarna. Detta innebär att det finns goda möjligheter till
vidare forskning inom detta ämne. En idé vore att genomföra motsvarande undersökning om
några år. Skiljer sig upplevelserna åt år 2003 och 2008?

Ytterligare en vinkling som vore intressant att studera är om det finns nyblivna lärare som inte
finner sin yrkesdebut smärtsam. Det skulle vara givande att få vetskap om vad deras knep och
                                                            
72 Landin, Mariann & Hellström, Christina. (2001) Lärarledarskap. Stockholm: Förlagshuset Gothia.
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strategier i så fall innefattar. Jag har i min undersökning funnit en informant av de sex som
stämmer på ovanstående beskrivning. En annan aspekt skulle kunna vara att granska vilket
inflytande lärarutbildningen har på blivande lärare, hur utvecklas lärarstudenter under
utbildningen.

Min undersökning fokuserar på nyblivna lärare i matematik och NO, det vore intressant att
göra en studie med nyblivna lärare som har andra ämneskombinationer och sedan jämföra
resultaten. Vidare skulle man kunna fokusera på i vilken utsträckning skolornas geografiska
läge utgör en betydande faktor, att t.ex. studera nya lärare på skolor i städer respektive på
landet. Skolor som ligger i socialt välbärgade områden skulle kunna jämföras med skolor i
mindre bemedlade områden. Mångkulturella områden kontra homogena skulle kunna
studeras, är det någon skillnad i hur det upplevs att börja arbeta? Friskolor skulle även kunna
jämföras med kommunala skolor. En annan vinkling är att se på socialisationen in i läraryrket
i ett nationellt respektive internationellt perspektiv och då studera likheter och skillnader.

Jag har tidigare nämnt hur jag upplever att många lärarstudenter inklusive mig själv känner
osäkerhet inför sin framtida yrkesroll. En idé till vidare forskning är att studera denna
problematik ur ett lärarstuderandeperspektiv och då söka svar på exakt vad som ses som de
största orosmomenten. Kanske kommer mina antaganden om studenters föreställningar att
bekräftas, möjligen dementeras. Om de dementeras vore det intressant att studera vilka
faktorer som är avgörande.

Det vore även intressant att göra en uppföljande studie med lärarna i denna undersökning om
t.ex. 3, 5 och/eller 10 år, och se hur deras utveckling i yrket artat sig.
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Bilaga 1

LINKÖPINGS UNIVERSITET                  2003-11-03
Lärarprogrammet

Informantens namn

Undersökning kring nyutbildade lärare

Bakgrund
Jag heter Tora Borén och studerar till lärare i matematik och NO vid Linköpings universitet.
Nu under höstterminen skriver jag mitt examensarbete på temat hur lärare upplever sitt första
år i yrket. Min studie riktar sig till 1-7 lärare i matematik och NO. Med anledning av detta
kontaktar jag nu Dig. Jag hoppas att Du vill dela med dig av Dina erfarenheter!

Undersökningens upplägg
Jag har för avsikt att göra intervjuer, som spelas in på band. En intervju beräknas ta cirka en
timme. Uppgifter som är identifierbara kommer naturligtvis att utelämnas eller skrivas om så
att de avidentifieras. Det kommer alltså inte gå att spåra några uppgifter Du lämnar, vare sig
till Din person och eller skola. Data från intervjuerna kommer endast att användas till min
rapport, som kommer att läggas fram vid Linköpings universitet preliminärt i januari 2004.
Rapporten kommer sedan att vara publicerad på nätet. De inspelade banden kommer att
förstöras senast en månad efter att rapporten är godkänd.

Villkor för deltaganden
Ditt deltagande är givetvis helt frivilligt och Du har alltid rätt att avbryta intervjun när Du vill
och eller välja att helt avstå från fortsatt medverkan. Dina uppgifter kommer då inte att finnas
med i undersökningens resultat. Självklart kommer jag att skicka Dig ett exemplar av rapport-
en när den är klar.

Min förhoppning är att Du vill vara med i min studie. Om Du har några frågor får Du gärna
kontakta mig eller min handledare. Jag kommer att höra av mig till Dig under de närmsta
dagarna (kvällarna) för att höra hur Du ställer dig till min förfrågan.

Med hopp om ett positivt gensvar
Vänliga hälsningar

Tora Borén Maria Bjerneby Häll
Studerande Handledare
Tfn: 013-12 22 99 Matematiska institutionen
Mobil: 0736-48 21 08 Tfn: 013-28 28 98
E- post: torbo389@student.liu.se E- post mahal@mai.liu.se
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Bilaga 2

Intervjuguide

Inledning av intervjun

 tacka för att informanten tagit sig tid
 presentera mig själv kortfattat och syftet med intervjun.
 informera om sekretess, villkor för deltagandet samt publicering (kort repetition från

brevet)
 bandspelaren
 uppvärmningsprat

Inledande faktafrågor

 ålder
 ev. egna barn
 ev. tidigare arbeten
 tid som lärare (terminer alt. år)
 funktion (klassföreståndare, ämneslärare)
 stadium, år
 storlek på klass
 skolans geografiska läge (stan, ytterområde, landet)
 antal elever på skolan, lärare
 övrigt (åldersintegrerat etc.)

Frågor

 Hur upplever du det är (har varit) att börja arbeta som lärare?

- kan du berätta om din första tid i yrket/(på skolan)
- kommer du ihåg hur det kändes?
- fanns några kritiska tillfällen/händelser som gjorde att du funderade på vad du

gett dig in på?
- fick du stöd i form av mentorskap eller dylikt? Om, ja, hur fungerade det? Om,

nej, är det något du saknat?

 Vad upplever du som de största utmaningarna under ditt första år i yrket? Berätta!

- socialisationen in i yrket
- din roll som ledare – att gå från elev till lärare
- planering - tidsåtgång, att kunna blicka framåt
- undervisning - val av arbetsformer och arbetssätt
- att undervisa i många olika ämnen
- elevrelationer, gruppklimat, individualisering, konflikthantering
- samarbete med kollegor, arbetslag
- föräldrakontakter, utvecklingssamtal
- yrkesetiska frågor
- styrning av skolan, organisationen, ledningen
- övrigt
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 Handlar jobbet om det du hade tänkt dig? Motsvarar arbetsuppgifterna dina
förväntningar på yrket?

- är det någonting som tagit mer/mindre tid än du tänkt dig?

 Hur är det att ha just matematik och NO? Hinner man med alla ämnen eller får man
prioritera? Hur gör du?

 Hur upplever du din arbetssituation nu i förhållande till din första tid i yrket?

 Vilka råd vill du ge till nyutexaminerade som är på väg att söka sin första tjänst? Vad
ska de tänka på?

 Övrigt

Avslutning av intervjun
 fråga om informanten vill lägga till och eller kommit på någonting mer
 fråga om jag kan få återkomma vid behov av komplettering
 tala om när rapporten förväntas vara klar och att den kommer att skickas till den

intervjuade
 tacka för med verkan


