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Förord 
Med denna uppsats knyter vi ihop säcken till tre års studier inom det Beteendevetenskapliga 
programmet på Mittuniversitetet. Det har varit en otrolig lärorik tid där kunskapsbanken har fyllts på 
med nytt vetande, och  nya bekantskaper har bildats. Lärandet har varit en process med många nya 
insikter, inte bara om de kunskaper som har förvärvats, utan även utifrån hur vi som  studerande har 
bildats och formats. Det har således inte bara handlat om vad vi ska kunna, utan även om vilka vi 
blev. Vi har slipat på den reflekterande förmågan, och förstått innebörden av begreppet perspektiv.  

Vi tackar för den möjligheten som bjudits via teknikens frammarsch, nämligen det 
Beteendevetenskapliga programmet via distans. Vi har kommit till slutpunkten där vi bjuder på en 
spännande läsning av vår uppsats om nyblivna lärares socialisationsprocess. Idén till uppsatsen växte 
över en gemensam lunch på en lokal pizzeria utanför Campus Sundsvall, därefter fortsatte vi att 
diskutera ämnet socialisation, det blev ett antal Google Hangout-möten, därefter kom vi fram till en 
initial idé om lärarnas introduktion till sin första anställning. När forskningsplanen var 
färdigdiskuterad efter ett handledningsseminarium fortsatte det minutiösa sökandet efter kunskap, 
och uppsatsen formades stegvis där vårt tålamod och vårt logiska tänkande har prövats. Äntligen har 
vi kommit fram till slutet av en forskningsprocess, och vi har en slutprodukt nämligen vår studie om 
nyblivna lärares upplevelser av förutsättningar för deras yrkesutveckling. Ett stort tack riktas till alla 
nyblivna lärare som tagit sig tiden att ställa upp på intervjuerna för studien. 

 Vi har tillsammans genomfört denna studie utan inbördes övervikt eller undervikt, tillsammans 
skrev vi  alla studiens delar, och tillsammans har vi resonerat och diskuterat, samt tillsammans har vi 
kommit fram till våra slutsatser.   
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Abstrakt 
Föreliggande studie undersöker hur lärare i grundskola uppfattar deras utvecklingsprocess under 
deras första tid i yrket, och vilka förutsättningar innan och under introduktionsperioden som upplevs 
viktiga för deras yrkesutveckling. Studien genomfördes både i Stockholm och på Åland och 
inkluderade nio deltagare. Den teoretiska ramen för studien utgår ifrån socialisationsteorin 
occupational socialization theory (OST). Med hjälp av en hermeneutisk ansats och semistrukturerade 
intervjuer var det möjligt att analysera och kategorisera svaren på följande frågeställningar: 1) Hur 
uppfattar lärarna förutsättningarna till sitt yrkesblivande före tillträdet till den första anställningen? 2) 
Hur uppfattar lärarna arbetsplatsens förutsättningar för deras yrkesutveckling? 3) Hur uppfattar 
lärarna sin roll under den första tiden som anställd? Studiens slutsatser visade: dels att de nyblivna 
lärarnas socialisationsprocess är interaktiv och genomsyras av ett samspel mellan de nyblivna lärarna 
och skolkontexten de arbetar i, det vill säga relationer till kollegor och rektorer, undervisning, och 
interaktion med elever och vårdnadshavare; dels att de nyanställda lärarna ackumulerar sina 
erfarenheter och utvecklas i professionen allt eftersom; dels att lärararbetslaget må vara en fruktbar 
kommunikativ arena för mentor-adept arrangemang inom läraryrket, och effekten av planerade 
mentor-insatser föreslås som ämne för framtida forskning; och dels att det finns kulturella skillnader 
mellan svenska och finländska lärarutbildningar, något som ger suggestioner på framtida studier i 
vad och hur skillnaderna mellan svenska och utländska lärarutbildningar kan arta sig och hur 
lärarutbildningen förbereder lärarstudenternas inträde till yrkeslivet. 
 
Nyckelord: kollegialt stöd, kommunikativa arenor, lärarutbildning, mentorskap, nyblivna lärare, 
nyutexaminerade lärare, socialisation, yrkesblivande 
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Introduktion 

Inledning 

Förförståelse 

Vår ursprungliga övergripande tanke med den här studien, var att på något vis undersöka 
organisationssocialisering, alltså hur en individ formas efter en etablerad organisation vid inträde i 
den, exempelvis en arbetsplats. Under det inledande stadiet var det inte bestämt inom vilken bransch 
eller typ av arbetsplats som studien skulle rikta sig mot, men Nadia var i kontakt med en bekant från 
ett läkemedelsföretag som använde mentorskap för nyanställda och vilket till viss del upplevdes som 
en börda för mentorerna. På så vis väcktes ett intresse för kommunikativt stöd och mentorskap för 
individers inträde i arbetslivet. 

Inriktningen mot skolvärlden kom bland annat utifrån att Andreas har jobbat som vikarie på en 
lågstadieskola och på så vis fått en uppfattning om att läraren generellt har en hög arbetsbelastning, 
med litet utrymme till att ta på sig extra uppgifter, som exempelvis mentorskap. När vi sedan fann att 
det fanns mycket tidigare forskning kring den första tiden i lärarens yrkesliv, som bland annat pekade 
mot att mentorskap och stöd vid denna tidpunkt är av stor vikt, så började vi höra oss för med våra 
bekanta som är lärare i olika grundskolor för att undersöka läget för hur nya lärare introduceras i 
yrket på deras skolor. Den gemensamma nämnaren i de svar som gavs var att det var väldigt ovanligt 
med formellt planerade insatser för introduktionsperioden för nyblivna lärare och att de ofta bara 
”kastas in” i yrket för att i princip klara sig på egen hand. På så vis förstod vi att det kunde bli 
problematiskt att undersöka just mentorskap i skolor eftersom det kanske inte är så vanligt 
förekommande, och studien kom istället att riktas mer generellt mot kommunikativa betingelser och 
stöd vid inträdet i yrkeslivet som lärare. 

Att vara nyutexaminerad och nyanställd 

Övergången från skolvärlden till yrkesvärlden kan innebära många utmaningar för individer som 
intar en nybörjar-roll inom sitt yrke. Filstad och McManus (2011) beskriver denna övergång som en fas 
där teoretisk kunskap förvandlas till praktiska uppgifter i ett givet socialt sammanhang, att nybörjaren 
påbörjar sin egen läroprocess där han eller hon tillsammans med andra lär sig när, hur och vad som 
ska göras på arbetsplatsen. Denna läroprocess kan vara mödosam och innebär sociala, kognitiva och 
känslomässiga svårigheter. Att finna svårigheter i övergången mellan den akademiska världen och 
yrkesvärlden, beskriver Caspersen och Raaen (2014) som en chockfas, och menar på att det är ett 
globalt fenomen som kan relateras till många olika yrken såsom ingenjör, läkare och sjuksköterska. 

Tidigare forskning har beskrivit lärare, socialarbetare, och sjukvårdspersonal som yrken vars 
utövare upplever svårigheter i övergången mellan den akademiska fasen och yrkeslivet. I en studie 
om hur en socialarbetare upplevde sin första yrkestid efter examen kommer An och Chapman (2014) 
fram till att deras informant hade förväntningar under sin studietid som var oförenliga med vad 
arbetet på fältet innebar, det blev svårt att sätta akademiska kunskaper i praktik, och det i sin tur 
ledde till att han eller hon ifrågasatte sina egna värderingar, och sin yrkesroll. 

Att lära tillsammans på en ny arbetsplats kan te sig annorlunda beroende på yrkeskategori, 
exempelvis inom sjukvården, och i synnerhet ambulans-sjukvårdspersonal, är teamet/kollektivet av 
största vikt för att introducera en nybörjare till arbetet (Filstad & MacManus, 2011). Filstad och 
MacManus tillägger att utan teamet/kollektivet och de praktiska tillämpningarna av sina teoretiska 
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kunskaper vore det omöjligt för en nybörjare att hantera den känslomässiga stressen arbetet innebär, 
samt att det är i detta kollektiv, som överförandet av kunskap, värderingar och normer sker, när man 
som nybörjare fostras i yrket. 

Att arbeta tillsammans i lag är vanligt förekommande i läraryrket. Arbetssättet har genomsyrat 
lärarprofessionen sedan många år tillbaka, i kollektivet stöds läraren i sin utveckling rörande 
undervisning och annan kompetensutveckling (Langelotz, 2014). Beträffande läraryrket skriver också 
Langelotz (2014) ”en skicklig lärare låter erfarenhet, praktik och teori samspela” (s.27). Det innebär att vara 
lärare gestaltas i att hantera en mångfacetterad roll, och att vara ny som lärare förenar en ny yrkesroll, 
socialt samspel med andra, akademiska teoretiska kunskaper och förväntningar (Andersson & 
Andersson, 2004), något som ej beskrivs som unikt för läraryrket (Caspersen & Raaen, 2014), men som 
väcker tankar och funderingar kring nyblivna lärares förutsättningar för yrkesutveckling under den 
initiala tiden i yrkeslivet. 

Definitioner 

Yrkesblivande 

Begreppet yrkesblivande är i den aktuella studien ett övergripande begrepp för processen där 
nyblivna lärare formas, utvecklas, och tar till sig nödvändig kunskap för sin yrkesroll. Fransson (2006) 
valde i sin avhandling, om lärare och fänrikars yrkesutveckling i inledningen av deras yrkesliv, att 
använda sig av begreppet yrkesblivande, och han definierar det som: 
 

”en process av successiv tillägnan, konstruktion och meningsskapande av normer, värderingar och 
handlingsmönster som erbjuds på yrkesarenan. Det innebär att yrkesblivandet innefattar en 
successivt ökad erfarenhet av arbetsuppgifter och en ökande grad av införlivande i den kollektiva 
gemenskapen med band av t.ex. lojaliteter, roller och identiteter. Likaså innefattar yrkesblivandet 
en ökande grad av hur aktörer omfattas av, förstår och förhåller sig till arbetsplatsens och yrkets 
institutionella normer, värderingar, traditioner och handlingsmönster.” (s.194) 

 
Det finns en likhet mellan yrkesblivande och begreppet socialisation. Socialisation på en samhällelig 
nivå, beskrivs av Johansson (2012) som en process där omgivningen skulpterar individen. Ser man till 
mer professionsinriktad socialisering på organisationsnivå så berättar Kramer (2010) att: "Socialization 
is the process by which an organisation attempts to influence and change individuals to meet its needs" (s. 3). 
Således ses socialisationsbegreppet som en process där en etablerad social gemenskap påverkar en 
individ genom att föra över och åter producera dess normer och värderingar (Kramer, 2010). Fransson 
(2006) resonerar kring varför yrkesblivande kan vara mer intressant än socialisation vid undersökning 
av nyblivna lärares upplevelser vid inträde i arbetslivet, och menar att socialisation både har en 
splittrad innebörd i tidigare forskning och att socialisation dessutom kan tolkas vara ett passivt 
förvärv av kunskap och anpassning till ett yrke. För den skull bortser inte Franssons (2006) 
yrkesblivandebegrepp från socialisation, utan innefattar det som en del av yrkesblivandet tillsammans 
med aspekter av individens lärande och utveckling, vilket förstås som något aktivt till skillnad från 
socialisation. Dessutom täcker även yrkesblivandebegreppet in individens utveckling i anknytningen 
till en särskild yrkesroll. 

Kommunikativa arenor 

När en nyexaminerad lärare inträder i yrkeslivet kan det vara viktigt att läraren inte blir lämnad på 
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egen hand för att skapa förståelse för rollen som lärare, i hopp om att lyckas med sitt yrkesblivande 
(Fransson, 2006). För att en nytillkommen lärare bättre ska kunna utvecklas och ta till sig nödvändigt 
yrkeskunnande såsom normer, regler, värderingar och handlingsmönster kan det spela stor roll i 
vilken grad kommunikativa arenor, som kan främja den nyblivne lärarens yrkesutveckling, finns 
tillgängliga. I Franssons (2006) avhandling som handlade om både fänrikars och lärares yrkesblivande 
utifrån kommunikativa arenor sades: 
 

”Att studera arenor och betingelser för kommunikation ger kunskap om nyutbildade fänrikars och 
lärares möjligheter att med kollegor kommunicera exempelvis sina frågor, sin osäkerhet, sina 
misslyckanden och framgångar, sina erfarenheter, visioner eller sin kompetens. Möjligheten att 
kommunicera detta kan ha stor betydelse för hur nyanställda upplever sitt arbete och sina egna 
insatser samt för förståelsen av yrket, aspekter som är centrala för yrkesblivandet.” (s.14) 

 
Men vad räknas då till kommunikativa arenor, och hur ser de ut i lärarens vardag? En definition av 
vad en kommunikativ arena anses vara är ”framträdande fysiska platser och sociala fora där olika aspekter 
av yrkesutövande kommuniceras. Med social fora avses sociala grupperingar av personer som för kortare eller 
längre tid antar en organiserad form av samvaro eller sammanslutning.” (Fransson, 2006, s.18). Således 
handlar det om olika förutsättningar för kommunikation. Det som Fransson (2006) mer specifikt 
lyckades sätta fingret på i sin avhandling var att kommunikativa arenor i lärarens yrke kan vara: 
klassrummet där undervisning utförs, vilket ibland sker med fler än en lärare på plats; raster, vilket 
har potential att vara ett utrymme för korta möten och samtal i korridoren eller personalrummet; olika 
organiserade kollegiala träffar, såsom lärarlag, arbetslag, arbetsenheter eller arbetsplatsträffar, där 
planering, metod, och undervisning kan diskuteras; och mentorskap, vilket kan ha olika upplägg, 
bland annat både avseende om det sker individuellt eller kollektivt, och informellt eller formellt, samt 
övrigt kommunikativt upplägg mellan mentor och adept som exempelvis kan vara del av ett planerat 
introduktionsprogram på skolor och som syftar att ge stöd till nyblivna lärare (Fransson, 2006). Ett 
sådant planerat introduktionsprogram kan bestå av en agenda som avser ta upp olika steg som den 
nyblivna läraren skall gå igenom, samt att bli tilldelad en mentor. Introduktionsprogram beskrevs av 
Hulme och Menter (2014) i deras studie som ett stöd för nyblivna lärare och som ett hjälpmedel för 
deras professionella utveckling. De tillägger att introduktionsprogram uppskattades av dess 
användare i och med en mer positiv upplevelse av deras introduktionsperiod. 

I en fallstudie av en lärare i USA som genomgått en misslyckad introduktionsperiod, i och med att 
hon lämnade yrket efter tre år som lärare, lyfter Fry (2010) upp olika faktorer som tros ha haft 
inverkan på den negativa utgången. Faktorerna kretsade i hög grad kring bristande kommunikativa 
aspekter, och var: dels att introduktionsprogrammet, beståendes av stöd från en mentor med 
månatliga möten, både avslutades tidigt (under andra halvan av det första skolåret) och kontakten 
med mentorn upplevdes som dålig och tog helt slut efter introduktionsperioden; dels att planerade 
återkopplingstillfällen utifrån observationer av rektorn uteblev; dels att den nyblivne läraren 
upplevde att formellt insatta kommunikativa möten som anordnades, inte tillförde ny kunskap; dels 
att hon blev ombedd av sin mentor att minska ner på kontakten med skoladministratören, som för 
henne var en viktig källa för lärande och återkoppling; och dels att hon under sitt första år som lärare 
blev placerad i en modul utanför skolan. Således, fanns i Frys (2010) fallstudie både bristande tillgång 
till kommunikativa arenor, men också upplevd brist i innehållet av kommunikationen som 
tillhandahölls, och utgången blev att läraren lämnade läraryrket i ett tidigt skede. Förutom den direkt 
kommunikativa aspekten så visar fallstudien att kontakten till kollegorna är viktig. Detta stärks av 
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Eisenschmidt, Heikkinen och Klages (2008) studie som undersöker tre fall i Norra Europa (Finland, 
Estland och Norge) där nyblivna lärares utsagor visar att samarbetet mellan kollegor är viktigt för 
yrkesblivandet, med hänseende till att kollegorna bör ge varandra stöd och återkoppling i 
yrkesvardagen, och för att lyckas få ett gott kommunikativt flöde mellan kollegorna, menar de att 
skolledaren och skolkulturen spelar en stor roll i hur välfungerande det kommunikativa utrymmet är. 
De säger också ”It is much easier for a novice teacher to start working as a teacher and develop professionally 
in a school where collegial discussions take place, where common objectives are pursued, where mutual feedback 
is given and selfreflection supported.” (Eisenschmidt et al., 2008, s.146). På så vis förstås värdet av 
kommunikationen på arbetsplatsen för nya lärares yrkesblivande. 

Bakgrund 

OST som teoretiskt perspektiv 

Occupational socialization theory (OST) är en teori som innefattar hur individer introduceras i ett 
yrke, adapterar dess normer och värderingar, och erhåller de kognitiva och sociala och arbetsspecifika 
uppgifter i syfte att bli produktiva medarbetare och en del av arbetsgemenskapen (Richards, 2015). 
Teorin handlar, till skillnad från yrkesblivandebegreppet, även om perioden före inträdet i arbetslivet, 
och berör tre tidsperioder: 1) acculturation, 2) professional socialization, och 3) organizational 
socialization (Hemphill, Richards, Gaudreault & Templin, 2015). Med acculturation menas den 
kulturella predispositionen läraren har, det vill säga de normer och värderingar läraren bär med sig 
innan själva lärarutbildningen. Professional socialization refererar till processen som sker under 
lärarutbildningen, det vill säga processen där individen ackumulerar akademiskt vetande och 
färdigheter för ett yrke. Den tredje tidsperioden, organizational socialization, börjar då individen 
inleder sin yrkesbana inom en organisation och skapar sin yrkesidentitet, utvecklas och lär sig 
yrkesrelevanta handlingmönster på plats (Hemphill et al., 2015), vilket således är snarlikt begreppet 
yrkesblivande. OST är en socialisationsprocess som är av dualistisk karaktär då den belyser 
spänningsvidden mellan individpåverkan på organisationen och organisationspåverkan på individen 
(Hemphill et al., 2015; Richards, 2015). 

Givet att OST sätter samman de kulturella förutsättningarna tillsammans med utvecklingen under 
individens utbildning, det vill säga tiden som föregås inträdet till läraryrket, och dessutom 
yrkesblivandet, ses denna teori som användbar för aktuell studie för att analysera data som har att 
göra med den bakgrundskunskap nyblivna lärare för med sig i relation till yrkesinträdet. Eftersom 
OST upplyser om den dualistiska relationen mellan organisation och individ tolkas OST som ett 
teoretiskt perspektiv där individen har en aktiv roll i socialisationsprocessen (Hemphill et al., 2015), 
det sammanstämmer bra med Franssons (2006) adaption av begreppet yrkesblivande. Genom att OST 
täcker in ett långt tidsspann för yrkesutvecklingen, möjliggör teorin en ökad förståelse för hur 
nyblivna lärare hanterar sin komplexa roll under det första året som yrkesverksam. 

Lärarens komplexa roll 

Komplexitet i rollen som lärare kommer till uttryck när den nyutexaminerade läraren introduceras till 
sitt första arbete. Forskning om lärarens första år pekar på att lärarens mångfacetterade roll bidrar till 
känslan av upplevd intensitet under den första perioden för den nyintroducerade läraren (Blomberg 
& Knight, 2015; Eteläpelto, Vähäsantanen & Hökkä, 2015). Lärarens roll innebär simultan hantering av 
olika uppgifter såsom undervisning, tillämpning av läroplan (Tengku Ariffin, Awang Hashim & 
Yusof, 2014), stödja elever med särskilda behov, lektionsplanering, betygsättning, utvärdering, 
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tidsrapportering (Fantilli & McDougall, 2009). Utöver dessa administrativa uppgifter utgör läraren 
länken mellan eleverna och föräldrarna vilket ger lärarens roll en social och emotionell dimension 
(Blomberg & Knight, 2015). Den sociala dimensionen inkluderar inte enbart klassrummet, elever och 
vårdnadshavare, det innefattar även det kollegiala fältet vilket yttrar sig i nätverkandet med 
arbetskollegorna i form av arbetsträffar, informellt- och formellt lärande (Blomberg & Knight, 2015; 
Tengku Ariffin et al., 2014). I sin studie om hur nyutexaminerade lärare beskriver sitt första år, kom 
Thomas och Beauchamp (2011) fram till att de nya lärarna uttrycker en form av hjälplöshet och 
avsaknad av tilltro till den egna professionella förmågan under det första tjänstgöringsåret. De 
förväntningar som skapas av nyutexaminerade lärare, kan vara svåra att leva upp till i förhållande till 
skolans krav på dels att eleverna ständigt skall utvecklas, dels att skapa fungerande relationer med 
vårdnadshavare, och dels att hantera eleverna i klassrummet. Vilket bara är några av de faktorer som 
bidrar till lärares känsla av misslyckande, osäkerhet och otillräcklighet, och som kan bidra till att 
nyexaminerade lärare ofta söker stöd och vägledning av kollegor (Fantilli & McDougall, 2009). 
Nyutexaminerade lärares uppfattningar om sin första tid som anställd beskrivs oftast som chockartad, 
under det första året  kan den upplevda arbetssituationen uppfattas som oigenkännlig i förhållande 
till förväntningarna, för att åren därefter bli mer hanterbar där läraren klarar av att hantera sin 
mångfacetterade roll (Caspersen & Raaen, 2014). 

Lärarens första år 

Introduktionsåret för nyblivna lärare kan ha en betydelse för om den nyutexaminerade väljer att 
fortsätta arbeta som lärare eller inte (Blomberg & Knight, 2015; Grudnoff, 2012; Tengku Ariffin et al., 
2014). Bland de citerade förklaringarna till varför en lärare överväger sin uppsägning eller sin fortsatta 
karriärutveckling inom läraryrket, har en koppling till dels överbelastning relaterat till 
arbetsuppgifter, dels den emotionella tyngden kopplat till arbetssituationen och dels 
arbetsrelationerna (Blomberg & Knight, 2015). Dessa faktorer antyder om att det finns ett gap mellan 
perioden som lärarstudent och yrkeslivet som lärare, vilket kan bidra till att den första perioden i 
lärarens karriär bli en kritisk period (Blomberg & Knight, 2015; Eteläpelto et al., 2015; Thomas & 
Beauchamp, 2011; Grudnoff, 2012). Blomberg och Knight (2015) ser det som nödvändigt att minimera 
tomrummet som uppstår mellan universitetsstudier och den första perioden i lärarens yrke, ett försök 
till fusion mellan dessa två världar skulle kunna ta sig uttryck i mer omfattande praktikperioder för 
lärarstudenter (Eteläpelto et al., 2015) och inslag av dialog om förberedelse inför det nya yrket redan 
under utbildningen/praktik (Thomas & Beauchamp, 2011), alternativt skulle introduktionsåret för 
lärare kunna förbättras med tillämpning av mentorskap som stöd i introduktionen till yrket 
(Blomberg & Knight, 2015; Grudnoff, 2012). 

Således summeras den ovanstående genomgången av tidigare forskning kring lärarens första år 
inom lärarprofessionen som en period av stor vikt för lärarens professionella tackling av 
arbetsuppgifterna samt övervägandet till att fortsätta i sitt spår inom läraryrket. Lärarens första 
yrkesmässiga år uppfattas som kritiskt för den professionella utvecklingen av läraryrket, men även de 
samhälleliga konsekvenserna i termer av kvalitén på utbildningen för både kommande generationer 
och samhällsutvecklingen (Cochran-Smith, 2004). Cochran-Smith beskriver dock att trots de 
omständigheter som begränsar lärarens vardag för att utvecklas i sin roll, så kan lärarens emotionella 
hängivenhet till yrket vara övervägande i de beslut som läraren vidtar kring fortsatt yrkesmässig 
utveckling.   

Föreliggande arbete är en ansats för att få inblick i hur de nyutexaminerade lärarna upplever sitt 
första yrkesmässiga år som lärare. Intentionen sträcker sig inte till något försök till revolutionär 
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förändring, utan är en ambition om att få en bättre förståelse för den sociala verkligheten nyblivna 
lärare upplever. De slutsatser aktuellt arbete kommer fram till kan tolkas som ytterligare ett 
vetenskapligt underlag till den övriga kvalitativa forskningen inom det valda ämnet, underlaget kan 
bistå med förståelse för ett studerat fenomen av hög aktualitet som förenar akademiska studier, 
lärarkåren och samhällsutveckling. Förhoppningen är att aktuell studie kan bistå med ytterligare 
kunskap om lärares introduktionsperiod, så att den på sikt skulle kunna förbättras genom en mer 
adekvat utveckling. 

Syfte 
Syftet med studien är att med hjälp av en hermeneutisk ansats och semistrukturerade intervjuer 
beskriva nio grundskolelärares upplevelser av första tiden i yrket. 

Frågeställningar 

Studiens frågeställningar lyder enligt följande: 
 
1. Hur uppfattar lärarna förutsättningarna till sitt yrkesblivande före tillträdet till den första 

anställningen? 
2. Hur uppfattar lärarna arbetsplatsens  förutsättningar för deras yrkesutveckling? 
3. Hur uppfattar lärarna sin roll under den första tiden som anställd? 

Disposition 
Ovan citerades syftet med studien och de tillhörande frågeställningarna, dessförinnan  beskrevs 
socialisationsteorin OST och dess olika tidsperioder,  därefter presenterades vad tidigare  forskning 
funnit kring lärarens komplexa roll och den första tiden inom läraryrket. Nedan följer 
dokumentationen och redovisningen för de olika stegen studiens genomförande innebar. Innehållet 
delas i tre stora avsnitt nämligen metod, resultat, och diskussion. 

Avsnittet Metod innefattar rubrikerna Ansats, Urval, Tillförlitlighet och Autenticitet, 
Datainsamlingsmetod, Analysmetod, Etiska ställningstaganden, Procedur, och Metoddiskussion. 
Under rubriken Ansats beskrivs den hermeneutiska kunskapsansatsen och på vilket sätt studien 
tillämpade hermeneutiken. Under rubriken Urval beskrivs de kriterier som tillämpades för urvalet i 
studien och hur deltagarna selekterades. Delavsnittet Tillförlitlighet och Autenticitet tar upp de 
kriterier och begrepp som rör studiens tillförlitlighet och autenticitet och hur dessa kom till 
användning i studien. Under rubriken Datainsamlingsmetod beskrivs innehållet i den skapade 
intervjuguiden. I Analysmetoden beskrivs hur tolkningarna enligt den hermeneutiska cirkeln 
tillämpades i studien samt om den abduktiva metoden. Därefter tas Etiska ställningstaganden upp 
och hur studien tillämpade individskyddskravet enligt god forskningssed. Delavsnittet Procedur 
beskriver hur olika moment genom studien genomförts och i Metoddikussionen diskuteras hur 
studiens tillvägagångssätt fungerade.  

Avsnittet Resultat beskriver deltagarnas kontext, därefter summeras studiens fynd utifrån 
analysen av datamaterialet, det vill säga lärarnas upplevelser av förutsättningar för deras 
yrkesutveckling.  

I avsnittet Diskussion diskuteras några reflekterande slutsatser och avslutas med förslag på 
framtida forskning. 
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Metod 
Enligt Bryman (2011) är en vanlig åtskillnad mellan kvantitativa och kvalitativa studier, att det 
kvantitativa angreppssättet ofta används för prövning av teorier och för att mäta en verklighet som 
anses vara objektiv, medan det kvalitativa angreppssättet generellt handlar om att generera teorier 
och att tolka och analysera individers uppfattningar och egna ord om en föränderlig verklighet. 

För den här studien är det kvalitativa angreppssättet att föredra på grund av att syftet var att 
fördjupa kunskapen om yrkesblivandet för nya lärare genom att tolka deras utsagor om den sociala 
verklighet de uppfattar. Således prövas inte någon teori, utan förståelsen för den beskrivna 
livsvärlden är det viktiga. Den huvudsakliga kunskapsansatsen som studien bygger på är 
hermeneutisk och den valda undersökningsmetoden är semistrukturerade intervjuer, och det 
insamlade empiriska materialet blir objekt för tolkning. Resonemanget kring vald kunskapsansats och 
undersökningsmetod följer nedan. 

Ansats 

Hermeneutik 

Hermeneutiken handlar om individens livsvärld och tolkningen av den, som i sin tur leder till 
förståelse. Det är på det här sättet som Hartman (2004) ger en övergripande bild av ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt i en vetenskaplig text. Genom att återskapa, beskriva, och tolka den upplevda 
verkligheten är målet att uppnå förståelse för den beskrivna livsvärlden. Hermeneutiken gör, till 
skillnad från mer positivistiska traditioner, inte sanningsanspråk på hur världen är, utan strävar till 
ökad förståelse för hur världen upplevs (Bryman, 2011; Hartman, 2004). I tolkningen använder sig 
forskaren av sin förförståelse, vilket betyder att forskaren inom hermeneutiken inte betraktas som ett 
tabula rasa (oskrivet blad), utan har en förförståelse vilken är något som behöver tas ställning till i 
tolkningsprocessen (Bryman, 2011; Hartman, 2004). 

Hermeneutiken är en holistisk teori, vilket innebär att teorin inte bygger på förståelse utifrån 
enskilda isolerade företeelser, utan att enskilda företeelser i en individs livsvärld bör ställas mot andra 
i densammes livsvärld och relateras till en helhetsuppfattning av en individs livsvärld och den större 
kontexten som den lever i, för att förstå individen (Hartman, 2004). Idag anses sanningen inom 
hermeneutiken mestadels ha en relativ prägel, vilket också kan innebära att förståelse av ett fenomen 
från en annan tid, görs i relation till den nuvarande tiden, och tillika står förståelsen av en individ i 
relation till individen som utför undersökningen. Hartman (2004) kallar detta för 
horisontsammansmältning och att det är vad som eftersträvas för att uppnå sanning, alltså att 
forskarens horisont (uppfattning) smälter samman med den undersökta individens eller gruppen av 
individers horisont. From och Holmgren (2000) menar dock att strävan mot att uppnå en 
horisontsammansmältning inte handlar om att göra det så snabbt som möjligt. Istället menar de att 
horisonterna bör hållas åtskilda så länge det går för att under kontrollerade former göra välavvägda 
tolkningar där skillnader i förförståelse och empiri ställs mot varandra och en kritisk distans hålls till 
bägge uppfattningar. 

From och Holmgren (2000) redogör för tre olika inriktningar som präglat den hermeneutiska 
forskningen, vilka är klassisk-, humanvetenskaplig- och filosofisk hermeneutik. Den klassiska 
hermeneutiken är rena textanalyser vilket främst riktats mot äldre litterära verk, medan den 
humanvetenskapliga hermeneutiken inneburit individorienterad förståelse som intresserat sig för 
resultat på individnivå. Den filosofiska hermeneutiken å andra sidan vänder sig inte bara till 
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förståelse av individer, utan har inom pedagogisk forskning främst fungerat som teori för att finna 
kunskap om lärandeprocesser (From & Holmgren, 2000). Hermeneutik som forskningsansats 
förknippas ofta med texter och analys av dessa i form av litteraturstudier, men From och Holmgren 
(2000), som talar om hermeneutik inom den pedagogiska disciplinen, menar ändå att hermeneutiken 
fungerar väl för textanalyser utifrån intervjuer. För intervju och tolkning av det språkliga innehållet, 
framhålls ur ett filosofiskt hermeneutiskt perspektiv att språket inte bara definieras av vad som sägs, 
själva textinnehållet, utan också hur det sägs samt utifrån vilken kontext svaret erhålls. Intervjun 
bygger dessutom på ett ömsesidigt agerande mellan intervjuare och informant, och intervjuaren är på 
så vis inte neutral i intervjusituationen utan leder den sociala interaktionen och dess innehåll (From & 
Holmgren, 2000). 

På så vis fyllde den filosofiska hermeneutikens ramar en viktig funktion för den här studien, vars 
främsta syfte var att förstå lärandeprocessen yrkesblivande. För studien användes intervju för att 
samla in empiriskt material, och likt From och Holmgrens (2000) beskrivningar av intervjun ur ett 
filosofiskt hermeneutiskt perspektiv, är inte det huvudsakliga syftet att förstå individen, utan att 
förstå den sak individen talar om. Intervjun var här datainsamlingsmetoden som i kombination med 
tolkning ledde mot en horisontsammansmältning. Studiens horisontsammansmältning kan beskrivas 
som sammanfogningen mellan vederbörandes förförståelse och informanternas beskrivning av deras 
livsvärld. 

Urval 
Enligt Hartman (2004) föredras färre antal respondenter inom kvalitativ undersökning i syfte att 
komma in på djupet i det valda studieämnet, jämfört med kvantitativ studie som har fler deltagare 
och mer standardiserade frågor. Med ett litet antal individer som intervjuas finns det dock risk för att 
urvalet inte blir representativt för populationen (Bryman, 2011). Ett varierat underlag underlättar för 
att få en klar bild av det fenomen som studeras, vilket det finns olika urvalsmetoder för. 
Bekvämlighetsurval styrs av tillgång till individer som kan tänkas delta i undersökningen, eller av 
eventuella restriktioner, eller i svårighetsgraden i att finna representativa deltagare för studieämnet, 
medan ett målstryrt urval definieras som ett urval som riktar sig mot de individer  som 
forskningsfrågorna gäller och att det görs i flera etapper (Bryman, 2011). Nedan redogörs för hur 
urvalet för aktuell studie gick till. 

Det urval som studien riktas till är nyexaminerade lärare inom årskurs 1-9 som arbetat från tre 
månader till tre år, och på så vis är nya i yrket men ändå har haft minst tre månader på sig för att 
komma in i yrkesvardagen och haft tid att uppleva olika aspekter av yrkesblivandet. På grund av 
begränsad tillgång till informanter förekommer dock två undantag i urvalet, där den ena hade jobbat 
knappt fyra år vid intervjuns genomförande, och den andra arbetade i förskoleklass, vilket är den 
förberedande skolklassen innan årskurs 1. 

För att bemöta Brymans (2011) rekommendation om att finna ett varierat underlag av deltagare för 
aktuell studie, nyttjades en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett målstyrt urval. Inom ramen 
för bekvämlighetsurval kontaktades ett antal nyexaminerade lärare i bekantskapskretsen för att delta i 
studien. Parallellt med bekvämlighetsurvalet skedde ett målstyrt urval segmenterat i olika etapper. 
Hur urvalsprocessen gick till finns beskrivet i detalj under avsnittet procedur där även övriga detaljer 
om hur hela proceduren för studien gick till beskrivs. 

Totalt var det nio personer som samtyckte att medverka i studien, och intervjuer utfördes med 
dessa, fördelat på fyra från Stockholm respektive fem från Åland. De tilldelades följande fiktiva namn 
vilka presenteras här i ordningen som de intervjuades: Marta, Jessica, Anna, Margareta, Lovisa, Sam, 
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Linn, Hannele och Amelie. En närmare beskrivning av deltagarnas kontext såsom utbildning och 
anställningsform  presenteras i resultatavsnittet. 

Tillförlitlighet och Autenticitet 
Två viktiga begrepp myntades inom kvalitativ forskning nämligen tillförlitlighet och autenticitet 
(Bryman, 2011). Nedan redogörs för hur tillförlitlighet och autenticitet tillämpades inom aktuell studie 
i syfte att kvalitetssäkra det föreliggande forskningsarbetet. 

Enligt Bryman (2011) delas tillförlitligheten in i fyra subkategorier och de är: 1) trovärdighet 
(informanten validerar forskarens beskrivning av verkligheten), 2) överförbarhet (den mån det går att 
överföra studiens fynd till andra sammanhang), 3) pålitlighet (kollegial granskning), och 4) 
konfirmation (objektivitet). 

Trovärdigheten i aktuell studie beskrivs som den kommunikation som skedde mellan intervjuaren 
och deltagarna i studien, det vill säga lärarna. Under intervjuerna gjordes som vana att upprepa eller 
bekräfta något som respondenten sade, för att bekräfta att deras utsagor om verkligheten hade 
uppfattats korrekt, vilket blev ett interaktivt sätt att förbättra trovärdigheten under intervjuns gång.  

Gällande överförbarheten i kvalitativa studier, rekommenderar Bryman (2011) att göra utfylliga 
beskrivningar av studerade kontexter, så att studieämnet kan beskrivas så omfattande att den skapta 
beskrivningen och resultatet skall kunna överföras till en annan kontext. Med tanke på det har 
intervjuguiden formats för att få fram ett djup av olika kontextuella faktorer som kan ha betydelse för 
lärarens upplevelse av yrkesblivandet, såsom förutsättningar innan yrkesblivandet och vilka 
kontextuella faktorer som finns i deras yrkesblivande. 

Pålitligheten handlar om att uppnå klarhet och tydlighet i redovisningen av uppsatsens alla delar. 
Enligt Bryman (2011) stärks pålitligheten genom att dessa delar granskas kollegialt i syfte att skapa 
legitimitet för dragna slutsatser, vilket i aktuell studie skedde av opponenter samt handledare. Alla 
steg inom denna studie samt tillvägagångssättet har dokumenterats och beskrivits i en logisk ordning, 
vilket möjliggör att rapportens resultat slutligen kan styrkas och konfirmeras av de yttre granskarna. 

Det andra huvudbegreppet, autenticitet, delar Bryman (2011) upp i de fem kriterierna: 1) rättvis 
bild (en rättvis återskapad bild av den beskrivna verkligheten), 2) ontologisk autenticitet (förbättrad 
förståelse av verkligheten), 3) pedagogisk autenticitet (förbättrad förståelse för hur omgivningen 
uppfattar den beskriva verkligheten), 4) katalytisk autenticitet (kunskap som kan leda till förändring 
av för studien relevanta situationer, såsom yrkesblivande för lärare), och 5) taktisk autenticitet 
(förbättrade möjligheter till påverkansprocess). Dessa kriterier har tillämpats i aktuellt arbete, men då 
ur forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet, och inte utifrån inverkan på deltagarna i studien i 
första hand. Den rättvisa bilden åstadkoms genom applicering av den vedertagna hermeneutiska 
ansatsen och de metodiska tillvägagångssätt som beskrivs i studien där tolkningar görs i förhållande 
till större kontextuella helheter.  Den ontologiska autenticiteten åstadkoms genom förståelsen om 
yrkesblivande som studien genererar. Den pedagogiska autenticiteten åstadkoms genom att studiens 
resultat  om yrkesblivande  ska underlätta för förståelse och vidare tolkning om andra lärare i 
yrkesblivande. Den katalytiska autenticiteten åstadkoms genom att förbättring av arbeten för 
yrkesblivande ska kunna ske med grund i studiens resultat, och slutligen åstadkoms taktisk 
autenticitet genom att resultaten ska öppna upp för bättre möjligheter att påverka yrkesblivande för 
lärare. 

Kriterierna för tillförlitlighet och autenticitet har även bidragit till att tolkningarna inte sker i 
förhastad takt, något som From och Holmgren (2000) förespråkade att är viktigt, och att tolkningen 
bör ske under kontrollerade former för att balansera distansen mellan förförståelsen och det empiriska 
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materialet. 

Datainsamlingsmetod 
Inom kvalitativ forskning använder man sig oftast av intervjuer (Bryman, 2011; Hartman, 2004). Enligt 
författarna är intervjuer en undersökningsmetod där det möjliggörs att gå in på djupet i syfte att få en 
nära uppfattning av den intervjuades livsvärld eller den uppfattningen denna har om sin upplevda 
sociala verklighet. Bryman tillägger att om undersökningen genomförs av två olika personer skall 
semistrukturerade intervjuer användas i syfte att kunna jämföra svaren, detta gäller även i det fallet 
studien inkluderar ett stort antal deltagare.  

Det beslutades att genomföra studien med hjälp av semistrukturerade intervjuer. De 
semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde att intervjuerna hölls inom olika teman, vilket gjorde att 
insamlat empiriskt material kunde jämföras mellan olika respondenter, samtidigt hade 
intervjupersonerna viss frihet i hur de beskrev sina uppfattningar. Givet att studien har en 
hermeneutisk kunskapsansats har intervjuerna varit ett instrument där det möjliggjorts för 
intervjuaren att fånga den beskrivna verkligheten från lärarnas utsagor, detta utifrån både vad som 
sades och hur något sades, exempelvis har gester, tonfall och minspel beaktats för hur utsagor tolkats. 
En intervjuguide skapades och frågorna i guiden utgick från följande tre teman i linje med studiens tre 
centrala frågeställningar: 1) antecipatoriska förutsättningar för yrkesblivandet/acculturation och 
professional socialization, 2) kommunikativa förutsättningar för yrkesblivandet/organizational 
socialization, och 3) lärarens komplexa roll. Dessa teman är i enlighet med den teoretiska ramen som 
omfamnar studien, och alla ingående begrepp är definierade i avsnitten Inledning och Bakgrund. 
Intervjuguiden finns bifogad i Bilaga 1, där framgår även vilka frågor som hör till vilka teman. 

Analysmetod 
Det analytiska tillvägagångssättet för studiens empiriska material skedde enligt Alvesson och 
Sköldbergs (2008) beskrivning av den hermeneutiska cirkeln, som består av en tolkningsprocess som 
kombinerar ett förhållningssätt till både del-helhet och förförståelse-förståelse. I praktiken innebär det 
att studien utgick från vederbörandes förförståelse då det empiriska materialet inledningsvis 
analyserades och sedan ställdes dels lärarens enskilda svar mot den sammes svar i dess helhet, dels 
ställdes mönster i enskilda lärares svar mot mönster från de andra lärarnas svar, och dels ställdes 
lärarnas enskilda svar och mönster sinsemellan i förhållande till tidigare forskning om, bland annat, 
lärares första tid i yrket. Således uppstod en pendling mellan del och helhet i tolkningen där varje ny 
tolkning var en förståelse som fungerade som förförståelse inför en ny tolkning. 

Tolkningarna som utfördes i studien utgick från Alvesson & Sköldbergs (2008) uppdelning av fyra 
huvudsakliga aspekter för processens gång, vilka är: 1) tolkningsmönster, 2) text, 3) dialog, och 4) 
deltolkningar.  

Vid beaktandet av tolkningsmönster (Alvesson & Sköldberg, 2008), strävade tolkningarna efter att 
vara både internt och externt konsistenta, alltså att de följer en logik som inte är motsägande och att de 
kan betraktas stämma överens med tidigare tolkningar eller stå på rigida argument för varför de inte 
gör det. Vad som också beaktades var att hålla ett kritiskt förhållningssätt till förförståelsen för att 
tolkningen skulle utvecklas under processens gång. 

Text som aspekt innebär att det centrala föremålet för tolkning är textens  innehåll och sociala 
handlingar (Alvesson & Sköldberg, 2008). För den här studien blev således texten vad som sades i 
intervjuerna och hur det sades. En viktig del av texten är också till vilken historisk eller kulturell 
kontext den hör, därav ställdes textens delar i förhållande till större samhälleliga sammanhang och 
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relevanta kontexter. 
Innebörden av dialog som aspekt för tolkningsprocessen utfördes genom att vederbörande var  i 

dialog med texten genom att ställa frågor till textens delar och helhet utifrån förförståelse, och varvade 
mellan  distans och närhet till förståelsen  som kom utifrån frågorna. Dialogen i skriven text (i 
avsnittet Diskussion) blev som en dialog med läsaren av studien, och den fördes genom en 
argumentation som ledde fram till de rimligaste slutledningarna utifrån studiens innehåll i relation till 
tidigare studier, vilket är i enlighet med Alvesson och Sköldbergs (2008) riktlinjer för det 
hermeneutiska tillvägagångssättet.  

Slutligen, betyder aspekten deltolkningar att det behöver göras en rad deltolkningar på vägen för 
att uppnå de slutgiltiga tolkningarna (Alvesson & Sköldberg, 2008). Således har vederbörandes 
tolkningar av deltagarnas utsagor utvecklats hela tiden vartefter processen framskred eftersom nya 
tolkningar möjliggjorde nya perspektiv på del och helhet. 

Aktuell studie baserades på en abduktiv analysmetod. Abduktion menar Alvesson och Sköldberg 
(2008) är en analysmetod där det sker en alternering mellan empiri och teori. De beskriver den 
abduktiva analysmetoden som en förståelse-ansats där forskaren successivt bygger sitt material och 
skapar förståelse för studerade mönster genom att växla mellan empirin och tidigare forskning. 
Studien har pendlat mellan det samlade empiriska materialet, det vill säga deltagarnas utsagor, och 
OST som teoretiskt perspektiv samt tidigare forskning om lärares utveckling och komplexa roll, en 
kreativ process som har tillåtit att analysera och tolka aktuellt material samt kunna fördjupa 
förståelsen för nyblivna lärares upplevelse av förutsättningar för deras yrkesblivande. 

Etiskt ställningstagande 
Forskning tjänar ett samhälleligt syfte genom att bidra med kunskap men det krävs forskningsetiska 
principer för att skydda de individer som avser att delta i forskningen, därmed utgör 
individskyddskravet en viktig del i forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2011). 
Individskyddskravet innefattar följande forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav 
tillämpades inom ramen för aktuell studie. Gällande informationskravet har deltagarna  informerats 
om studiens syfte. Samtyckeskravet tillämpades genom att deltagarna gav sitt samtycke till att delta i 
studien, deltagarna upplystes om att det var möjligt att avbryta sitt deltagande utan påföljder. 
Konfidentialitetskravet innebär att inga personuppgifter om deltagarna kommer att lämnas ut. 
Nyttjandekravet innebär att deltagarnas uppgifter endast kom till användning för studiens ändamål. 

I denna studie tillämpades även reglerna för god forskningssed och som lyder enligt följande: 
 

“1 Du ska tala sanning om din forskning 
2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 
3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 
4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 
5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 
6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 
7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 
8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 12) 

 
Studien präglas av öppenhet där det framgår vilken systematik och tydlighet som använts vid 
dokumentation av metod, genomförandet och resultat. Studien har inga ekonomiska bindningar och 
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har nyttjat individskyddskravet för att skydda deltagarna och deras integritet. Studien byggde på en 
vetenskaplig metod och granskades av handledare samt kommenterades kollegialt. 

Procedur 
I detta avsnitt beskrivs de olika etapper som skedde under studiens genomförande, det vill säga 
selektion av deltagarna, genomförandet av intervjuer och transkribering och tolkning. 

När intervjuguiden (Bilaga 1) var färdigstrukturerad, och informationsbrevet (Bilaga 2) hade 
formulerats, kontaktades Stockholms- och Ålandsbaserade skolledare såsom rektorer, biträdande 
rektorer och skolföreståndare via e-post för att fråga efter kontakt med lärare som fyllde kriteriet för 
studien. I vissa fall delade skolledarna med sig av potentiella respondenters e-post-adresser, i andra 
fall skickade de själva vidare e-post-meddelande till lärare. Eftersom vederbörande, utöver kontakten 
med skolledarna, kände till vissa lärare i Stockholm och Åland som kunde uppfylla urvalskriteriet, 
kontaktades dessa individer direkt utan mellanhand. När sedan kontakt hade upprättats med lärare 
som uppfyllde studiens kriterier och som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, bestämdes tid 
och plats för att träffas utifrån önskemål från informanten. Till en början gjordes en avgränsning om 
att finna lärare inom årskurs 1-6 som arbetat mellan ett halvt år till två år. På grund av för få jakande 
svar om lärare som passade för studien i inledningen av sökandet efter informanter, gjordes en 
revidering av urvalet till att innefatta lärare inom hela grundskolan (årskurs 1-9) som arbetat mellan 
tre månader och tre år, varvid smärre justeringar, i linje med de nya urvalskriterierna, gjordes av 
texten i informationsbrevet som skickades ut i fortsättningen. 

Intervjun skedde en-till-en, på så vis att det var en intervjuare och en respondent. Intervjuerna 
ägde rum i Stockholm och på Åland. Intervjutillfället inleddes med att fråga respondenten om 
han/hon samtyckte med att intervjun spelades in. För de Stockholms-baserade intervjuerna frågade 
intervjuaren om respondenterna gick med på att intervjun spelades in både med ljud och bild, detta 
eftersom inspelningsprogrammet som användes hade bägge möjligheter. För intervjuerna på Åland 
användes ett annat inspelningsprogram som enbart spelade in ljud. Efter förfrågan om medgivande 
till inspelningsform förklarades studiens syfte och en påminnelse gjordes kring etiska 
ställningstaganden för studien som framkom i informationsbrevet. Efter intervjun skickades 
ljudfilen/videon från intervjutillfället till den andre studieledaren, så att bägge kunde göra en första 
tolkning av respektive informant. Vid övervägande av att fildelningen skulle ske med god säkerhet så 
att inte filen skulle ligga ute i något “moln”, så användes fildelningsapplikationen WeTransfer. 
Genom applikationen delades filen via en länk via e-post mellan studiens författare, och efter en vecka 
försvinner filen automatiskt från den kopplade länken. 

När båda vederbörande hade lyssnat/tittat på materialet från intervjun gjordes enskilt en första 
tolkning av materialet genom en gemensam mall, utifrån en hermeneutisk grund beskriven av 
Skoglund (2012). Anteckningar gjordes utifrån dels vad som bröt mot ens förförståelse, dels om något 
saknades som hade förväntats komma fram, dels likheter och skillnader till andra respondenter, dels 
vad som upplevdes att respondenterna tyckte var viktigt, dels vad respondenterna tycktes ta som 
självklart, dels vad respondenterna skyddar/försvarar sig mot, dels även en sammanfattning av 
helhetsupplevelsen om vad respondenten främst ville säga. Efter enskilda tolkningar av en 
respondent, stämdes träff mellan vederbörande via videokonferens, för att diskutera respektives 
första tolkningar. Efter mötet om första tolkningar började de enskilda intervju-materialen att 
transkriberas. Anledningen till att den första tolkningen utfördes innan transkriberingen, var för att 
bedömningen gjordes att det var viktigt både att den första tolkningen skulle grundas på det som 
respektive studieledare initialt tolkade vid första genomgången av materialet, och att den första 
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tolkningen dessutom skulle göras i nära anslutning till intervju-utförandet för att hålla minnet färskt 
om vilka tolkningar av lärarens utsagor som skiljer sig från vederbörandes förförståelse. 

 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras hur olika moment under proceduren framskridit, exempelvis hur olika 
metoder och tillvägagångssätt fungerat samt när olika avvikelser skett från den ursprungliga planen. 

Som nämnts i proceduren skapades kontakten med de flesta informanter via deras skolledare och 
sedan genom e-post-utbyten, dock förekom tre undantag där respondenterna kontaktades direkt i 
bekantskapskretsen, på det sättet uppnåddes det önskade antalet informanter för studien.  

Som nämnts kring urvalet, så ingår två deltagare i studien som inte uppfyllde studiens kriterier, en 
har arbetat längre än tre år, och den andra arbetar i förskoleklass. Bedömningen gjordes att det inte 
fanns någon anledning att utesluta informanterna från studien, eftersom deras arbetskontexter i hög 
grad motsvarar övriga informanters dito. Informanten som har arbetat en längre tid, bedömdes 
dessutom redogöra väl för den första tiden i yrket i retrospektiv. 

Totalt genomfördes nio intervjuer. Innan intervjuerna påbörjades ställdes frågan om respondenten 
gick med på den föreslagna inspelningsformen (ljud och bild i Stockholm och bara ljud på Åland). 
Alla deltagare godkännde inspelningsformen, förutom en informant som inte ville ha video-
inspelning men gick med på ljud-inspelning. Alla som godkände både ljud och bild bedömdes av 
bägge studieledare som trygga med inspelningsformen. För intervjuerna beståendes av endast ljud-
upptagning bedömdes alla respondenterna som trygga med formen, förutom en informant som av 
bägge intervjuare bedömdes som något obekväm med att bli inspelad, men han uttryckte ändå en 
förståelse för inspelningen, så den fick fortgå genom hela intervjun. 

När materialet från intervjuerna skulle gås igenom, fanns det en viss extra behållning av att ha 
både ljud och bild i intervjuerna, eftersom kroppsspråk och miner i vissa fall förstärkte känslan av vad 
respondenten ville säga. Men upplevelsen var ändå att inspelningarna med bara ljud också uppfyllde 
sitt syfte, och intervjuerna med de olika inspelningsformerna blev jämförbara med varandra. 

Den utformade intervjuguiden för intervjuerna fungerade från början till slut med mestadels stor 
belåtenhet, och inga korrigeringar av grundmallen gjordes under datainsamlings-processens gång. 
Redan efter första intervjun kunde konstateras att ordningsföljden på frågorna fungerade smidigt 
eftersom samtalen ofta flöt på så att det kändes naturligt att fråga nästkommande fråga i ordningen. 
Ibland behövde dock vissa frågor förklaras med andra ord, för att förtydliga frågornas innebörd, och i 
vissa fall gjordes bedömningar från intervjuaren att följdfrågor som ej fanns med i grundplanen 
behövde ställas för att få fram något särskilt intressant för studien från respondenternas upplevda 
livsvärld. I efterhand gjordes bedömningen att en mer generell fråga om lärarnas förutsättningar för 
yrkesutvecklingen hade varit bra att haft med i intervjuguiden. I intervjuguiden som användes, var 
det främst det kollegiala som frågan riktades mot, men en mer generell fråga som exempelvis “vad 
har varit av betydelse för din utveckling?” hade troligtvis fått mer nyanserade svar om vad som haft 
betydelse för lärarnas utveckling. Som det var utformat nu så styrdes lärarna till att svara mest kring 
det kollegiala, vilket kan ha gjort att andra viktiga förutsättningar för deras yrkesutveckling blivit 
osynliggjorda. 

Tolkningsmallen som användes till de första tolkningarna fungerade med stor förnöjelse och blev 
ett sätt att förbättra studiens pålitlighet genom att två bedömares tolkningar kunde jämföras med 
varandra. Funktionen som den uppfyllde var att studiens två ledare individuellt kunde göra en första 
tolkning utifrån det inspelade materialet så att respektives förförståelse i förhållande till materialet 
synliggjordes. När respektives första tolkning sedan diskuterades och jämfördes gentemot varandra, 
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så synliggjordes även hur de olika förförståelserna skiljdes åt samt på vilka punkter de var lika 
varandras. Oftast gjordes ändå snarlika första tolkningar, men på de tolkningar som skilde sig, 
väcktes reflektion över vad som kunde ligga till grunden för olika upplevelser, vilket fungerade som 
grund till vidare tolkning i nästa tolkningssteg. Anteckningar gjordes utifrån detta. Inga förändringar 
behövde göras av tolkningsmallen, så den användes som mall för första tolkning efter varje intervju. 
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Resultat 
Resultatdelen inleds med en presentation av deltagarna i studien i den ordning de intervjuades 
(“Lärarnas bakgrund och nuvarande kontext”), därefter presenteras de summerade tolkningarna av 
deltagarnas utsagor, slutligen görs det en kort sammanfattning av det centrala i resultatet. 
Deltagarnas utsagor kategoriserades under olika rubriker. Studiens första frågeställning: Hur 
uppfattar lärarna förutsättningarna till sitt yrkesblivande före tillträdet till den första anställningen? 
Besvaras under rubrikerna “Lärarutbildningen gör inte läraren” och “Praktik är bryggan mellan 
akademin och lärarens yrkesverklighet”. Studiens andra frågeställning: Hur uppfattar lärarna 
arbetsplatsens  förutsättningar för deras yrkesutveckling? Besvaras under rubrikerna “Upplevelser 
och önskemål kring introduktionsprogram” och “Det kollegiala stödet banar för yrkesutveckling”. 
Studiens tredje frågeställning: Hur uppfattar lärarna sin roll under den första tiden som anställd? 
Besvaras under rubrikerna “Ny som lärare, en svår start” och “Läraryrket, en fortsatt resa”. 

De återgivna citaten i resultatet är transkriberade med bibehållna dialektala uttryck och talspråk 
för att behålla känslan från intervjutillfället om hur de faktiskt sade orden. I vissa citat förekommer 
enskilda kursiverade ord, vilket betyder att informanterna har betonat särskilt starkt på orden. 

Lärarnas bakgrund och nuvarande kontext 
De nio lärarna som intervjuades för studien skiljer sig åt i olika avseenden kring bakgrund och vilken 
kontext de verkar i inom deras yrkesroll. Marta, Jessica, Margareta och Linn intervjuades i Stockholm, 
och Anna, Lovisa, Sam, Hannele och Amelie intervjuades på Åland. För att få en grund till förståelsen 
av respondenternas utsagor om deras livsvärld, presenteras respondenterna här, och det görs  i 
samma ordning som de intervjuades. För att anonymisera lärarna, nämns inte vilken specifik årskurs 
de jobbar med, utan årskurs 1-3 betecknas som lågstadiet, 4-6 som mellanstadiet, och 7-9 som 
högstadiet. 

Marta har varit yrkesverksam som lågstadielärare i tre månader. Marta har genomfört sina VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) på samma skola som hon arbetar i idag. Hon har även arbetat som 
resurspedagog åt en elev innan hon påbörjade sin lärarutbildning via svenskt lärosäte. Marta kommer 
från en familj där läraryrket är en descendent från generation till generation. 

Jessica är gymnasielärare men har valt att arbeta som förskolelärare direkt efter genomförd 
lärarutbildning via svenskt lärosäte. Hon har varit verksam som lärare i nästan ett helt år. Jessica 
valde läraryrket efter att ha avbrutit sina studier inom ekonomi. 

Anna tjänstgör sista delen av sin andra termin som lärare efter att hon blev klar med sin utbildning 
via svenskt lärosäte på distans. Hennes nuvarande tjänst är som klasslärare för en klass i lågstadiet, i 
en skola på Åland. Anna var i gymnasiet inställd på att hon ville jobba med människor och fick redan 
då prova på att jobba på både förskola och skola. Efter gymnasiet arbetade hon som fritidsledare och 
lärarvikarie, innan hon bestämde sig för att gå lärarutbildningen. Under tiden hon studerade till 
lärare, jobbade hon ett år som timlärare på en annan låg-/mellanstadieskola på Åland. 

Margareta är hemkunskap- och konsument-lärare och undervisar högstadieelever. Bland 
Margaretas elever finns också elever med särskilda behov som går i särskola. Margareta har arbetat i 
fyra år sedan hon blev klar med utbildningen via svenskt lärosäte och har undervisat i samma skola 
sedan dess. Före sitt beslut om att utbilda sig till lärare arbetade Margareta som au pair för att sedan 
arbeta på en förskola. 

Lovisa har snart arbetat två terminer efter slutförd lärarutbildning via svenskt lärosäte. Tjänsten 
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hon har nu, och som hon fick direkt efter studierna, är som klasslärare i mellanstadiet. Lovisa berättar 
att det inte var självklart för henne att bli lärare i och med att hon inte har lärare i släkten, men hon har 
ändå dragits till yrket i och med att hon lockats av ledarskapet eftersom det är något som annars 
präglat hennes liv i olika sammanhang. Under studietiden till lärare jobbade hon som elevassistent på 
en annan låg-/mellanstadieskola på Åland. 

Sam har gått i en svenskspråkig skola i Finland och arbetar just nu sin fjärde termin på en 
högstadieskola sedan han tog kandidatexamen. Under tiden han arbetat har han slutfört sin 
magistersexamen som speciallärare. Tjänsten han har är som specialklasslärare, och han undervisar i 
många olika ämnen. Innan Sam bestämde sig för att bli lärare arbetade han som elevassistent i fyra år, 
och det var en tidigare lärare till honom, som stöttade honom att söka till lärarprogrammet. 

Linn har arbetat som lågstadielärare för två klasser i lågstadiet i snart ett år. Linn har läst till lärare 
via svenskt lärosäte, och genomfört sin VFU på den skolan hon är verksam i idag. 

Hannele utbildade sig till en master i biologi innan hon bestämde sig för att hon ville bli lärare, och 
läste då en kompletterande pedagogisk utbildning på distans, via svenskt lärosäte, för att få 
lärarbehörighet på högstadie- och gymnasienivå. Hon blev då ämneslärare i biologi och geografi. Men 
tjänsten som Hannele har nu är ändå som speciallärare på en högstadieskola på Åland, vilken hon 
haft i tre och en halv månad.  

Amelie blev färdigutbildad klasslärare (förskola till åk 6) via svenskspråkig skola i Finland för 
knappt ett år sedan efter att hon gjort färdigt allt för utbildningen på magister-nivå. Hon har haft jobb 
hela tiden sedan dess, men haft fyra olika tjänster under dessa två terminer. Den nuvarande tjänsten 
har pågått i två månader. Amelie berättade att det var under ett mellanår efter gymnasiet som hon 
förstod att hon ville bli lärare när hon fick prova på yrket genom ett speciallärarvikariat där hon 
märkte att det inte var en morgon som det var jobbigt att stiga upp. 

Lärarutbildningen gör inte läraren 
Angående upplevelsen från informanterna, kring i vilken grad de har upplevt att utbildningen 
förberedde dem för deras yrkesroll som lärare, förekommer mestadels negativ inställning till 
utbildningen. Ett vanligt mönster är att utbildningen har upplevts dålig för att den har varit bristfällig 
i förhållande till de kunskaper som respondenterna har upplevt som viktiga vid yrkesinträdet och 
framöver. Vanligt är också att mycket innehåll från studierna, såsom olika kurser, varit onödig 
kunskap. 

Sex utav de nio intervjuade informanterna (Marta, Jessica, Anna, Margareta, Lovisa, och Linn) 
uttryckte mestadels negativa ordalag för utbildningen, gemensamt för dem var att alla hade gått 
lärarutbildning via svenskt lärosäte. På frågan om i vilken utsträckning dessa respondenter upplevde 
att lärarutbildningen har förberett dem på deras yrkesroll, svarade de: 
 

”egentligen inte så mycket, ja nä, jag tycker att utbildningen va inte så speciellt bra […] 
visst, jag tycker vi har fått väldigt mycket kunskaper, men inte rätt kunskaper” (Jessica) 

 
”Jaa, int alls, om jag får säga så […] asså jag sku absolut inte rekommendera utbildningen 
till någon annan, och det gör jag inte heller.” (Lovisa) 

 
Övriga tre informanter (Sam, Hannele och Amelie) var nöjda med den grad som lärarutbildningen 
förberedde dem för rollen som lärare, och deras utbildning skiljer sig från de övriga sex. Sam och 
Amelie har gått svenskspråkig skola i Finland, vilket inga andra informanter gjort, och Hannele är den 
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enda informanten som gått en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare. Hannele 
upplevde utbildningen på ett och ett halvt år som effektiv, och sade: 
 

”på dom där 90 poängen (högskolepoäng), så var det ju, pang på det viktigaste du sku 
behöva som lärare. Vi läste ledarskap, didaktik, alltså de här sociala, pedagogiska teori, 
alltså verkligen det här riktigt, viktigaste delarna.” (Hannele) 

 
Sam och Amelie som gått finländsk skola uttrycker sig båda positivt till lärarutbildningen. Sam 
berättade att utbildningen har betytt mycket för honom på flera plan och sade om utbildningen att:  
 

”jag skulle vilja ge en eloge till dom på något vis.” (Sam) 
 
Sett till hela gruppen av informanter, oavsett om de varit nöjda med utbildningen eller inte, så finns 
det en samsyn om att man ändå inte är färdig som lärare efter utbildningen, utan processen att bli 
lärare och utvecklas i denna roll fortsätter sedan i yrket och är en ständig process. Amelie, med 
finländsk utbildningsbakgrund, berättade till exempel att hon vid inträdet i yrket förstod att: 
 

”dom två första åren kommer att va en vidareutbildning av det vi har lärt oss. Att man 
kan int se det som att man är färdig när man gått utbildningen och sen-, för man lär sig 
konstant hela tiden.” (Amelie) 

 
Även Sam, som var väldigt tacksam för kunskaperna från den finländska utbildningen, menade att 
det finns två sidor av utbildningen i det att den har varit väldigt utvecklande, men att utvecklingen 
sedan fortgår i yrket. 

Angående vilka kunskaper som informanterna tycker hade varit bra att ha med sig till 
yrkesinträdet men som saknades var just kunskap om föräldrahantering, vilket uttrycktes av vissa 
deltagare som önskvärt att ha fått bättre förberedelse på. Föräldrakontakten var dessutom något som 
beskrevs av några att var ett orosmoment innan yrkesinträdet. Annars tyder flera svar på att det finns 
flera viktiga kunskaper i yrkeslivet som inte utbildningen kan förbereda lärarna på, både för att det 
kan vara aspekter som hanteras olika på olika skolor, men också för att vissa kunskaper kommer från 
själva praktiserandet av lärarrollen. 

Praktik är bryggan mellan akademin och lärarens yrkesverklighet 
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller praktik är ett praktiskt inslag i lärarutbildningen. 
Praktikens längd och omfattning varierar beroende på vilken lärarutbildning deltagarna genomfört, 
men de flesta informanter   uppfattade praktiken som ett viktigt steg i övergången mellan den 
teoretiska världen till den verkliga praktiska världen. Praktiken möjliggjorde en verklighetsförankring 
bortom de förvärvade akademiska kunskaperna under lärarutbildningen. På vilket sätt praktiken 
förenar kunskap med praktisk övning inom läraryrket berättade Margareta: 
 

”Det största har det varit praktiken, utan tvekan, man får se verkligheten det finns det 
inget som kan förbereda en på 30 ungar i ett klassrum alla beter sig olika, du kan kunna 
hur mycket som helst, men om du inte kan ta de eleverna så kan du låta bli […] elever 
som inte tystnar när man pratar med dem, eller som struntar i eller som inte gör läxor, 
eller kontakt med hemmen, det e ju ingenting som vi lär oss på skolan, det är bara 
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praktiken som visar på det, om man är tillräckligt engagerad så man är med på dom 
bitarna också, och det råkar vara utvecklingssamtal eller nåt liknande när man är på 
praktik liksom.” (Margareta) 

 
Betoningen på praktikens nytta inom ramen för lärarutbildningen och hur denne förberedde 
informanterna på sitt inträde till sin första anställning belyses med hjälp av de önskningar som flera 
informanter uttryckte om att praktiken borde vara längre eller mer. Det fanns till och med åsikter om 
att praktiken inte räcker till som förberedelse och att det nästan är nödvändigt att jobba på en skola 
vid sidan av studierna.  

Praktiken har inneburit praktisk tillämpning av det deltagarna läste under lärarutbildningen. Det 
var en förutsättning för yrkesförberedande genom att de fick prova på att ha en egen klass, att 
undervisa, att leda eleverna, och även att utöva andra delar av yrket som lärare, såsom kontakt med 
vårdnadshavare, konflikthantering mellan eleverna, administrativa uppgifter med mera. 

Praktiken har även varit perioder där läraraspiranterna har fått chansen att reflektera över och 
utvärdera hur förberedd han eller hon var inför sin yrkesroll, praktiken gav dem tillfälle att fundera 
över det framtida yrket. Utifrån de olika vardagssituationer de var med om, fick de en uppfattning om 
hur verkligheten kunde se ut, vilket ibland upplevdes som långt ifrån den perfekta undervisningen de 
drömde om, men de valde ändå att fullfölja hela utbildningsprogrammet och bli lärare.  

Oavsett hur långa eller hur bra dessa praktikperioder var så uttryckte deltagarna att praktiken var 
inslag i lärarutbildningen som hade förberett dem bättre inför sitt yrkesblivande. Det önskades även 
mer praktiska tillämpningar av samma art i utbildningen, där de skulle fått känna på vad det innebär 
att vara lärare i praktiken, inte vad de didaktiska eller ämneskurserna dikterade, utan mer av vad som 
händer i verkligheten och hur olika arbetssituationer kan gestaltas, ett yrkesförberedande inför 
inträdet till den första anställningen. 

Upplevelser och önskemål kring introduktionsprogram 
När lärarna väl kom in i yrket och påbörjade deras första anställning efter lärarexamen så fanns det 
olika förutsättningar på arbetsplatsen för deras vidareutveckling vad gällde planerade stöd såsom 
introduktionsprogram och mentorer/handledare. 

Det är endast tre som hade planerat stöd för dem som nya i första tiden av yrkeslivet. De fick 
någon utsedd person på arbetsplatsen som kallades för lots, mentor eller handledare, och som de 
kunde vända sig till vid frågor och dylikt. Oavsett vad de kallades, så var insatserna någorlunda 
liknande i den funktion dem var ämnade att uppfylla. För Amelie, som har haft flera anställningar, så 
var det första gången som hon fick ett planerat stöd likt de två handledarna som hon har kunnat 
vända sig till. Handledarna är hennes två speciallärar-kollegor som hon jobbar i lag med, och insatsen 
var planerad vid anställningens början och hon fick direkt hjälp med schemaläggning framöver och 
fick diskutera de elever som hon skulle arbeta med, dessutom kan hon vända sig till dem vid frågor 
och funderingar. Amelie verkar nöjd med handledarnas funktion och sade: 
 

”Och sen när jag int vet vad jag ska göra så får jag ju handledning, så att jag snabbt får 
svar på mina frågor och kan jobba vidare. Så att jag har det nog, riktigt bra.” (Amelie) 

 
Jessica fick inte sin mentor utsedd från början, men hon begärde en från ledningen efter att hon visste 
att en annan nyexaminerad lärare hade fått en mentor att vända sig till, då fick hon tillgång till samma 
som den läraren. Under de snart två terminerna som hon jobbat, har hon dock aldrig haft något 
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ärende till mentorn, hon har istället vänt sig till arbetslagsledaren eftersom det kommer sig mer 
naturligt. Angående varför Jessica inte vänt sig till mentorn sade hon: 
 

”för att min arbetslagsledare och jag har blivit mycket mer tight, så jag har frågat henne 
allt som jag behöver, för att hon e ju alltid här i huset och vi har ju våra morgonmöten då. 
Men jag är ju väldigt öppen som person som såhär, undrar jag nånting så frågar jag 
direkt, jag har ingen såhär prestige i att ”oj nu tror hon att jag är korkad, för att jag inte 
förstår” jag frågar direkt, på en gång. Och då ha jag inte behövt gå till henne, medans en 
annan lärare är där jätte-, jättemycket, för att hon känner att hon behöver det.” (Jessica) 

 
Utöver det uppskattade stödet för arbetsledaren nämnde också Jessica att hon gärna utvecklas på egen 
hand genom att själv fundera hur hon vill göra saker, vilket verkar vara viktigt för henne. Marta är 
den informant som tycks ha det mest dokumentstyrda och omfattande introduktionsprogrammet. 
Hon har blivit tilldelad en lots som under hennes första sex månader i yrkeslivet ska finnas som stöd 
genom inplanerade handledningsmöten som under första tiden ska vara en gång per vecka, och med 
tiden ska frekvensen för träffar minska. Lotsen ska dessutom visa Marta hur en programvara 
fungerar, som de använder i skolan till betygsättning, föräldrakontakt, bokning av handlednings-tid, 
med mera. Introduktionsprogrammet har dock inte fungerat i praktiken, för under de drygt tre 
månaderna som Marta jobbat så har hon bara träffat lotsen i handledningssyfte en gång. Marta tycker 
inte att hon har fått den hjälpen hon behöver och att det beror på att ledningen inte tog sitt ansvar i att 
följa upp hennes debut i yrkeslivet, men också att hon är proaktiv som lärare och vågar ta för sig trots 
det ringa stödet hon fick under sin introduktionsperiod. 

Sett då till dem som inte haft någon sådan planerad insats över en längre period för dem som ny i 
lärarrollen, så har de flesta i alla fall fått någon form av introduktion första dagen de var på jobbet så 
att de fått bekanta sig med skolan och lite olika praktiska detaljer som kan vara bra att veta. Dessa 
respondenter som inte haft något planerat introduktionsprogram över en längre tid uttryckte, 
åtminstone till viss del, en önskan efter en bättre introduktion. Anna var inte direkt missnöjd med sitt 
inträde i yrkeslivet i och med att kollegorna har hjälpt henne mycket, men om hon skulle få önska så 
skulle hon gärna ha haft en viss tid i början, upp till en termin, som hon skulle ha fått gå bredvid en 
mer erfaren lärare likt AT-läkare gör, och då istället fått en lägre lön i början. Övriga önskemål om 
introduktionsperioden var att ha en pärm att tillgå där alla viktiga praktiska detaljer som är bra att 
veta finns samlade, så att man själv kan gå till den och bläddra i lugn och ro när man behöver något. 
Flera hade dessutom önskat ha tillgång till någon utsedd person att kunna ställa frågor till ibland, och 
att det hade varit ett bekvämare alternativ än att ställa frågor generellt till kollegorna. Det var vanligt 
förekommande med bristfällig introduktion till den nya anställningen uttryckte många deltagare. I 
deras beskrivningar fanns en antydan till att en mentor hade varit på sin plats för vidare instruktion 
om var nödvändig information skulle hittas, som kontaktuppgifter vid krissituationer, eller 
användaranvisning till kopiatorer, och andra diverse praktiska uppgifter. Den bristfälliga 
introduktionen kunde förbättras genom exempelvis introduktionsdag med föreläsning och viktig 
information om hur saker hanteras för att bli bättre förberedd i rollen som lärare tyckte informanterna. 

Sammanfattningsvis om de planerade insatserna för de nya lärarnas utveckling på arbetsplatsen, 
så upplever de som fått planerat introduktionsprogram missnöje med insatsen, undantaget Amelie. 
För de som inte fått något längre introduktionsprogram så finns åsikter som sträcker sig från direkt 
missnöje av skolans hantering av introduktionsperioden till nöjsamhet men med vissa önskemål om 
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förbättring/utveckling av introduktionshantering. Anna var exempelvis inte missnöjd med 
introduktionen tack vare att hon genom kollegornas hjälp fick tillräckligt stöd. 

Det kollegiala stödet banar för yrkesutvecklingen 
Likt Annas utsago, så finns det en samstämmighet bland informanterna om kollegornas betydelse för 
att lyckas i sin utveckling under inledningen av lärarkarriären. Alla uttryckte mestadels positiva 
ordalag om det kollegiala stödet som de har i  arbetsvardagen och att det värderas högt. Det kan 
handla om stöttande ledare, kollegiala möten, träffar i arbetsrummen, möten med lärare som är 
klassrumsgrannar, eller kollegor som är hjälpsamma och trevliga i största allmänhet. 

Att ha ett öppet kollegialt klimat där man kan få hjälp av olika personer i kollegiet, är något som i 
princip alla uttryckte sig uppskattande mot, och de sade också att det är en del av deras nuvarande 
arbetsplats. Mest positiva kring det kollegiala är ändå Linn och Amelie. När Linn blev ombedd att 
berätta om det kollegiala stödet sade hon: 
 

”Det är ganska så fantastiskt! Asså det, jag tror nog att det är den största anledningen till 
varför jag valde att stanna och varför jag är här idag det är för att man har stödet från 
kollegorna, att man, man hjälper varandra! Vi … alltså vad som helst vi hjälper till, det 
spelar ingen roll vilken årskurs det är, är det något man behöver hjälp med årskurs sex, 
då kan jag gå in och hjälpa till med det dom behöver. Alltså, det är liksom så mycket ge 
och ta, det är det. Man känner att man får det här stödet fram för allt, man känner sig att 
man inte är ensam, och man vågar prata ut om saker och ting också ifall det är nånting 
som känns jobbigt så vågar man säga det, det finns en öppenhet liksom bland 
kollegorna.” (Linn) 

 
Amelie hävdade dessutom att ett öppet kollegium gör att man klarar sig utan introduktionsprogram 
när man kommer som ny lärare till en skola. På frågan om hon saknade planerade insatser på de tre 
tjänsterna hon hade innan den nuvarande, svarade hon att hon inte gjorde det på grund av mycket 
stöd från kollegor. Hon sade att tillgången till kollegorna gjort att hon utvecklats framåt och att de 
alltid varit villiga att svara på frågor och ifall de inte kunnat, så har de hänvisat till någon annan som 
har  svar på frågorna. 

Ett undantag för annars positiva ordalag om informanternas kollegiala klimat är Sams 
berättelse.  Sam saknade att få sätta sig ner och prata med ämneslärarkollegorna på skolan eftersom 
han inte upplevde sina frågor till dem i förbifarten som välkomnade, vilket gjorde att han inte kände 
sig trygg i att be dem om hjälp även om han skulle ha velat ha hjälp. Däremot berättade Sam att hans 
två specialklasslärarkollegor har hjälpt honom och att de har ett ”superbra samarbete”. De har 
klassrummen nära varandra, och har också möten varje vecka där de kan diskutera arbetspraktiken 
och planera ihop. 

Sam uttrycker sig positivt om det kollegiala stödet även om det inte är kollegiet i sin helhet som 
ger stödet, och det finns även andra informanter som har ett mer selektivt kollegialt stöd. Jessica, som 
var missnöjd med tilldelat mentorskap, har fått mycket stöd från de två mer erfarna lärarna i hennes 
arbetslag som har betytt mycket för hennes utveckling, och Hannele som arbetar som speciallärare har 
förvånansvärt nog inte haft någon kontakt med de andra speciallärarna på skolan, utan nämnde 
istället att hon har haft ett stort utbyte av ämneslärarkollegorna, skolpsykologen och kuratorer. 
Margareta som nämnde arbetslaget som den största kollegiala källan till stöd sade att kollegornas stöd 
betyder ”hur mycket som helst” och att de möjliggör att bolla idéer och lösa olika problem som hur 
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elever med olika problematik kan bemötas, och hur uppgifter som att göra prov och sätta betyg kan 
effektiviseras. Hennes syn på hur viktiga kollegorna är förklarade hon: 
 

”Asså utan kollegorna så tror jag inte att man hade jobbat kvar kanske, asså förstår du 
vad jag menar? För att det blir tungt med jämna mellanrum, det är kollegorna som 
stöttar, har man inte bra kollegor så tror jag det blir väldigt väldigt jobbigt att jobba, på 
ett sånt ställe för att, elever ger ju väldigt mycket, jag menar dom kan ju ge jättemycket 
energi, men dom kan också suga energi så man blir helt-, jamen så man blir helt slut, och 
det e då man måste kunna få ventilera med andra lärare som man litar på, som man 
känner sig säker-, trygg med liksom.” (Margareta) 

 
På så vis kan kollegorna även ses som ett känslomässigt stöd, och det är även något som flera andra 
lyfter upp att kollegorna har varit för dem. Det sades att kollegornas positiva stöd gör att man orkar 
arbeta vidare när det är tufft. 

Oavsett om det har funnits ett mera utbrett stöd bland många kollegor eller om det har handlat om 
mindre grupper av kollegor som ger stöd, så är informanterna överens om att kollegorna är viktiga för 
deras utveckling. I fråga om vilken relation informanterna har till ledningen (rektor, föreståndare eller 
biträdande rektor) råder dock delade upplevelser. Alla informanter utom en, valde självmant att tala 
om ledningen på ett eller annat sätt. Amelie som har hunnit arbeta på tre skolor efter sin examen har 
upplevt skillnaden mellan bra respektive dåligt ledarskap. Om en skola hon jobbade på tidigare sade 
hon: 
 

”jag kände inte att det var speciellt bra ledarskap där, och jag kände att det hämma mig, 
på nåt sätt att det var … jag fick dåligt självförtroende av att jobba där. Medan här får 
man en boost av kollegiet, och cheferna för dom har förtroende och dom stöttar en. Så det 
här med att ha ett stöttande ledarskap är väldigt viktigt när man är ny i arbetslivet.” 
(Amelie) 

 
För Jessica var rektorn dessutom anledningen till att hon valde den arbetsplats som hon gjorde (hon 
hade tre alternativ). Hon berättade att anledningen var att rektorn ger henne utrymme att ”prova min 
grej”. Anna som jobbar på en mindre skola träffar sin föreståndare desto mera. Hon träffar henne 
bland annat då de har gemensam undervisning varje vecka, och berättade att hon får mycket råd och 
kritik kring undervisningspraktik, men upplever det bara som positivt.   

Av de som visade mer negativitet kring relationen till ledningen, berättades bland annat att det 
ibland kunde saknas direktiv ovanifrån i fråga om hur saker i arbetet ska skötas, och att direktiven 
kan vara för vaga. Vissa uttryckte att ledningen inte lyssnar på vad lärarna har att säga och att de kan 
uppträda nonchalant och exempelvis inte fråga hur de har gått för dem under deras första tid. 
Margareta överväger dessutom att eventuellt byta arbetsplats framöver, hon sade att det inte beror på 
att hon vantrivs utan att hon skulle vilja ha en arbetsplats närmare sitt hem, men hon berättade vidare 
i generella termer om skolledare att: 
 

”när ledningen börjar satsa på sin personal, oavsett om det är liksom genom 
uppmuntring eller … jamen att försöka styra om så att det funkar bättre eller så, då först 
tror jag de kommer ha lättare att behålla-, för hör man att det är bra ledning då jobbar 
folk kvar.” (Margareta) 
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På så vis, finns uttryck om att både kollegorna generellt och ledningen kan vara viktiga faktorer för att 
trivas och stanna kvar på arbetsplatsen, samt för att utvecklas i sin yrkesroll. Amelie fick frågan om 
hon hade något att tillägga vid intervjuns slut, och hennes ord kan ses som en sammanfattning av alla 
informanters gemensamma svar: 
 

”Som jag sa tidigare att stöttande kollegium och ledarskap, kommer man väldigt långt 
med. Även om man int jobbar i en skola där det finns parallell-klasser i varje årskurs, det 
kan också bara vara vilken lärare som helst som har vilken årskurs som helst, som är 
stöttande, också hur man blir välkomnad av andra i personalen, som städpersonalen, och 
vaktmästare och assistenter. Allas välkomnande spelar roll för hur man känner sig … för 
då är det lättare att få självförtroende i sin yrkesroll, om man känner att man är del av 
kollegiet, att man är liksom jämbördig med alla andra som är där.” (Amelie) 

Ny som lärare, en svår start 
Att påbörja sin första anställning är enligt alla informanter en mer eller mindre påfrestande 
transaktion mellan den akademiska världen och yrkesverkligheten. Till en början innebär 
transaktionen många arbetade timmar, osäkerhet i hur undervisningen ska läggas upp och även 
funderingar på hur de ska handskas med elever. Om det berättade Lovisa: 
 

”I början tror jag att man planerade alldeles för mycket, eller alltså man hann ju int med 
allt som man tyckte att man sku göra. Att man lär sig ju liksom att, just hur mycket man 
ska hinna med stoffet, men sen också just hur viktigt det e med eleverna, att i början var 
det kanske sådär att dom ville, ja dom vet ju kanske att dom kan utnyttja nya liksom. 
Man släppte lite på det ”ja, ja!”. Men man lär sig lite efter hand också att det gäller att va 
tydlig och konsekvent också från första början.” (Lovisa) 

 
Att vara nyutexaminerad och nyanställd berättade samtliga deltagare är en fas i introduktionen till 
yrkeslivet där den nyanställde läraren försöker att systematisera och organisera sitt arbete i syfte att 
skapa rutiner som ökar känslan av att ha kontroll över sin arbetssituation och sin klass. Lärandet sker 
successivt under de första månaderna eller de första åren ju fler vardagssituationer läraren utsätts för, 
och det resulterar så småningom i mindre arbetade timmar och känslan av kontroll över sitt läge, 
Amelie sade: 
 

”När man har jobbat några år så har man ju byggt upp system för hur man hanterar 
egentligen alla arbetssituationer, och hur man lägger upp sin arbetsvardag. Att när lönar 
det sig att sitta och svara på mail, eller bara såna saker som att hur hanterar man 
kopieringsmaskinen, eller att hur ska man lägga upp vissa rutiner med en klass. Att efter 
några år så har man det automatiskt, och vet vad man är bekväm med. Och såna härna, 
såna härna ramar vill jag ha för min klass och egentligen vad som helst … det kan 
egentligen bara vara som system med var ska man ha saxarna, var ska man ha linjalerna 
och vad ska man ha för system, får dom gå och hämta när dom vill eller måste dom 
fråga? … allt sånt därnt måste man ju tänka igenom när man är ny. Medans alla andra 
har det färdigt att ”såhär vill jag ha” och då är det så.” (Amelie) 
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Sett till informanternas nuvarande arbetsbelastning, så har alla ändå fått bukt på arbetsbördan och 
hittat en balans. De arbetar alla runt den tid per vecka som de förväntas i deras tjänst, vissa lite mindre 
och andra lite mer. 

Läraryrket, en fortsatt resa 
Inledningen av yrkesbanan inom läraryrket har inneburit utmaningar för de nyutexaminerade lärarna 
i studien, de genomgick en lärorik och intensiv första tid som anställd där de bearbetade sin osäkerhet 
genom att utsättas för varierande arbetssituationer som i tur leder till att fylla erfarenhetsbanken. 
Kollegorna har betytt mycket för samtliga deltagares yrkesutveckling under den första tiden som 
anställd. Intensiteten i den inledande fasen i karriären mattas av ju mer deltagarna litar på sin förmåga 
att kunna hantera eleverna och genomföra undervisningen på ett tillfredsställande sätt, en ljusning på 
vägen i den fortsatta yrkesutvecklingen. Flera informanter sade att de älskar sitt jobb och nämner att 
elevernas välgång är av stor betydelse för deras yrkesengagemang i och med att de vill ge eleverna 
antingen en bättre skolgång än de själva haft, eller lika bra som de själva hade i positiv bemärkelse. 

Om sina funderingar kring framtiden och de tilltänkta valen inom sin fortsatta karriärsutveckling 
enas deltagarna om en vision, nämligen att fortsätta sin yrkesbana inom läraryrket. Jessica berättade: 
 

”Jag vill kunna utvecklas så jag satt upp en plan att mitt första mål är att bli arbetsledare 
med att få leda teamet, eller inte leda men guida hjälpa till och att kanske va arbetsledare 
sen biträdande rektor […] siktet mot rektor, när jag känner att jag är klar med 
barngruppen, när jag känner att jag är klar med barnen, och så får vi se lång tid det tar.” 
(Jessica) 

 
Undervisningen och specialpedagogiken tyckte många deltagare banar för en fortsatt yrkesutveckling, 
om Sams fortsatta planer för yrkesroll sade han: 
 

”Speciallärare nog främst, men. Men sen sku jag nog kunna tänka mig att jobba med 
nånting praktiskt, dom har ju fastighetsskötar-linje där (yrkesgymnasium på Åland) till 
exempel. Som är väldigt anpassad och formad efter elever som har det tuffare så att säga, 
så där, där har jag nog förkärlek till … så, jo.” (Sam) 

 
Ämneslärare, klasslärare är andra framtidsvisioner som delas av andra deltagare både i Stockholm 
och på Åland. Att vidareutbilda sig inom yrket för särskild behörighet är ett val som några åländska 
deltagare (med lärarutbildning från Sverige) lutade mot eftersom utbildningsreformer och 
restriktioner till anställning som lärare har trätt in i kraft på Åland. Anna berättade: 
 

”Jag då som har gått från förskolelärare-årskurs 3 kan inte få ordinariejobb på Åland, 
som lärare. Har dom kommit på nu i vår. Ehm, såå … och egentligen, det är väl där, 
alltså. En ordinarietjänst på Åland är utformad från årskurs 1 upp till årskurs 6. Och i och 
med att jag har, i Sverige är det ju delad utbildning mellan F-3 och 4-6. Och då sku vi 
egentligen behöva komplettera med nånting, och det e ju förståeligt […] Men jag sa det 
jag kan jättegärna studera vidare, för det har jag ändå tänkt att jag sku villa påbygga 
vidare […] Så nu söker jag alla kurser jag tror att jag kanske möjligtvis behöver ha 
*skratt*. Och så får jag väl se då, om jag kommer in på dom, och om dom gör mig nytta 
då. Eller jo, nytta för min egen skull då säkert! Men nytta för min utbildnings skull då 
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eller syfte här på Åland.” (Anna) 
 
Således är den tolkningen som görs av deltagarnas utsagor att informanterna uppfattar sitt 
yrkesblivande som en kontinuerlig process. Trots att lärarutbildningen upplevdes av de flesta 
deltagarna (med undantag för dem med finländsk utbildning och den svenska kompletterande 
pedagogiska utbildningen) som bristfällig, så uppfattas det att deltagarna successivt utvecklas dels 
genom att gradvis bygga på sina erfarenheter i det dagliga arbetet, och dels med hjälp av kollegorna. 
Vad som i vissa fall dock är önskvärt och som saknas är ett introduktionsprogram och stöd från 
ledningen vid tillträdet till den första anställning.   
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Diskussion 
I föreliggande studie har de nio lärarna kunnat beskriva sina upplevelser av deras utvecklingsprocess 
under deras första tid i yrket, och vilka förutsättningar som upplevts viktiga för deras 
yrkesutveckling. Deras utsagor analyserades och tolkades med en hermeneutisk ansats. I 
resultatavsnittet beskrevs lärarnas utvecklingsprocess, deras uppfattning om lärarutbildningen, deras 
önskemål om introduktionsperioden, det kollegiala stödet och framtidsutsikterna. Nedan diskuteras 
dessa punkter med anknytning till tidigare forskning. 

Nybliven lärare, en kontinuerlig utvecklingsprocess 
Studien fann att deltagarna är under kontinuerlig yrkesutveckling genom hela introduktionsperioden, 
en socialisationsprocess som är interaktiv och genomsyras av ett samspel mellan de nyblivna lärarna 
och skolkontext de arbetar i, det vill säga relationer till kollegor och rektorer, undervisning och 
interaktion med elever och vårdnadshavare. De nyanställda lärarna ackumulerar alltså sina 
erfarenheter och utvecklas i professionen allt eftersom. Detta stämmer väl överens med Franssons 
(2006) yrkesblivande-begrepp då det handlar om både successiv tillägnan av yrkesrelevanta aspekter, 
och att läraren inte är passiv i processen utan samverkar med omgivningen, denna aktiva roll rimmar 
även väl med occupational socialization theory (OST) (Hemphill et al., 2015).  

Till skillnad från den citerade tidigare forskning om att lärarens introduktion till yrket kan 
upplevas kritisk för fortsatt karriär inom lärarprofessionen (Blomberg & Knight, 2015; Grudnoff, 2012; 
Tengku Ariffin et al., 2014) verkar studiens deltagare drömma om en fortsatt utveckling inom 
läraryrket, något som kan förstås med Cochran-Smiths (2004) utlåtande om att vara lärare är ett 
upplevt ideal om hur läraren med kärlek fostrar nya generationer. Att älska sitt arbete som lärare, 
menar Cochran-Smith, har sitt fundament i att brinna för undervisningen och lärandet oavsett vad de 
organisatoriska förhållandena dikterar.  I likhet till det återspeglas kärleken till yrket även i aktuell 
studie, för trots motgångar och uttryck för missnöjen så finns det starka positiva uttryck om att 
lärarna älskar sitt jobb, och att de vill ge eleverna något de själva har fått under sin skoltid i positiv 
bemärkelse, eller att eleverna ska få ett bättre stöd än informanternas självupplevda stöd från lärare 
under skoltiden. Enligt tidigare forskning, kan lärarnas uttryck dock vara nyanserade av det som är 
acceptabelt att uttala sig öppet om i arbetssammanhang. Uitto, Kaunisto, Syrjälä, Estola (2015) menar 
nämligen att lärare drar sig för att uttrycka känslor och åsikter som må äventyra deras arbetssituation 
eller framtid medan de är i fasen av en socialisationsprocess och är i interaktion med skolomvärlden. 
Denna aspekt kan vara en anledning till att alla lärare i aktuell studie uttrycker sig positivt om den 
fortsatta lärarbanan eftersom ett eventuellt avslut i lärarkarriären kan vara ett känsligt  ämne att prata 
om. 

Lärarnas bakgrund och lärarutbildningen 
Lärarna i studien hade ett varierande bagage och förutsättningar innan  de påbörjade deras 
lärarutbildning, och för vissa hade läraryrket (eller att mer generellt jobba med människor) funnits 
med som alternativ sedan länge, medan andra efter andra tidigare studier och/eller arbeten funnit 
vägen in på lärarbanan vid ett senare skede. Sammanfattningsvis så visar bakgrundsfaktorerna på en 
större spretighet än vad deras berättelser om deras yrkesinträde gör, vilket gör att inget mönster har 
kunnat urskiljas kring hur lärarnas bakgrundsfaktorer innan lärarutbildningen skulle ha 
påverkat  dem i någon särskild riktning då de tillträtt yrket. Studien kan således inte uttala sig om vad 
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förstadiet av yrkessocialisationen (acculturation inom OST), beskrivet av Richards (2015) och 
Hemphill m.fl. (2015), haft för betydelse för lärarnas upplevelse av yrkesinträdet, utan studiens 
identifierade mönster visar snarare att upplevelserna är mer lika än bakgrundsfaktorerna. 

Angående det andra steget av OST, professional socialisation, vilket handlar om 
utvecklingsprocessen till ett yrke under utbildningstiden (Hemphill et al., 2015), visar dock aktuell 
studie att lärarutbildningen har haft större inverkan på förutsättningen till yrkesblivandet. I termer av 
skillnader i hur deltagarna upplever lärarutbildningen förberedde dem på inträdet till yrkeslivet, 
tolkas det att den finländska utbildningen var tillfredsställande i jämförelse med den svenska 
lärarutbildningen. Skillnaden mellan de två nordiska lärarutbildningarna må vara fakta, i en tidigare 
studie genomförd av Ryve, Hemmi och Börjesson (2013) undersöktes vilka skillnader det fanns i den 
uppfattningen universitetslärare i matematik (från lärosäten i Sverige och i Finland) upplevde 
lärarutbildningen. Ryve m.fl. (2013) beskrev att lärare från svenska lärosäten kritiserar 
utbildningssystemet som de uppfattar att försvårade studenternas lärande, medan lärare från 
finländska lärosäten uttrycker att det fanns relevans i utbildningen för deras studenters lärande och 
framtida yrke. Således stämmer lärarnas utsagor, i studien av Ryve m.fl. (2013), överens med 
resultatet från aktuell studie genom studenternas (de nuvarande lärarnas) utsagor om utbildningen.  

Även om deltagarna i aktuell studie inte visade tendenser till att avsluta den yrkesmässiga 
lärarbanan, så finns det starka uttryck om upplevelse av det gap som tidigare undersökningar hävdat 
finns mellan lärarutbildning och yrkesverklighet (Blomberg & Knight, 2015; Eteläpelto et al., 2015; 
Thomas & Beauchamp, 2011; Grudnoff, 2012). Detta gällde särskilt för de informanter i aktuell studie 
som gått utbildning i Sverige och det fanns tydligt missnöje med gapet. Åsikterna från studiens 
informanter visar på stöd för både förslaget från Eteläpelto m.fl. (2015) om mer omfattande 
praktikperioder för lärarstudenter, och Thomas och Beauchamps (2011) idé om mer inslag av dialog i 
utbildningen som har praktisk förankring. Men vad ska sägas om mentorskapets betydelse för 
yrkesblivandet? Är det så att mentorskap gör att den första tiden i yrkeslivet underlättas likt 
förespråkandet av Blomberg och Knight (2015) samt av Grudnoff (2012)? 

Arbetsplatsens förutsättningar för lärarnas yrkesblivande 
Sett till  aktuell studie så finns det inget säkert svar på om mentorskap har/skulle ha positiv inverkan 
för lärarna som är nya i yrket eftersom de som har mentorer (samlingsnamn för 
mentor/handledare/lots) inte entydigt visar uppskattning, och vissa önskar mentorskap samtidigt som 
andra nöjer sig med antingen ett öppet kollegialt klimat i största allmänhet eller kontakten med 
kollegor  som jobbar i dess närhet. Kan studiens resultat bidra till något svar på vad som gör ett bra 
mentorskap i yrkesblivandet? För att återblicka till den tidigare forskningen, så visade Fantilli och 
McDougall (2009) i deras studie att relationen och personkemin mellan mentor och adept är viktigt för 
att lyckas med mentorskapet, dock visade Martas utsago i aktuell studie en brytning mot detta 
eftersom hon redogjorde för ett misslyckat mentorskap även om hon sade att hon hade en väldigt god 
relation med hennes utsedda mentor. En annan framgångsaspekt uttryckt av Fantilli och McDougall 
(2009) var att mentor och adept behöver någon gemensam grund att stå på. En gemensam grund kan 
ses som det Langelotz (2014) berättade om att läraryrket har en tradition av att läraren ofta har ett 
kollektivt stöd i arbetet genom lärar-/arbetslag, vilket Fransson (2006) dessutom nämner är en 
kommunikativ arena för lärarens yrkesblivande. Amelie var den enda av de tre som hade mentorer 
och som var nöjd med insatsen. De två handledarna i hennes fall var också hennes arbetslagskamrater, 
vilket innebär att de träffades ofta som en del av lagkonstellationen. Varken Marta eller Jessica, vilka 
var de två andra med planerad mentor, hade någon märkbar användning av deras utsedda mentorer 
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för deras yrkesblivande, men båda visar däremot stor uppskattning till stödet det fått från sina 
arbetslag, och deras utsagor om stödet kan likställas med vad ett mentorskap förväntas ge i form av 
stöd till lärarens många olika uppgifter likt beskrivningarna av Fantilli och McDougall (2009). Även 
Margareta och Sam som stöttades av arbetslaget likställde det med ett mentorskap, fast då ett 
oplanerat sådant. Det kan således tolkas som att ett planerat mentorsutbyte har en naturlig plats i 
samband med arbetslaget som den nya läraren blir indelad i och att det skulle kunna vara en grund 
för att undvika att gå miste om effekten av ett planerat mentorskap på grund av exempelvis miss i 
administration av mentorsträffar eller för få naturliga mötespunkter i yrkesvardagen. 

Bland informanterna i studien förekom det alltså önskemål om mentorskap i form av att ha en 
stödperson som deltagarna kunde vända sig till med sina frågor i början av deras karriär, något de 
ansåg skulle kunna underlätta deras introduktionsperiod vid den första anställningen. Tidigare 
forskning pekar på att mentorskap för nyblivna lärare är positivt för deras yrkesverksamma 
utveckling (Hulme & Menter, 2014), det som däremot debatteras är kvalitén på mentorskap, samt om 
mentorerna bidrar till de nyblivna lärarnas reflektion över deras yrkespraktik (Lofstrom & 
Eisenschmidt, 2009). Det som Lofstrom och Eisenschmidt menar är att mentorskap ibland kan anta en 
instruerande roll gentemot nyblivna lärare istället för att uppmuntra till egen reflektion, därmed 
ifrågasätter de mentorskap som verktyg för nyblivna lärares lärande. Denna problematik uttrycker 
också Jessica som är skeptisk till mentorskap eftersom hon gärna på egen hand reflekterar över sin 
yrkesroll. Å andra sidan berättar Amelie uttryckligen att hennes två handledare har varit viktiga för 
hennes utveckling i och med att hon kan ställa frågor om arbetspraktiken. Aktuell studie  synliggör 
därmed tvetydigheten kring mentorskapets betydelse för den nyblivne lärarens lärande. 

Även om Cochran-Smiths (2004) syn på lärarens idealiska och genuina intresse för läraryrket 
stämmer överens med den aktuella studiens resultat, så menar hon ändå att det behövs ett 
kontinuerligt stöd från den bärande organisationen för att säkra en kontinuerlig utveckling av 
lärarens utveckling i synnerhet dennes mångfacetterade och komplexa roll. Studiens tolkning av 
deltagarnas upplevelse av vilket stöd de önskade från ledningen kan anses vara legitimt. Fultz och 
Gimbert (2009) beskriver i sin studie att rektorerna påverkar nyutexaminerade lärare i en positiv 
riktning genom att stötta, frigöra resurser samt vägleda. Deltagarna i studien uttrycker att det 
kollegiala stödet är av betydelse för deras utveckling i yrket, ett stöd i att kunna hantera olika 
vardagssituationer och skapa fungerande rutiner, denna tolkning stöds av den senaste TALIS 
undersökningen (OECD, 2014) att det kollaborativa samarbetet mellan lärarna ökar känslan av 
arbetstillfredsställelse och självförtroende. Det kollegiala stödet i den aktuella studien kan tolkas vara 
en förklaring till deltagarnas självtillit i att ta sig igenom en första intensiv period i inledningen av sin 
karriär, något som uppfattas bryter mot det som tidigare nämnts i introduktionen att 
nyutexaminerade lärare känner ett misslyckande och tvivel i tidigt skede av sin start som 
yrkesverksam (Thomas & Beauchamp, 2011).  

Studiens resultat kan återigen ses med OST i åtanke och närmare bestämt den tredje och sista 
delen  av teorins innehåll, organizational socialization, vilket är yrkesblivandet som sker från och med 
tillträdet i yrkeslivet (Hemphill et al., 2015). Som nämnts, präglas denna tid av en ständig 
utvecklingsprocess in i yrkesrollen och det är med stort fokus på det kollegiala och tillgängliga 
kommunikativa arenor som studiens deltagare visar uppskattning. Kollegorna är generellt väldigt 
viktiga både för trivsel och utveckling, och arbetslagen är en del av kollegiet som fungerat som en 
källa till lärarnas lärande. En annan aspekt är önskemålet om en trygghet i att ha någon att vända sig 
till för frågor. Frågan kan ställas om resultatet således betyder att det kollegiala stödet är det viktigaste 
för yrkesblivandet? Studien har dock en begränsning i och med att intervjuerna utformades för att 
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fokusera mest på det kollegiala stödet på arbetsplatsen, och vad det har betytt för deras utveckling 
som nya lärare, vilket togs upp i metoddiskussionen som en svaghet då inte en mer generell fråga om 
viktiga aspekter för deras utveckling fanns. Det gör att det kollegiala stödet inte kan jämföras med 
andra stöd för utvecklingen. 

Upplevd lärarutbildning i relation till yrkesblivandet 
För att jämföra olika socialisationsfaser från OST (Hemphill et al., 2015) med varandra, så kan först 
konstateras att lärarnas bakgrundsfaktorer innan utbildningen (acculturation) var så spretiga att de 
blir svåra att dra slutsatser ifrån för hur de har inverkat på de senare socialisationsfaserna. Frågan kan 
ställas om det däremot fanns relationer mellan upplevelsen av lärarutbildningen (professional 
socialization) och yrkesblivandet på arbetsplatsen (organizational socialization), och om en god 
upplevelse av lärarutbildningen underlättade den första tiden? Sett till den inledande tiden av 
lärarnas yrkesliv så upplevde alla, oavsett nöjdhet med utbildningen, någon form av chockartad fas 
vilket Caspersen och Raaen (2014) berättade är ett vanligt fenomen inom flera yrken, och som 
Andersson och Andersson (2004) menar kan vara del av lärares yrkesinträde i och med deras 
mångfacetterade roll. Därav upplevde deltagarna som var nöjda med utbildningen ändå en tuff tid i 
början, vilket tycks ha berott på att vissa delar av lärarens yrkeskunskaper och sysslor är svåra att 
förberedas på genom utbildningen, vilket också An och Chapman (2014) hävdar stämmer för 
socialarbetare. Men de som var nöjda med utbildningen upplevde ändå att utbildningens kunskaper 
var mer användbara och hade förberett dem mer på yrkesrollen än de som hade gått svensk 
lärarutbildning som grundprogram, vilket kan tolkas som att en bättre upplevd utbildning ändå förde 
med sig en större trygghet i lärarrollen eftersom de tyckte sig ha en större och mer relevant 
kunskapsbas.  

Annars så förekom önskemål om att ha någon att vända sig till för frågor vare sig utbildningen 
hade förberett dem bra eller inte, så där finns ingen direkt relation mellan utbildningen och 
yrkesinträdet. Däremot fanns en koppling mellan att vara missnöjd med utbildningen och att också 
vara missnöjd med mentorskapet som gavs, och den enda som var nöjd med utbildningen och 
samtidigt hade en mentor (två till och med), var också nöjd med mentorskapet. Resultatet möjliggör 
dock ingen rimlighet i att argumentera för att det var utbildningen som hade betydelse för nöjdheten 
med mentorskapet. Snarare tycks själva upplägget för mentorskapet ha varit det viktiga. 

Slutsatser och framtida studier 
Studiens resultat visade att lärarnas arbetslag ofta fyllde en viktig funktion likt mentorskap för de nya 
lärarna, vare sig det fanns ett planerat mentorskap eller inte inom arbetslaget. Med uttryck av 
önskemål om att ha en utsedd person att vända sig till för frågor och hjälp med annat i inträdet i 
yrkeslivet kan således arbetslaget vara en fruktbar kommunikativ arena för mentor-adept 
arrangemang inom läraryrket för att öka effekten av planerade mentor-insatser. 

Tvetydigheten som lyftes upp kring vad mentorskap faktiskt gör för lärares lärande/utveckling vid 
yrkesinträdet, visar på att det finns möjlighet för framtida studier att undersöka det närmare, 
exempelvis genom komparativ aspekt mellan lärare som haft  tillgång till mentor och lärare utan 
mentor, samt att i detalj undersöka nyanser i olika former av mentorskap. 

Avsikten med den här uppsatsen var inte att detektera kulturella skillnader mellan de olika 
lärarutbildningarna, men det blev en upptäckt under studiens genomförande och tolkningen av 
deltagarnas utsagor, något som ger suggestioner på framtida studier i  hur skillnaderna mellan 
svenska och utländska lärarutbildningar kan arta sig och hur lärarutbildningen förbereder 
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lärarstudenternas inträde till yrkeslivet. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Datum: 
Intervjuplats: 
Namn: 
Skola: 
Årskurs (och antal elever i klassen): 
Antal yrkesverksamma år/månader som lärare: 
 

Intervjufrågorna 
 
Frågor om lärarens komplexa roll 
 
1. Berätta om din första tid som lärare? 
2. Kan du beskriva hur en arbetsvecka ser ut för dig?   
3. Hur upplever du arbetsbelastningen? 
 
Frågor om antecipatoriska förutsättningar för yrkesblivandet/acculturation och professional 
socialization 
 
4. Hur kom det sig att du valde att bli lärare? 
5. Vad hade du för förväntningar på läraryrket innan du tillträdde din första anställning? 
6. I vilken utsträckning tycker du att lärarutbildningen förberedde dig på din yrkesroll som lärare? 
 
Frågor om kommunikativa förutsättningar för yrkesblivandet/organizational socialization 
 
7. Finns det ett officiellt introduktionsprogram? om ja beskriv, om nej är det önskvärt, varför? Har du 
en mentor? om ja beskriv hur det mentorskapet fungerar, om nej är det önskvärt, varför?) 
8. Vad har du för kollegialt stöd för din utveckling som lärare? (tilläggsfråga: Hur upplever du det 
stödet?) 
9. Hur ser du på din utveckling som lärare under den första tiden i yrket som har gått? 
10. Hur trivs du med ditt arbete som lärare? 
11. Hur ser framtidsutsikterna ut kring din yrkesbana? Vad gör du om fem år? 
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Bilaga 2 
 

Missiv 
Informationsbrev 

 En studie om lärares första tid i yrkeslivet 
Hej!  
 
Detta brev är en inbjudan till dig att delta i en studie om lärares första tid i yrkeslivet. Ditt deltagande 
kan vara ett tillfälle för dig att få ventilera och reflektera över din första tid i rollen som lärare, och 
samtidigt fyller din medverkan en viktig funktion i att uppnå studiens syfte: att få kunskap om hur 
nyutexaminerade lärare i grundskolan uppfattar sin första tid i yrket och vilka förutsättningar under 
introduktionsperioden som upplevs viktiga för deras yrkesutveckling. Förhoppningen är att studien ska 
kunna bistå med ytterligare kunskap om lärares introduktionsperiod, så att den på sikt kan förbättras.  

Anledningen till att just du blir tillfrågad att delta, är för att studien riktas till nyblivna lärare inom 
årskurs 1-9 (dels i Stockholm, och dels på Åland) som har arbetat som lärare i 3 månader till 3 år. Du 
är en av dem som uppfyller kriterierna för att delta i studien.  
 

Genomförande – Intervju  
Studien genomförs via intervjuer och det är till detta moment som vi behöver din hjälp. Vi önskar att 
du kan delta i en intervju på maximalt 60 minuter, innehållandes frågor i linje med studiens syfte. 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan, utan någon särskild 
förklaring. Dina personuppgifter som deltagare kommer inte att lämnas ut och studiens resultat 
nyttjas enbart för C-uppsatsen som efter granskning eventuellt kommer att finnas i DiVA (digitalt 
vetenskapligt arkiv).  
 

Vilka som ansvarar för studien  
Projektet är ett examensarbete inom Mittuniversitetets Beteendevetenskapliga kandidatprogram, där 
huvudämnet är pedagogik. Arbetet i sin helhet utförs i par av Nadia Svensson (Stockholm) och 
Andreas Sarling (Åland), men själva intervjuerna sköter studieledarna individuellt på varsin ort. 
Under arbetets gång får studieledarna vetenskaplig handledning av Håkan Karlsson, som är Filosofie 
doktor i Pedagogik och tillika ansvarig för det beteendevetenskapliga programmet.  

Om du samtycker till att delta i denna studie får du kontakta oss, antingen via telefon eller mail 
(kontaktuppgifter på nästa sida). Bor du i Stockholm får du gärna ta kontakt med Nadia, och om du 
bor på Åland så är det Andreas som gäller.  
 
Med vänliga hälsningar  
Nadia Svensson & Andreas Sarling  
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Kontaktuppgifter  
Nadia Svensson (studieledare/intervjuare i Stockholm)  
Telefon: XXXX 
E-post: nasv1401@student.miun.se  
Andreas Sarling (studieledare/intervjuare på Åland)  
Telefon: XXXX  
E-post: ansa1401@student.miun.se  
Håkan Karlsson (handledare/program-ansvarig)  
Telefon: XXXX 
E-post: hakan.karlsson@miun.se  
 


