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Från elev till lärare 
En studie av sex lärares uppfattningar om inductionen, den första tiden i 
yrket 

Victoria Surting & Sofia Wålsten 

Sammanfattning 
Vår studie syftar till att genom empiriska studier ta reda på sex enskilda lärares 
uppfattningar om den första tiden som yrkesverksam. Vi vill identifiera de faktorer som 
under perioden upplevs som de största utmaningarna. Det finns ett samhälleligt intresse 
i den här frågan eftersom många lärare under sin första tid väljer att lämna yrket. 

Vi gjorde kvalitativa intervjuer med sex olika lärare som arbetat från ett till åtta år. 
Parallellt med intervjuerna genomförde vi litteraturstudier för att sätta oss in i ämnet och 
se vad tidigare forskning kommit fram till. Då kom vi i kontakt med begreppet 
induction. Det står för en period i början av en lärares yrkesverksamhet då denne 
mentalt och praktiskt går från att vara lärarstudent till professionell lärare. Vi valde 
fortsättningsvis att använda oss av begreppet induction i studien. Resultatet av studien 
påvisar att lärare upplever inductionen som påfrestande men att den också är lärorik och 
utvecklande. Resultaten visar också att merparten av lärarna känt sig oerhört utlämnade 
och ensamma under inductionen. Det stöd till den nyblivne läraren, som forskning visar 
är så viktigt, har i så gott som alla fall uteblivit. 

De områden, inom vilka informanterna upplevde de största svårigheterna var tid, 
kollegor och ledning/organisation. Den första tiden i yrket uppges ofta bli en 
försöksverksamhet där olika strategier och metoder prövas och där det i första hand 
gäller att hålla sig flytande. Andra områden där informanterna upplevde svårigheter var 
konflikthantering, disciplinfrågor och föräldrakontakter. Faktorer som underlättat 
socialisationen till yrket är, tillgång till mentor, goda relationer med kollegor, elever och 
föräldrar. Alla informanter vittnar om att kollegor, elev – och föräldrakontakt hjälper 
dem att härda ut. Studien har vidgat det perspektiv vi hade på inductionen till att 
innefatta något mer än bara en särskild period i början av en lärares yrkesverksamhet. 
För oss är nu induction också en fråga om stöd i en professionell utveckling hos den 
nyblivne läraren.  

Nyckelord 

Ny lärare, den första tiden, nyexaminerad, induction. 
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From pupil to teacher 
A survey of six teachers opinions about their induction 

Victoria Surting & Sofia Wålsten 

Abstract 
Our survey aims at, by empirical study, finding out the opinions of six individual 
teachers about their introductory time as teachers. We want to identify the factors that 
during the period have been the greatest challenges. There is a social interest in this 
matter, as many teachers choose to leave during the introductory time. 

We conducted qualitative interviews with six individual teachers with a working history 
between one to eight years. Collaterally with the interviews we studied literature in the 
field to find out what research so far had resulted in. Then we got in touch with the 
concept induction. Induction is used about the introductory time of the teacher, where 
the teacher mentally and practically develops from being a student to being a 
professional teacher. From then on we chose to use the concept induction in our survey. 
The result of our survey shows, that the teachers find the induction trying, but also 
developing and instructive. The results also show that most of the teachers have felt 
extremely deserted and lonely during the induction. The support to the inexperienced 
teacher that research shows is so important, has in most cases failed. 

The areas within which the informants felt the greatest difficulties were time, colleagues 
and leadership/organization. The introductory time seems mostly to be a kind of 
experimental work where various strategies and methods are being tested and where the 
main objective is to keep things going. 

Other areas within which the informants felt difficulties were handling of conflicts, 
disciplinary matters and parental contacts. Factors that have facilitated the professional 
socialization are mentorship, good relations with colleagues, pupils and parents. All 
informants bear witness to the fact that colleagues, pupil-and parental contacts help 
them to endure. The survey has widened our perspective regarding induction. We now 
see it as something more than only an introductory period of the inexperienced teacher. 
It is also a matter of support in a teacher’s professional development.  

Keywords 

Inexperienced teacher, the introductory time, just graduated, induction. 
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Förord 
Vi träffades när vi var ute och gick med våra barnvagnar i kvarteret. Vi samtalade 
mycket om barn och deras utveckling och innan vi visste ordet av så hade vi båda två 
börjat på lärarhögskolan. Där läser vi nu båda två till lärare mot yngre åldrar men med 
olika inriktningar. Tidigt pratade vi om att skriva examensarbetet tillsammans. Vi har 
liknande intresse och inställning till barn och vår kommande yrkesroll därför trodde vi 
att vi skulle passa som skrivpartners. Vi valde varandra innan ämnet, som inte var lika 
lätt att bestämma. Många olika idéer passerade innan vi tillslut fastnade för lärarens 
första tid.   

Båda har varit lika insatta i alla olika delar i studien även om vi delat upp visst 
skrivande sinsemellan. Under hela arbetets gång har vi fört en dialog kring studien. Vi 
drömmer om den och bär den med oss överallt. Arbetet har flutit på bra och när vi 
fastnat har vi hjälpt varandra att komma vidare. Vi är glada att vi valde varandra att 
skriva med trots alla varningar om förstörda vänskapsband. Vi är fortfarande vänner och 
har haft roligt under den här tiden.   

Tack till vår handledare Magnus Magnusson som har varit en bra samtalsledare. Genom 
att lyssna och ställa rätt frågor fick han oss att inse att det var vi själva som satt inne 
med svaren.  

Vi vill tacka alla informanter som har möjliggjort denna studie om lärares första tid. Vi 
önskar dem all lycka i framtiden.  

Ett stor tack och många kramar vill vi ge till våra äkta män och snälla barn som överlevt 
utan vår fulla närvaro under den här tiden. Nu ska vi ha sommarlov tillsammans! 

 

Stockholm, Maj, 2007 

Victoria Surting & Sofia Wålsten  
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Bakgrund 

Inledning 
Vi är nyfikna på hur en nybliven lärare upplever sin första tid i yrket. För oss är en bra 
introduktion och ett stöd en självklarhet när man kommer som ny till läraryrket.  
Skoldebatten i media har under de senaste åren diskuterat kring och kritiserat huruvida 
nya lärare är kvalificerade att möta den verklighet som väntar dem.  

Utifrån ser det faktiskt ut just på det sättet: man tala om skolans problem som om det enbart 

vore fråga om innehålls – och metodfrågor, och massmedia tröttnar aldrig på att förmedla 

beskrivningar av allt skolan skulle kunna uträtta - om bara alla inblandade handlade ”rätt”. 

(Arfwedson, Arfwedson & Haglund, 1993, s 127) 

Det kommer rapporter om lärare som inte fortsätter inom yrket för att de är utarbetade. 
Åsa Morberg, universitetslektor i didaktik vid högskolan i Gävle, och Tor Österberg, 
utbildningsledare vid lärarutbildningen i Uppsala menar i ett avsnitt av Skolfront (SVT, 
1 april 2007) att debatten till stor del varit vinklad så att det är lärarutbildningen det är 
fel på och att det inte överensstämmer med verkligheten. De förklarar att när man är 
nyexaminerad lärare, har man en grund att stå på, men behöver fortsatt vägledning och 
utbildning för att kunna klara av sitt uppdrag. Här har samhället ansvar att stötta nya 
lärare så att de stannar i yrket. Sedan år 2000 finns det ett avtal mellan kommunen och 
lärarförbunden som säger att nyexaminerade lärare har rätt till ett mentorskap det första 
året som yrkesverksam.  

Vi är båda snart färdiga med vår lärarutbildning och har funderat mycket på hur den 
första tiden som yrkesverksamma kommer att bli. När vi genomfört uppgifter från 
Lärarhögskolan under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi ofta fått höra lärare 
säga - Ja, ja vänta tills ni kommer ut till verkligheten! Vår uppfattning är att de här 
lärarna anser att vad vi än lär oss på Lärarhögskolan så kommer verkligheten att ställa 
helt andra krav på oss. Vad händer med de ambitioner och intentioner lärare har som 
nyexaminerade när de blir yrkesverksamma. Vilka faktorer kan påverka lärarens 
inställning till den didaktiska verksamheten i dess första möte med skolan. Med 
bakgrund av detta vill vi försöka förstå vad som kan vänta oss och hur vi på bästa sätt 
kan bemöta situationen. Vi har en önskan om att skapa ett intresse kring detta fenomen 
samt att bidra till en djupare kunskap om stöd till de nyblivna lärarna. 
. 
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Undersökningsområde 
Att träda in i ett nytt yrke kan många gånger upplevas som problematiskt och 
tidskrävande men också stimulerande och utvecklande. Den första tiden som 
yrkesverksam är avgörande för en lärares kommande yrkesroll. I boken På väg till 
katedern (Arfwedson, Arfwedson & Haglund, 1994) menar författarna att den 
praxischock som nya lärare får när de börjar arbeta, förmodligen inte har motsvarighet i 
lika hög grad inom andra yrken. Samhället förlorar på att nyblivna lärare lämnar yrket 
tidigt och Lärarnas Riksförbund talar i dag om larmrapporter där nyexaminerade lärare 
hoppar av yrket efter en komplex första tid i yrket. I boken De första ljuva åren 
(Fransson & Morberg, 2006) påvisar författarna att enligt forskning kan denna 
praxischock mildras genom mentor - och inductionsprogram som gör den första tiden 
som lärare mindre komplex. Varje lärares första tid är unik. Den första tiden kan ses 
som en yrkessocialisation och är således inte ett statiskt tillstånd utan ytterst påverkbart. 
Tiden kan ses som ett växelspel mellan den nya läraren och den miljö den hamnar i.  

Vi är inte ute efter att dra några generella slutsatser för hela lärarkåren, genom den här 
forskningsstudien fördjupar vi oss i sex enskilda lärares uppfattningar om den första 
tiden som yrkesverksamma. Vad har de upplevt som de största utmaningarna under 
inductionen (se nedan). Vilka faktorer har möjliggjort respektive hindrat lärarnas 
ambitioner gällande den didaktiska verksamheten under denna tid. Med den didaktiska 
verksamheten menar vi i den här studien den undervisning läraren bedriver från 
planering till genomförande, utvärdering och bedömning. 

Inledningsvis sökte vi på ord som t.ex. läraryrket, lärarens första tid, lärare och 
nyexaminerad. Vi blev omgående bekanta med det för oss nya ordet induction. Fransson 
& Morberg (2006) definierar begreppet så här,  

Det är en anglosaxisk term som används för att i vid mening benämna den särskilda period i 

början av en lärares yrkesverksamhet där denne mentalt och praktiskt förflyttar sig från att vara 

lärarstuderande till en professionell yrkesman. (Fransson & Morberg, 2006, s.22) 

Termen används än så länge mest internationellt. Hädanefter kommer vi att använda oss 
av begreppet induction när vi talar om lärarens första tid som yrkesverksam och då har 
vi valt att se på begreppet som ovan. För att vidga våra vyer inom detta 
kunskapsområde har vi läst litteratur som berör bl.a. lärarens första tid, mentorer och 
yrkesprofessionalisering. Vi tror att empiriska intervjustudier lämpar sig bäst för att få 
svar på vår frågeställning då vi kan gå på djupet av varje enskild lärares personliga 
uppfattning. 
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Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att genom empiriska studier ta reda på sex lärares 
uppfattningar om inductionen. Vi vill belysa de faktorer som under denna period 
upplevts som de största utmaningarna för de nyblivna lärarna.   

Frågeställning 
• Vad har informanterna haft för visioner angående sin kommande yrkesroll i 

slutet av sin lärarutbildning? 
• Vilka faktorer under inductionstiden hindrade den didaktiska verksamhet läraren 

ville genomföra? 
• Vilka faktorer under inductionstiden möjliggjorde den didaktiska verksamhet 

läraren ville genomföra?   
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Tidigare forskning 
Litteraturstudien påbörjades innan och fortsatte sedan parallellt med att intervjuerna 
genomfördes. Liknande centrala begrepp växte fram i både intervjusvaren och 
litteraturstudien. Underrubrikerna i det här avsnittet är därför döpta efter de centrala 
begrepp vi fann vara av intresse för det fenomen vi studerade, professionalism, 
yrkessocialisation, induction/introduktion, praxischocken, den första tiden, och 
mentorer.  

Den litteratur vi har läst har vi i första hand hittat genom att söka på Libris, böckerna 
har vi sedan lånat på Lärarhögskolan och Stockholms stadsbibliotek. Vi har läst både 
engelsk och svensk litteratur. Relevanta artiklar har vi hittat med hjälp av Artikelsök och 
Mediearkivet.  

Den doktorsavhandling Arja Paulin nyligen skrivit har varit av stort intresse för oss. De 
sökord vi använt oss av är ny lärare, nyexaminerad, den första tiden som lärare och 
induction. Under Tidigare forskning har vi valt att ta upp både svensk och internationell 
forskning. På internationell nivå har forskning kring lärares första tid kommit betydligt 
längre än i Sverige. I både USA och England finns i stor utsträckning väl utvecklade 
introduktions- och mentorsprogram för nyutbildade lärare.  

På senare år har forskningen kring lärarens första tid i yrket även gått framåt i Sverige. 
På högskolan i Gävle har man en forskargrupp som inriktar sig på lärares induction. 
Under tiden vi har läst litteraturen har vårt perspektiv angående begreppet induction 
förändrats (se diskussion). Vi avslutar kapitlet med att förklara de centrala begrepp vi 
finner mest relevanta för forsningsstudien. 

Professionalism 
Vi har valt att ta in perspektivet om läraryrket ses som professionellt eller inte då vi 
finner professionaliseringen intressant i förhållande till lärarens första tid. I boken 
Respekt för läraryrket – om lärares yrkesspråk och yrkes etik (2002) av Gunnel 
Colnerud & Kjell Granström, diskuterar författarna om vad det är som gör yrken 
professionella. Inom vissa yrkesgrupper finns en status i professionen som är en 
självklarhet, såsom lön, arbetsvillkor, aktning och respekt. Här kan vi se yrken som 
psykologer, läkare, advokater, tandläkare, ingenjörer m fl. Faktorer som anses som 
viktiga för att professionalisera ett yrke är systematisk teori dvs. gemensamma 
vetenskapliga teorier och yrkesspråk, auktoritet, yrkesmässig autonomi och 
egenkontrollerad yrkesetik. 

Läraryrket har inte nått denna professionalisering vilket beror på flera faktorer 
(Colnerud & Granström, 2002). Hinder som beskrivs är att skolan inte är frivillig, ingen 
autonomisering (därför att staten reglerar verksamheten med kursplaner, timplaner, 
diagnostiska prov och betygsättning), lärares kompetens utvecklas i ensamhet i det egna 
klassrummet, lärare undervisar större grupper inte den enskilde individen och att 
utbildningen har en svag vetenskaplig bas. Ett gemensamt yrkesspråk är viktigt för 
yrkeskåren och idag kan man se att ett språk sakta utvecklats i arbetslagen, där lärare 
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diskuterar planering, konfliktlösning och tillsammans reflekterar kring undervisningen. 
På lärarutbildningen ingår ett allmänt utbildningsområde, där studerande tar del av 
vetenskapliga teorier som rör yrkets profession. Yrkesetiken har diskuterats och lärs ut 
på högskola och i fortbildningskurser.  

Yrkessocialisation 
Som ny i ett yrke är man oerhört beroende av det sociala kontaktnät kollegor utgör och 
detta är en stor del av begreppet yrkessocialisation därför har vi valt att belysa det. 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) uppkom med idéerna och grunderna till det 
sociokulturella lärandet. Genom upplevelser, experimenterande, lyssnande, tänkande 
tillsammans med andra skapas inre processer och utveckling hos den enskilde individen.   

Leif Strandberg har skrivit boken Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och 
fusklappar (2006), där han förklarar Vygotskijs tankar och idéer på ett lättläst sätt. I 
boken har han skrivit några rader om lärares roll i arbetslaget. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv ska en lärare arbeta tillsammans med sina kollegor och komplettera varandra, 
hjälpa varandra. Ett arbetslag bör bestå av tre kompetenser, specialisten med den djupa 
kunskapen, mentorn som följer elevers lärande och har en dialog med eleverna, och 
dramaturgen som skapar samarbete mellan elever och lärande rum för eleverna. Gärna 
ska varje lärare själv ha de här tre kompetenserna, men det är ett måste i varje arbetslag. 
Strandberg skriver vidare att utvecklingen avstannar på en arbetsplats där kollegor inte 
har ett bra samspel, där det inte finns en dialog eller där man inte delar med sig i 
arbetslaget. Författaren menar att kommunikationen mellan kollegor i arbetslaget bör 
finnas och att man bör ta tillvara olika kompetenser hos varandra.   

Induction/introduktion 
Induction är ursprungligen en anglosaxisk term som benämner lärarens första tid som 
yrkesverksam, den period då denne mentalt och praktiskt förflyttar sig från att vara 
lärarstuderande till professionell. Begreppet används i dag i flera länder i världen. I 
tidigare forskning inom området finns det olika tolkningar av begreppet beroende på 
nationella variationer och olikheter i de grundläggande lärarutbildningarna. 

I ett kapitel av boken De första ljuva åren (2006) behandlas begreppet induction och 
vems ansvar det är att stödja individen, den enskilda läraren, i detta avseende. Likväl 
som det är arbetsgivarens ansvar är det också upp till individen att ansvara för sitt eget 
lärande och utveckling. Författarna menar vidare att den grundläggande 
lärarutbildningen och den kommunala kompetensutvecklingen måste föras närmare 
varandra och samarbeta i stödet kring nya lärares professionella utveckling. Fransson & 
Morberg (2006) menar att begreppet induction och inductionsår rymmer mycket mer än 
introduktion och introduktionsår därför argumenterar de för en större användning av de 
först nämnda begreppen.  

Det finns ett avtal mellan Kommunförbundet och lärarnas fackförbund där det är 
fastslaget att lärare har rätt till ett introduktionsår under erfaren lärares 
handledning.(ÖLA 00, bilaga M) Det första avtal som kom var Avtal 2000 och detta har 
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sedan utökats med bl.a. ÖLA 00 och HÖK 05. I Avtal 2000 talas det om introduktoinsår 
och provår och det är dessa termer som satt prägel på personers sätt att tänka angående 
stödet till nya lärare (Fransson & Morberg, 2006). Därför ställer sig författarna kritiska 
till Avtal 2000 där det om vartannat pratas om introduktionsår kontra provår, vad var 
egentligen syftet med avtalet? Var det att de nya lärarna skall få en bra introduktion 
eller var det att arbetsgivarna skall få ett ”provår”?  

Bakgrunden till texten om introduktionsår i Avtal 2000, menar Fransson & Morberg 
(2006), skulle kunna vara att det fanns en medvetenhet om behov att särskilt stödja 
nyexaminerade lärares utveckling. Det kan också ha varit den kritik som kommuner 
riktat mot högskolor och universitet där de menade att lärarutbildningen inte är 
verklighetsförankrad och att kommunerna ville att lärare skulle ha ett ”provår” för att 
arbetsgivaren lättare skulle kunna ha detta år som ett instrument för att avskilja 
”olämpliga lärare”. Borde inte de som inte passar som lärare urskiljas redan under 
utbildningen undrar Fransson & Morberg (2006). Att säga att man skulle ha ett 
introduktionsår till yrket efter en grundläggande utbildning är inte heller rättvist 
eftersom läraren i fråga under flera år redan utvecklats som lärare. 

Vidare visar forskning att föreställningar om läraryrket och hur man lär sig utvecklas och 

internaliseras redan när man är elev. (Fransson & Morberg, 2006, s.300) 

Författarna anser att begreppen ”provår” och ”introduktionsår” inte är bra att använda 
för det stöd de nya lärarna måste ha. Det stödet som behövs i lärarens professionella 
utveckling är betydligt mer omfattande än att man blir informerad om t.ex. 
skolorganisation, ekonomi, rutiner m.m. Det måste också vara något mer än någon att 
diskutera med. Det bör finnas ett begrepp som alla vet vad det innebär och som 
innefattar det största möjliga stöd till nyblivna lärare. 

Stöd till nya lärares professionella utveckling under den första tiden i yrkesverksamhet menar 

vi, förutom ovan angivet, bör utgöra en naturlig och verksamhetsförankrad fortsättning på det 

stöd i den professionella utvecklingen som givits under den grundläggande lärarutbildningen. 

(Fransson & Morberg, 2006, s.300) 

Det finns ett strävansmål i dagens lärarutbildning som går ut på att man skall utbildas 
till en reflekterande lärare, då bör ett mål vara att dessa färdigheter skall vidareutvecklas 
under yrkesverksamheten. Det är här stödet till de nya lärarna kommer in, utan det kan 
det vara lätt att falla in i ett traditionellt mönster (Fransson & Morberg, 2006). Med 
bakgrund av detta vill författarna introducera det nya begreppet induction, de vill 
använda sig av den anglosaxiska termen ”induction” för att klargöra att stödet till nya 
lärare i deras professionella utveckling är mer komplext än en arbetsplatsintroduktion. 
Induction kan närmast ses som en period av fördjupad och systematisk professionell 
utvecklig som är starkt yrkes- och verksamhetsrelaterad (Fransson & Morberg, 2006). 
Författarna refererar till Blair-Larsen och dennes internationella definition av induction.  

Teacher induction is defined as the period of transition from student to professional when 

beginning teachers are offered supervision and support as they adjust to their new role 

(Fransson & Morberg, 2006, s.301) 

Fransson & Morberg menar att deras definition av begreppet är betydligt vidgat. Deras 
avsikt är inte att införa begreppet induction istället för prov- och introduktionår, de 
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anser att det nya begreppet har en helt annan innebörd när det gäller det stöd som skall 
bidra till professionella lärares utveckling under den första tiden. 

 

I boken Research on teacher induction-teacher education yearbook XIV (Rainer 
Dangel, 2006) menar författarna att induction i litteraturen under en lägre tid har 
beskrivits som central för den professionella utvecklingen hos läraren. Denna första tid 
är avgörande för hur den nya lärarens attityder, syn på, och utövande av undervisning 
kommer att bli i framtiden. Även synen på sig själva som professionella påverkas under 
den här perioden.  

Redan 1987 ville Bolam (Rainer Dangel, 2006) uppmärksamma hur viktig inductionen 
var för lärarens professionella utveckling och att man under denna tid måste fortsätta att 
utbilda de nya lärarna kontinuerligt för att uppnå professionalism inom yrket. Hulig-
Austin (Rainer Dangel, 2006) menar att inductionen måste utvecklas till att bli både en 
logisk förlängning av lärarens praktik och en inledning på lärarens professionella 
yrkesutveckling. Författarna till boken menar vidare att förhållandena under 
inductionsperioden i t.ex. USA, England, Nederländerna och Japan har förbättrats 
avsevärt eftersom det har forskats mycket kring inductionen och man har utarbetat väl 
fungerande inductionsprogram medan det i länder som Portugal och Malta fortfarande 
finns mycket att göra när det gäller inductionen. (Rainer Dangel, 2006) 

 

Sverige har tidigare legat långt efter när det gäller forskning kring lärarens första tid 
som yrkesverksam, men sedan slutet av 1990- talet har det bedrivits forskning kring 
lärares induction. Med bakgrund av dels skolutvecklingsavtal 2000 och dels den 
forskning och de introduktionsprogram som bedrivs gällande nya lärare i andra länder 
började man på Högskolan i Gävle att forska i ämnet.  

Där finns en inductionsgrupp som under ledning av Åsa Morberg har i uppgift att forska 
kring lärarens första tid i yrket. I deras syfte ingår att frambringa kunskap om nya 
lärares första tid i yrket och om lärarutbildningen. De är särskilt intresserade av att 
synliggöra och problematisera hur den enskilde lärarens professionella utveckling binds 
ihop med den lokala och kommunala skolutvecklingen respektive till högskolans 
utveckling. Gruppen bedriver ett nätverksprojekt tillsammans med nio kommuner och 
lärarnas båda fackliga förbund, det har resulterat i att gruppen har arbetat fram olika 
introduktionsprogram, olika typer av stödformer, särskilda kurser och utbildningar för 
nya lärare och mentorer.(www.hig.se) 

 

Bermudatriangeln 

För att försöka förstå hur komplex en lärares induction är anser vi att det behövs 
teoretiska redskap som kan hjälpa oss. För att lättare kunna analysera det material vi har 
samlat in kommer vi att använda oss av en tankemodell som vi anser hjälper till att 
förstå komplexiteten i en lärares vardag. Nedanstående förklaring är vår tolkning av 
författarnas begrepp.  
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I boken De första ljuva åren (2006) beskriver Fransson & Morberg att det finns några 
nyckelfaktorer som har stor inverkan på hur läraren upplever den första tiden som 
yrkesverksam. Författarna menar vidare att man kan välja att se på och försöka förstå 
den här perioden med hjälp av den pedagogiska Bermudatriangeln, se figur 1. Namnet 
på den pedagogiska Bermudatriangeln härstammar från det mytomspunna geografiska 
området Bermudatriangeln. Den triangel som här relateras till i tankemodellen är också 
ett område där stora dilemman och svårigheter kan upplevas och dessutom förekommer 
där kraftiga växlingar som vi har relativt lite kunskap om. 

Trianglarna består av en psykosocial och en didaktisk dimension. De faktorer som 
påverkar den psykosociala dimensionen är egna ambitionen som bygger på individens 
föreställning om arbetet, t.ex. vad är möjligt eller omöjligt utifrån de mål läraren har 
med arbetet. Yttre krav handlar om krav och förväntningar från kollegor, skolledning, 
elever, föräldrar, såväl lokala som nationella måldokument och den egna utbildningen. 
De verkliga möjligheterna att genomföra dessa krav handlar oftast om ramfaktorer, 
såsom, lokaler, ekonomiska resurser, gruppers sammansättning och elevers 
förutsättningar och tidigare erfarenheter. I triangelns psykosociala dimension strävar 
lärarna efter att upprätthålla ett sorts ”värdigt jag”. 

 

Figur 1.            Psykosociala triangeln                                                         Didaktiska triangeln         

                                    Ambition                                                                         Vad - fråga? 

   

 

 

 

 

   Yttre krav                                        Möjligheter             Varför - frågan?                         Hur - frågan? 

 

I triangelns didaktiska dimension är faktorerna de klassiska vad-, varför- och hur- 
frågorna och här handlar det mer om att upprätthålla ett ”professionellt jag”. De 
didaktiska faktorerna kan man se som begreppsliga tankeverktyg som läraren kan 
använda för att hantera och systematisera den undervisning denne vill bedriva. Frågorna 
är centrala för att läraren skall få en struktur i sitt arbete (Fransson & Morberg, 2006). 

Det är viktigt att komma ihåg att det är relationerna mellan de bägge trianglarnas 
dimensioner, hörnpunkter och lärarens förhållningssätt till dessa som avgör hur lärarens 
yrkesverksamhet blir. Relationerna i form av avstånd och balans mellan triangelns olika 
hörnpunkter är avgörande. Om man som ny lärare upplever att den egna ambitionen, de 
yttre upplevda kraven och möjligheterna att realisera dessa krav ligger alltför långt ifrån 
varandra blir området som spänns upp i triangeln för stort och detta bör då ses som en 
indikation på ett svårhanterligt dilemma för läraren inom triangelns psykosociala 
dimension. Detsamma gäller för de didaktiska frågorna (Fransson & Morberg, 2006). 
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Läraren måste i sitt arbete ha förutsättningar och färdigheter för att kunna relatera de tre 
vad-, varför-, och hur- frågorna till varandra. De här frågorna är ömsesidigt beroende av 
varandra i ett dialektiskt förhållande även om det i praktiken går att fundera kring 
frågorna var för sig. T.ex. kräver insiktsfulla svar på vad- och varför- frågor att detta 
sedan kan genomföras, att man kan dra slutsatser så att man vet hur något kan förstås 
eller hur det kan genomföras. Kommer de här hörnpunkterna i triangeln för långt ifrån 
varandra kan det resultera i att läraren hamnar i svårigheter.  

Vi anser att Fransson & Morberg har lyckats förklarat relationerna mellan didaktiska 
och psykosociala trianglarna på ett enkelt och överskådligt sätt. Om alla hörnpunkter i 
Bermudatrianglarna sammanfaller så finns det ingen triangel eftersom det då råder total 
balans i alla relationer. Denna utopi är naturligtvis något som existerar endast i teorin 
och inte i praktiken eftersom hörnpunkterna hela tiden är i rörelse och en lärares arbete 
till stor del bygger på mänskliga relationer. Den pedagogiska Bermudatriangeln som 
modell är ett redskap som kan hjälpa oss att reflektera över hur dessa olika hörnpunkter 
förhåller sig till varandra och inverkar på den enskilde lärarens arbete.                         

Praxischocken 
Arfwedson, Arfwedson & Haglund kommenterar i boken På väg mot katedern (1993) 
hur en lärarstuderandes perspektiv ändras från att vara elev till att bli lärare. Det är en 
stor förändring som tar tid att anpassa sig till. De egna erfarenheter och föreställningar 
som byggts upp under åren som elev spelar stor roll, man har redan skapat sin egen 
drömbild av hur en bra lärare ska vara. Författarna poängterar att denna drömbild är 
skapad ur ett elevperspektiv och under sin första tid som lärare kommer upptäcker de att 
det är svårare än de trott. Kunskap bör förvärvas om de regler och den verklighet som 
finns ute på skolan för att drömbilden ska få en realistisk form.  

Allt går inte att göra i skolan – och det är inte lärarens fel att det inte går. Det handlar t ex ofta 

om varandra motsägande krav eller mål, som inte kan nås samtidigt, alltså om s.k. 

målkonflikter. (Arfwedson, Arfwedson & Haglund, 1993, s 114) 

Vidare i boken diskuterar författarna den berömda ”praktikchocken” eller 
”praxischocken”, vilken förklaras som den period då den nyblivne läraren upplever 
vardagliga skolsituationer omtumlande, förvirrande och plågsamma. Författarna ser en 
krock mellan lärarens egen drömbild och de faktiskt existerande förhållandena och 
möjligheterna i lärarens vardag. Det här problemet finner vi vara högst intressant för vår 
studie. 

Den växande insikten om lärararbetets svårighetsgrad och om de i praktiken begränsade 

möjligheter är just det centrala innehållet i ”praktikchocken”. (Arfwedson, Arfwedson & Haglund, 

1993, s 131)  

En total lösning på problemet tror författarna inte finns men en bra bit på väg är att 
lärarutbildningen och den enskilda skolan bör ta sitt ansvar genom att ge lärarstudenter 
en så verklig bild av lärararbetets villkor så att chocken kan förmildras. Författarna har 
här för många år sedan konstaterat att det stöd som finns för nyblivna lärare kan 
utvecklas avsevärt.  
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Den första tiden 
I en debattartikel Kvaliteten i skolan hotas i Svenska Dagbladet skriver Lindgren och 
Morberg (2006-03-10) om SCB:s rapport 2005 som visar att 60 000 lärare faktiskt 
överväger att lämna yrket och samtidigt ökar antalet obehöriga lärare. Detta är 
oroväckande signaler för den framtida lärarförsörjningen och en relevant fråga är därför 
hur lärarprofessionen skall kunna stärkas. De skriver vidare; 

De insatser som hittills gjorts har inte visat sig vara tilläckliga. I Skolutvecklingsavtal 2000 ingår 

att nyblivna lärare ska ha rätt till ett så kallat introduktionsår. Så blev det dock inte. Efter ett 

antal år och ett förnyat avtal, Öla-00, hade knappt hälften av kommunerna utvecklat 

introduktionsprogram. Enligt en uppföljning år 2004 hade bara enstaka nya program tagits 

fram. Många kommuner negligerar således nyblivna lärares behov av introduktion på 

arbetsplatsen. (SvD 2006-03-10) 

Artikeln tar också upp det faktum att faktiskt alla har en åsikt om skolan och att detta 
kan bidra till att nya lärare lättare kan få en svag yrkesidentitet som i sin tur kan leda till 
att de har svårt att avgränsa sin person från arbetsuppgifterna. Om arbetet inte utvecklas 
i den riktning läraren vill så skuldbelägger de sig själva och kanske tror de att de gjort 
ett felaktigt val. Egentligen handlar det om att lärarna inte har fått en tillräcklig 
introduktion i yrket och trots den kunskap som faktiskt finns inom området kan det 
konstateras att det de facto inte hänt så mycket. Vi kan se länder som USA och England 
som har forskat länge och börjat införa olika former av stöd till nyblivna lärare för att de 
ska få en bättre introduktion och förhoppningsvis stanna kvar i yrket. 

 

Under våren 2007 kom Arja Paulin ut med doktorsavhandlingen Första tiden i yrket – 
från student till lärare, en studie av de svårigheter nyblivna lärare möter under sin 
första tid i yrket. I avhandlingen har hon studerat 25 nyblivna lärare under deras första 
tid i yrket. 23 av lärarna har hon själv haft som studenter på lärarhögskolan. Studenterna 
har gått ut från Lärarhögskolan olika år och hon har därefter följt dem som nyblivna 
lärare. Paulin har låtit de nyblivna lärarna komma till Lärarhögskolan för att delta i 
samtalsgrupper, där de fritt pratat om sina erfarenheter som nyblivna lärare, och hon 
själv har fört anteckningar.  

I undersökningen har Paulin (2007) utgått från frågeställningen – Vilka svårigheter är 
och varför har nyblivna lärare dessa under sin första tid i yrket? Först har författaren 
redovisat hur studenterna ser på sin kommande yrkesroll. De har haft fokus på eleverna 
i skolan, inte på lärarna och Paulin menar att, antigen kan de inte identifiera sig med 
sina kommande kollegor, utan identifierar sig bättre med eleverna eller så är de 
elevcentrerade i sitt förhållningssätt. Studenterna har känt sig relativt säkra på sina 
ämneskunskaper och sin kommande undervisning, men känt sig osäkra på sin sociala 
kompetens. De efterfrågade mer övning i både konflikthantering och föräldrakontakt i 
utbildningen. Paulin skriver att deras förväntningar och farhågor kommer att spela en 
roll i deras kommande yrkesroll.  

Under den första terminen kan Paulin (2007) se fler gemensamma förhållande hos de 
nyblivna lärarna. De har i sina tjänster blivit lämnade ensamma, utan yrkesintroduktion 
och stöd. Flera har tagit över klasser som är oroliga, stökiga och otrygga. Redan 
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anställda lärare på skolorna har inte klarat av dessa klasser och man stjälper över 
ansvaret på de nyexaminerade lärarna, som Paulin anser inte har kompetens och 
förmåga att klara detta. Flera av lärarna har svårt att få arbetsro och disciplin i 
klassrummet, och Paulin ser att de som klarar av detta bäst är de som har mer utbildning 
i grupprocesser och ledarskap. Lärarna har svårt att ta sig an de elever som har 
svårigheter. 

Kort och gott, de vill lära sig yrket och klara det bra. Men de upptäcker att det av olika slag är 

lättare sagt än gjort. Det är riktigt svårt. (Paulin, 2007, s. 163) 

De nyblivna lärarna känner sig osäkra, otillräckliga och att de har stor tidsbrist. Lärarna 
hinner inte med alla arbetsuppgifter såsom det administrativa, planering av undervisning 
och att se varje elev på ett individuellt plan. Paulin ser en övergripande svårighet hos 
lärarna och det är konfliktsituationer med både elever, föräldrar och kollegor och hur 
man ska lösa dessa.  

Under andra terminen så upplever lärarna fortfarande tidsbrist och att de inte har 
kontroll över situationer, de börjar upptäcka mobbing bland eleverna och de känner sig 
oförmögna att hjälpa elever som mår dåligt. Nu har även lärarna reflekterat över 
svårigheter med undervisningen. De behöver nya tips och idéer, de känner sig trötta och 
utmattade och orkar inte komma på nya inspirerande arbetsformer. De börjar överge 
sina drömmar om alternativ undervisning och tar in mer och mer traditionella former. 
Skolorganisationen och ledningens roll börjar kritiseras av de nyblivna lärarna (Paulin 
2007).  

När tredje terminen har kommit så upplever lärarna att tidsbristen fortfarande är stor och 
de har svårt att hinna med och planera och sköta det administrativa i arbetet. Nu har 
flertalet även extrauppdrag på skolan som tar av tiden som de inte har. 
”Problemeleverna” hamnar i fokus, då lärarna känner att de inte når fram till dem. 
Lärarna upplever att de är oförmögna att hjälpa eleverna och börjar lämnar dem åt sitt 
eget öde. Lärarna koncentrerar sig nu på undervisningen i klassen och ifrågasätter sin 
egen undervisning. Fler tar upp den traditionella läroboksundervisningen. Lärarna 
upplever svårigheter med att lösa konflikter på alla plan, särskilt med vuxna kollegor.  

Min iakttagelse är att de här nyblivna lärarna lämnas ensamma i sin lärandeprocess. De får inte 

det strukturella stödet eller den interaktion som skulle kunna underlätta förståelsen av 

aktiviteterna och organisationen. (Paulin, 2007, s. 170) 

Paulin (2007) redovisar det här som ett av huvudresultatet. Nyblivna lärare får inte ett 
mottagande ute i skolorna som är acceptabelt. Hon ställer sig frågande till varför 
nyblivna lärare inte får ta över de klasser som fungerar bäst, få mer avsatt tid för 
planering av undervisning och varför de inte har tillgång till utbildade mentorer. I 
avhandlingen har Paulin bara redovisat det som varit negativt för de nyblivna lärarna. 

Mentorer 
Lärarnas Riksförbund har sammanställt en folder, Stöd de nyexaminerade lärarna 
(www.lr.se, 2006) där man ger anvisningar om vad som bör ingå i en lärares 
yrkesintroduktion. De poängterar att en person ska vara ansvarig för introduktionen och 
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ser att uppsatta mål efterlevs. Skolledning, mentor och den nyanställde bör tillsammans 
sammanställa ett program som är individanpassat. Några punkter som bör ingå är;   

 
• Introduktionsperioden bör löpa under minst ett år.  
• En mentor ska tilldelas den nyexaminerade. 
• En individuell utvecklingsplan ska upprättas med därtill kopplade resurser för 

genomförande. 
• Tidsutrymme till pedagogiska samtal med mentorn ska finnas.  
• Det ska finnas möjlighet för den nyutexaminerade att träffa andra nyanställda 

lärare för att dela erfarenheter. 
• Den nyexaminerade bör under den första delen att introduktionsperioden 

erbjudas möjlighet att vänta med den ansvarsfulla uppgiften 
klassföreståndare/mentorskap tills hon/han känner sig tillräckligt trygg i sin 
yrkesroll.  

 
LR (2006) menar att mentorers funktion är av stor vikt och att denne ska ha rätt 
utbildning och kompetens. Tyvärr är det vanligt att skolledning utser någon i arbetslaget 
att vara mentor utan utbildning och ersättning för arbetet. LR anser att det ska vara 
kommunerna som bör ansvara för att tillsätta kompetenta mentorer som samarbetar med 
lärarutbildningarna. 

 

I USA där forskning kring induction har kommit längre pratar man mycket om hur 
viktiga mentorerna är för de nyutexaminerade lärarna och deras första tid som 
yrkesverksamma. I boken Mentors in the making – developing new leaders for new 
teachers (2006) redovisar och diskuterar Achinstein och Athanases om hur situationen 
kan se ut för en nybliven lärare och vad som är viktigt att tänka på. De talar om att 
under de tio första åren under 2000-talet kommer samhället att behöva två miljoner nya 
lärare i USA. Enligt rapporter från forskare, så säger de, att av de nyblivna lärarna är det 
över 30 % som slutar inom tre år, ca 50 % som slutar inom fem år och i fattiga 
kommuner så är det stor sannolikhet att en nybliven lärare slutar efter det första året 
som yrkesverksam. Påverkande faktorer säger de är obekväma arbetssituationer och lite 
stöd från skolan. 

Most teachers still experience the ”sink-or-swim” career introduction, isolated in their 

classrooms, unsupported by colleagues, with little power over decision-making and few 

opportunities for learning. (Achinstein & Atanases, 2006, s. 4) 

Forskare (Achinstein & Atanases, 2006) har funnit problem med att lärarstudenter slutar 
högskolan och börjar arbeta i skolan innan de är färdigutbildade. Under senare år har 
utbildare tagit tag i problemet med att nyexaminerade lämnar yrket under den känsliga 
första tiden, och utvecklat mentor och inductionsprogram. År 2003 så hade 30 stater i 
USA formella inductionsprogram på 1-3 år, 16 stater efterfrågade och betalade formell 
induction för nyblivna lärare. Utformningen av inductionen har sett olika ut. Enligt 
författarna har Kina, Frankrike, Nya Zeeland, Schweiz och Japan en etablerad 
inductionsperiod på två eller fler år, med högt uppsatta mål för nyblivna lärare. 
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Induction refers to three concepts: a unique phase as an individual transitions from being a 

student of teaching to becoming a teacher of students; a period of socialization into the norms 

of the profession; and formal programs and comprehensive systems of sustained support and 

professional development for teachers in their first few years in the profession. (Achinstein & 

Atanases, 2006, s. 5) 

Författarna vill visa hur viktigt det är att med hjälp av en välutbildad mentor, leda de 
nyblivna lärarna ur den första överlevnadsfasen vidare till den fas där de kan börja se 
varje elev individuellt och dennes behov. De vill påvisa vikten av att lägga stor vikt vid 
att utbilda mentorer så att de kan göra sitt arbete på bästa sätt. Genom att mentor och 
nybliven lärare tillsammans engagerar sig i den förändringsprocess som involverar 
elever, dem själva, klassrummet, organisation och till slut själva yrket vill författarna ge 
en ny syn på mentorsprogram och induction. 

Centrala begrepp 
Här beskriver vi kort de begrepp som varit återkommande och som vi funnit vara 
centrala i vår studie.  

• Professionalism – Det är att vara professionell och därmed ha viss grad av 
skicklighet. Yrkesmässighet med förvärvsinriktning, motsatsen är 
amatörism.(www.ne.se) 

• Yrkessocialisation – Förmedling och inlärning av färdigheter där individen 
formas efter yrkets vedertagna beteendemönster, normer, regler och värden 
under en process som är i ständig rörelse.(www.ne.se) 

• Induction - Det är en anglosaxisk term som används för att i vid mening 
benämna den särskilda period i början av en lärares yrkesverksamhet där denne 
mentalt och praktiskt förflyttar sig från att vara lärarstuderande till en 
professionell yrkesman. (Fransson & Morberg, 2006, s.22) 

• Introduktion – Betyder införande eller inledning. Den som gör en introduktion 
introducerar någon eller något.(www.ne.se) 

• Praxischocken – Det första mötet med läraryrkets realiteter kallas ofta 
”praktikchock” eller ”praxischock”. (Arfwedson m.fl., 1993, s. 124)  

• Den första tiden – Det här är tre ord som förekommer med jämna mellanrum i 
vår text. Med ”den första tiden” menar vi den första tid som en nybliven lärare 
är yrkesverksam. Vi har inte lagt någon tidsram i uttrycket då vi finner varje 
nybliven lärares första tid helt individuell.(www.ne.se)    

• Mentorer – Namn på en förtrogen vän till Odysseus som bistod denne och i 
synnerhet hans son Telemakhos med råd och dåd. Person som handleder en 
yngre oerfaren person; handledare; rådgivare. (www.ne.se) 
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Metod 
Med tanke på att vi har som syfte att ta reda på några få lärares uppfattningar inom ett 
visst område har vi valt att genomföra halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som 
forskningsmetod. 

Syftet med detta tillvägagångssätt är att man genom analysen ska kunna få till stånd en så 

autentisk återgivning som möjligt av strukturer, handlingsmönster och den sociala ordning som 

vi har funnit hos deltagarna i undersökningen. (Holme & Solvang, 1997, s. 93) 

Vi var tidigt överens om att den här metoden var den vi skulle använda oss av då vi 
läste forskningsmetodikslitteratur i början av terminen. I tidigare forskning inom 
området är det också vanligast med intervjumetoden. Vi har valt den här metoden för att 
försöka fördjupa oss i informanternas uppfattningar om sin första tid, inductionen. Det 
bästa sättet att göra det är att genom informanterna försöka se fenomenet inifrån. ( 
Holme & Solvang, 1997) Under intervjun kommer vi att ha öppna frågor eftersom vi inte 
vill styra eller begränsa våra informanter. Vi vill ge dem möjligheten att ge ett utförligt 
och nyanserat svar vilket vi ser som positivt. Det är lärarna som har kunskapen om vårt 
undersökningsområde. Negativt kan vara att det kan vara svårt att analysera och 
bearbeta svaren, men det är vi väl medvetna om.(Andersson, 2005) Syftet är att 
analysera materialet vi samlat in utifrån det vi läst om tidigare forskning. Vår 
förhoppning är att den tidigare forskningen skall hjälpa oss att fördjupa oss i, och skapa 
en förståelse för det fenomen vi forskar om.  

Själva forskningsprocessen och framväxten av resultaten sker i ständig växelverkan mellan 

teori och empiri, mellan forskare och undersökningspersoner.(Holme & Solvang, 1997, s. 98) 

Urval 
Det var viktigt för oss att komma i kontakt med lärare som var intresserade av att bli 
intervjuade om det ämne vi valt eftersom intervjupersonernas villighet att delta är av 
stor vikt när man väljer sitt urval.(Holme & Solvang, 1997) Med hänsyn till 
informanternas anonymitet redovisar vi inte hur urvalet har gjorts. När vi diskuterade 
kring vilka krav vi skulle ställa på informanterna hade vi vårt syfte som utgångspunkt. 
Att våra informanter har lärarutbildning anser vi vara ytterst relevant då vi uppfattar 
dem som professionella yrkesutövare som besitter speciell kompetens inom vårt 
undersökningsområde.  

Informanterna måste kunna reflektera kring inductionen och det är viktigt att de 
fortfarande har denna tid i färskt minne och därför utgick vi från att våra informanter 
skulle ha varit yrkesverksamma minst ett och max åtta år. Då vi båda har inriktningar 
som rör de yngre åldrarna F-5, ville vi begränsa urvalet till dessa årskurser. Detta gjorde 
vi även för att lättare kunna bearbeta och skapa förståelse för materialet. Alla lärare som 
blev tillfrågade uppfyllde våra krav. Vår målsättning var att ha med manliga lärare i 
studien, men vi hittade ingen som passade på våra krav. I andra forskningsstudier kan vi 
se att informanter till största del är kvinnliga, vilket vi tror beror på att läraryrket är 
överrepresenterat av kvinnor.  
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Genomförande 
Vi valde efter samråd med handledare och en psykoterapeut att frågorna skulle vara så 
öppna som möjligt, för att informanterna inte skulle känna sig låsta. Vi utgick från vårt 
syfte och vår frågeställning vilket resulterade i tre huvudfrågor och två delfrågor.  

Informanterna fick genom ett brev information om syftet med vår studie och en 
förklaring till begreppet induction. Vi bifogade också de intervjufrågor vi tänkte ställa. 
(se bilaga 1) På så sätt kunde informanterna i lugn och ro tänka över sin 
inductionsperiod, som i vissa fall låg några år tillbaka i tiden. Informanterna har själva 
haft möjlighet att välja var de ville bli intervjuade och vi har följt deras önskemål. Fyra 
blev intervjuade på den egna arbetsplatsen och två i sitt eget hem. Det är möjligt att 
detta kan ha påverkat informanterna på olika sätt, men vi ville att de själva skulle få 
välja plats. En av oss har varit ansvarig för intervjun och ställt frågorna. Den andre har 
varit ansvarig för det tekniska och tagit vissa anteckningar. Vi spelade in intervjun på 
Mp3 spelare.  

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar 

den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna. (Holme & Solvang, 1997, s. 99) 

Vi har låtit lärarna tänka tillbaka och berätta om sina erfarenheter under en lugn stund 
där de själva har fått styra samtalet. Samtidigt har vi haft i bakhuvudet, några områden 
som vi har velat ha med i studien såsom, kollegor/ledning, mentorskap, didaktisk 
verksamhet, föräldrakontakt, elevkontakt och tid. Dessa områden valde vi för att lättare 
kunna strukturera upp samtalet, då vi hade en tidsbegränsning. Kategoriseringen fann vi 
när vi läste en C-uppsats (Den första tiden som ny lärare - en studie om hur nya lärare 
upplever den första tiden i yrket, Göransson & Bergdahl, 2004) som behandlade samma 
ämne. Författarna hade där delat in uppsatsen i olika områden som rör en lärares vardag. 
Vi tyckte att det var en bra struktur, så vi utformade egna liknande områden.  

Vidare i intervjun valde vi att formulera oss med meningar som – Hur tänker du kring 
det här..? Kan du berätta om..? Hur upplevde du..? Vi är av den uppfattningen att 
intervjuerna var lugna och informanterna kände sig bekväma. Vi märkte även att det 
fanns ett behov att få berätta om sina erfarenheter kring den första tiden. En av 
informanterna sa:  

– Det här är terapi för en själv! (I5) 

Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter.  

Materialbearbetning 
Materialet från intervjuerna överfördes till dator för bearbetning och analys. Vi kommer 
senare att radera intervjuerna. Vi ansvarade för och transkriberade tre intervjuer var. Vid 
transkriberingen har vi varit konsekventa och skrivit ner intervjuerna ordagrant med 
undantag från stycken som vi inte anser är relevanta för studien. När informanterna 
stannar upp för att tänka en stund har vi markerat detta med tre punkter… Vi har inte 
markerat alla hmm, skratt och tonfall då vi anser att det blir överflödigt.  
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Därefter lästes intervjuerna i sin helhet och allt av intresse ströks under med 
utgångspunkt från vårt syfte och våra frågeställningar. Snart insåg vi att informationen 
var enorm och för att lättare få en överblick över resultatet delades svaren upp i olika 
kategorier som alla fick olika färger. Några kategorier namngavs innan genomförandet 
av intervjuerna och några tillkom efter intervjuerna, en så kallad abduktiv 
kategoriinsamling. (se rubrik Genomförande) Kategorier som uppkom efter bearbetning 
av materialet var personlig utveckling, utbildning, drömbild och inductionstid. 
Kategorierna kollegor/ledning delades upp till två skilda kategorier. 

 De understrukna citaten från varje informant skrevs ut och klistrades upp på ett större 
pappersark och delades in i olika färglagda kategorierna. Utifrån detta fick vi en 
helhetsbild över hur stora de olika områdena var i jämförelse med varandra. En 
sammanfattning gjordes under varje kategori, där vi behöll de citat som var av intresse 
för läsaren och studien. Därefter gjordes en överskådlig sammanfattning av resultatet i 
sin helhet. I diskussionen sammanförde vi den tidigare forskningen med vårt resultat. Vi 
reflekterade båda två kring de samband vi funnit för att se till våra personliga 
perspektiv. 

Tillförlitlighetsfrågor 
Reabiliteten är svår att mäta då den kvalitativa forskningsmetoden går på djupet av en 
persons upplevelser.(Holme & Solvang, 1997) Vi som intervjuare har försökt skapa en 
så vardaglig och naturlig miljö som möjligt för intervjutillfället, där vi varit den 
intresserade lyssnaren för att få informanterna att känna sig bekväma och inte påverka 
deras svar.  Informanterna har fått ta del av frågorna i förväg för att de ska få tillfälle att 
tänka tillbaka, och därigenom öka tillförlitligheten i svaret. Frågorna i intervjun är i hög 
grad relaterade till syftet av studien, men informanternas svar kan vara missvisande om 
de på något sätt missuppfattat frågan eller kommer in på sidospår. Vår förförståelse och 
våra fördomar har en stor betydelse både i intervjuerna och i analys- och 
diskussionsdelarna. Vi har försökt att vara så neutrala som möjligt i studien.  

Etiska aspekter 
Vi har tagit del och informerat informanterna om de forskningsetiska regler som är 
relevanta för studien. Vi skickade ut ett brev där vi redovisade dessa och de frågor 
intervjun kommer att bestå av. Vi har utgått från individskyddskravet, som är uppdelat 
på fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (www.codex.uu.se, Vetenskapsrådet) 

Enlig informations- och samtyckeskravet har vi delgivit informanterna syftet med 
studien, deras del i studien och att de deltar frivilligt och har rätt att avbryta sin 
delaktighet när som helst. Vi har även informerat dem om hur intervjuerna kommer att 
gå till och hur lång tid de kommer att ta.  

I linje med konfidentialitetskravet har vi separerat informanternas personuppgifter från 
studiematerialet så det inte ska kunna gå att härleda information till person. Vi använder 
inga namn i studien. Vi förbinder oss även med den tystnadsplikt som finns.  
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Enligt nyttjandekravet kommer intervjumaterialet endas användas i samband med denna 
studie och när vi har redovisat och fått godkänt på examensarbetet kommer detta att 
förstöras eller ges tillbaka till informanten.  
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Resultat av den empiriska 
undersökningen 
Under denna rubrik kommer vi först att presentera de olika informanterna för att man 
ska få en förförståelse och en relation till lärarna när man senare läser deras olika svar. 
Vi har läst intervjuerna i sina helheter och därefter tagit ut det som vi anser har varit av 
intresse för studiens syfte och vad som kan svara på vår frågeställning. Resultatet av 
intervjuerna har vi valt att dela upp i de olika kategorierna drömbild, 
ledning/organisation, kollegor, mentorer, föräldrakontakt, elevkontakt, tid, didaktisk 
verksamhet, utbildning, personlig utveckling och induction. Vi strävade efter att få 
resultatmaterialet så överskådligt som möjligt för att lättare kunna genomföra en analys. 
Kategoriseringen fann vi, som vi nämnt under rubriken Genomförande, när vi läste en 
uppsats som behandlade samma ämne. Vi ansåg att det var en bra struktur och 
utformade egna liknande områden. Sålunda namngavs vissa kategorier innan 
genomförandet av intervjuerna och några tillkom efter intervjuerna, en så kallad 
abduktiv kategoriinsamling som vi beskrivit under rubriken Materialbearbetning.  

Presentation av lärarna 
Vi har med hänsyn till anonymitetskravet valt att namnge informanterna med siffran 1-
6. Efter den här presentationen kommer vi att benämna dem med I1-I6, detta för att det 
skall vara lättare att följa med i resultatdelen. Lärarna som deltagit utgör, bortsett från 
att alla är kvinnor, exempel på ett urval med relativt stor variation. Informanterna skiljer 
sig åt genom bl.a. var och när utbildning genomfördes, ålder, bakgrund, befattning och 
arbetsuppgifter under inductionen och geografisk belägenhet av den första skolan de var 
verksamma i. En av informanterna hade egna barn och erfarenhet av skolan ur ett 
föräldraperspektiv. Två av dem hade tidigare erfarenhet av arbetslivet utanför och i 
skolan medan de resterande fyra hade yrkeserfarenhet men i mindre utsträckning. 
Deltagarna har varit verksamma lärare i allt från ett till åtta år. Endast en av dem är för 
närvarande verksam på sin första arbetsplats. Alla är numer anställda på skolor som 
ligger i olika förorter till Stockholm. När det gäller befattning och arbetsuppgifter i 
dagens läge kan nämnas att fem av informanterna är klassföreståndare, verksamma från 
årskurs ett till årskurs sex och en är verksam som resurslärare. Nedan gör vi en kort 
presentation av varje informant. 

Informant 1  

Utbildning på högskola i storstad, lärare 4-9, sv/so. Examen år 2000 vid en ålder av 28 
år. Började efter examen arbeta i en årskurs tre som klasslärare i en förort till en 
storstad. Den tidigare klassläraren hade blivit avskedad. Informanten var klassens fjärde 
lärare på tre år. På skolan arbetade man i vertikala (f-6) arbetslag. Efter en termin bytte 
informanten skola och blev klasslärare till en årskurs fyra. Där arbetade de i horisontella 
arbetslag (parallellklasser utgör ett arbetslag). Informanten har varit föräldraledig i två 
omgångar.   
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Informant 2 

Utbildning på högskola i storstad, lärare f- 6, inriktning språk och språkutveckling, 
breddning no/bild och engelska. Examen år 2006 vid en ålder av 42 år. Började efter 
examen arbeta i en årskurs fyra som klasslärare i en förort till en storstad. På skolan 
arbetar man i arbetslag. Informanten har inte fått någon introduktion.  

Informant 3 

Utbildning på högskola i mindre stad, lärare 1-7, ma-no. Examen år 2000 vid en ålder 
av 22 år. Började efter examen arbeta i en integrerad 1-3:a som klasslärare. Skolan låg i 
en mindre stad. På skolan fanns inga arbetslag men informanten hade visst samarbete 
med en kollega som hade den andra 1-3:an. Informanten fick ingen introduktion. Efter 
en termin slutade informanten att arbeta som lärare för att ta ett sabbatsår eftersom hon 
var osäker i sitt yrkesval. Därefter fortsatte informanten att arbeta som lärare.  Den nya 
skolan låg i en mindre stad och klassen var en åldershomogen årskurs fyra. Informanten 
undervisade endast i matematik och de naturorienterade ämnena, de ämnen som hon var 
utbildad i.  

Informant 4 

Utbildning på högskola i mindre stad, lärare 1-7,  sv-so. Examen år 1996 vid en ålder av 
23 år. Började efter examen att arbeta som strövikarie i en mindre stad. Fick sedan 
överta en årskurs fem mitt i en termin i samma stad. Arbetet varade i en halv termin. 
Informanten fick sedan anställning i en årskurs två på en annan skola i samma stad. 
Skolan arbetade i parallella arbetslag. Informanten har varit föräldraledig i två 
omgångar. 

Informant 5 

Utbildning på högskola i mellanstor svensk stad, lärare 1-7,  sv-so. Examen år 1995 vid 
en ålder av 24 år. Flyttade till en storstad och fick anställning i en förortsskola i en 
årskurs tre som klasslärare. Den tidigare läraren slutade p.g.a. att inte fanns tillgång till 
resurs då det i klassen fanns många elever i behov av extra stöd. Detta var inget vår 
informant blev informerad om vid anställningen. I teorin arbetade man i arbetslag på 
skolan men inte i praktiken. Informanten stannade i klassen fram till höstlovet i årskurs 
fyra, då hon blev sjukskriven. Efter sjukskrivning återgick informanten till samma skola 
under en kortare tid men inte till klassansvar. Informanten sökte sig efter en tid till en ny 
skola i en annan förort. Där fick hon en tjänst i en årskurs ett. 

Informant 6 

Utbildning på högskola i mellanstor svensk stad, lärare 1-7, ma-no, tillval bild. Examen 
år 1999 vid en ålder av 24 år. Arbetade den första tiden som springvikarie i olika skolor 
i en mellanstor svensk stad. Informanten tog därefter en paus och var ute och reste ett 
tag. Fick därpå anställning i en skola i en mindre stad som resurslärare i ett år. Jobbet 
innebar att informanten arbetade som resurs i olika klasser. Informanten blev sedan 
klasslärare i en åldersblandad 4-5:a i samma skola. De arbetade i horisontella arbetslag i 
skolan. 
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Intervjuresultat 
Drömbild 

Fem lärare hade en klar bild av hur drömbilden såg ut när de slutade på högskolan, en 
ansåg att lärarhögskolan skapat drömbilden åt henne. Det var så hon borde tänka. (I6) 
En lärare tyckte det var svårt att komma ihåg om hon hade någon speciell drömbild, 
men hon kom ihåg lite om hur hon ville arbeta som lärare. (I4) En lärare ansåg att hon 
idag arbetade på ett sätt som låg nära hennes drömbild. (I3) Det var två lärare som 
tyckte att det var viktigt att se varje individ i klassrummet och ge eleverna en bra 
självkänsla. Fyra lärare ville vara lyhörda för elevernas behov, två av dessa trodde starkt 
på engagera eleverna mer och öka elevinflytandet i skolan. En lärare ville skapa en 
arbetsro i klassrummet och planera upp lustfyllda lektioner. (I5) Den lärare som arbetat 
kortast poängterade att det var viktigt att komma ihåg sin vision och inte glömma bort 
vad man baserat sina åsikter på och stå för det. (I2)  

Jag vill vara en lärare som ser varje individ, som lyfter varje elev, kanske jobbar mer med 

självförtroende. (I1) 

Det skall finnas elevinflytande. Jag ser mig själv som ledare av en grupp mer än att jag 

undervisar.(I2) 

Elevinflytande, de skulle vara med och bestämma och känna det ansvarssuget liksom, att de 

var delaktiga. Att det skulle vara lustfyllt, för både mig och eleverna. (I3) 

Att vara lyhörd för eleverna tyckte jag var viktigt…(I4) 

En stämning där det är ordning och reda, men ändå att det är tillåtande och man har roligt. (I5) 

Man skulle starta upp en lektion och det skulle vara världens happening först och sen skulle 

man jobba med själva uppgiften och sedan skulle man knyta ihop säcken snyggt…(I6) 

 

Ledning/organisation 

Inom den organisatoriska delen fann vi att svaren rörde både ledning och 
arbetsorganisatoriska frågor och vi kommer att redovisa efter de två delarna. Tre 
informanter har tyckt att de inte haft något stöd av rektorer de haft på sin första 
arbetsplats. (I3, I4, I5)Lärarna har inte kunnat vända sig till ledningen när de behövt få 
svar på frågor eller få stöd i arbetet med eleverna. Alla dessa lärare bytte arbetsplats 
inom kort tid och fick då ny rektorer som de alla upplevde som positiva. Tre lärare 
upplevde att de hade positiva rektorer/ledning som gav dem stöd och uppmuntran. Alla 
informanter ansåg att de från början kunde ha fått en bättre arbetsplatsintroduktion.  

Där hade jag deras fulla stöd från början.(I1) 

Organisationen, de är helt öppna och jag får gör precis som jag vill och jag har helt fria händer. 

Här är nycklar, här är ditt klassrum, behöver du några böcker? Ja, vi får titta på det sedan då. 

(I2) 

Ja, det var väl inte så jättemycket stöd ifrån dem. Man var ny, man visste inte riktigt vad man 

vågade kräva, och hur mycket man vågade fråga, hur mycket man vågar gå på. (I3) 
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Jag hade ingen relation till den rektorn, det var ingen jag kunde vända mig till så. (I4) 

Ledningen var ganska frånvarande, jag fick ingen info alls. Rektor kunde missa möten eller 

glömma bort att vi skulle mötas. Det fanns ju flera tjänster som var lediga, och jag var den ende 

som var nyutexaminerad, det var fyra eller fem till och de sätter mig på den här klassen.(I5) 

Där på den skolan var det mycket så att det var en väldigt bra chef, hon var väldigt lyhörd. (I6 )  

Inom de arbetsorganisatoriska områden var det två som svarade att de tyckte det var 
svårt att få struktur på allt pappersarbete som fanns, det var helt nytt för dem. Fler 
saknade vägledning över det administrativa arbetet som var så stort. Tre av lärarna 
ansåg att de fått tjänster i klasser med speciella behov och som låg utanför deras 
kompetens och erfarenhet. En lärare som hade tjänst i en 1-3 klass fann att spridningen 
på elevernas ålder och kunskapsnivå var ett stort hinder (I3), en annan lärare blev 
ansvarig för en klass där eleverna tagit över och hon fick inget stöd i frågan från 
ledningen (I5). I motsats till det, var det en lärare som hade en resurstjänst det första året 
och ansåg att hon fick en bra introduktion på skolan där hon inte hade helhetsansvar för 
någon klass (I6). 

Svårt att hitta struktur på alla papper man får i skolans värld. (I1) 

Det är jättesvårt att få någon översikt när man kommer som ny. (I2) 

Jag hade inskrivna sexåringar i första klass som inte klarade av att sitta på stolen och sedan 

hade jag årskurs tre som plöjde Harry Potter, liksom. Så där totalkraschade det rent 

organisatoriskt. (I3) 

Det är viktigt att någon kan vägleda en i början och råda en till vilka trådar man kan dra i. (I4) 

När jag var resurs då blev ju att man gick in och hjälpte till men det var ju aldrig jag som hade 

huvudansvaret för någonting. (I6) 

 

Kollegor 

Alla informanter var rörande överens om att kollegorna var oerhört viktiga som stöd 
under inductionstiden. En menade emellertid att de också kunde utgöra ett hinder. (I2) 
Två av dem sa att kollegor var den viktigaste faktorn överhuvudtaget under den här 
tiden, att det var stödet från dem som gjorde att man orkade arbeta vidare i starten. 
Bemötandet från kollegorna under inductionen har varit skiftande. Även om alla 
hamnade i något som av skolan kallades arbetslag så upplevde fem av sex informanter 
att de inte har fungerat så i praktiken. 

En lärare upplevde att även om det inte fanns något större samarbete så fanns det ändå 
en vilja att diskutera och hjälpa varandra. (I3) Två av lärarna anser med dagens 
erfarenhet att de i inte alls hade den uppbackning de hade velat ha av kollegorna under 
inductionen. En informant bytte arbetsplats efter en termin och upplevde då en enorm 
skillnad eftersom denne då kom att arbeta med kollegor som var mer lika henne själv, 
alla hade liknande utgångspunkt och då blev samarbetet en självklarhet. (I4) 

Den informant som började arbeta som resurs upplevde kollegornas stöd som oerhört 
positivt under hela sin första tid. (I6) Informanten arbetade i en skola där man hade ett 
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synsätt som gick ut på att skolan i realiteten var ”en skola för alla”. Detta genererade 
också att alla kompetenser hade ett nära samarbete och eleverna var ”allas” ansvar. När 
läraren gick från resurslärare till klassföreståndarskap kände hon ett enormt stöd i sin 
nya roll.  

När kollegorna upplevdes som ett hinder under inductionen handlade det om att den nya 
läraren inte valde att arbeta på samma sätt som de andra anställda på skolan gjorde. (I2) 
Avslutningsvis kan nämnas att även om samarbetet i arbetslaget inte har fungerat 
tillfredsställande så har alla utom två informanter ändå upplevt att de haft nära kontakter 
med andra kollegor som de kunnat få stöd av.  

Vi var ett arbetslag med jag saknade i alla fall någon att bolla med. (I1) 

Det finns även bra kollegor. De två kollegor jag jobbar närmast har varit enorm stöttande. Och 

så den här uppmuntran de har givit mig det är verkligen allt annars hade jag sjukskrivit mig 

strax innan höstlovet…(I2) 

Mest har det varit kollegor, det är de som ger en kraften på något sätt att orka i starten, även 

om man får direkt feedback av eleverna vill man ju ha vuxen bekräftelse på att man är på rätt 

spår, någon att bolla sina tankar med. (I3)  

I efterhand kan jag känna att man inte hade så stor uppbackning och förståelse av kollegor 

som man hade velat. (I4) 

… de som hade jobbat där under några år, som jag hade som kollegor, de funderade nog ”Hur 

ska det här gå?”. Det var inte vad jag direkt skulle kalla samarbete. (I5) 

När man var resurs så blev ju alla lärare överlyckliga för att få hjälp! Sedan var vi ett bra gäng 

så det var ett stort stöd i arbetet. Det var väldigt mycket bra personal att samarbeta med det 

möjliggjorde. (I6) 

 

Mentorer 

Fem av de sex lärarna har haft mentorer och stödet har upplevts olika. Där det inte har 
fungerat har det troligtvis berott på att mentor inte varit utbildad för uppgiften. Den 
lärare som inte haft mentor under sin första tid, började arbeta innan år 2000, då det 
tillkom ett tillägg i anställningsavtalet för lärare. (I4) Två lärare har krävt att de ska få 
tillgång till en mentor. (I3, I6) Träffarna har varit schemalagda en gång i veckan eller 
varannan vecka. De flesta har haft mentor under en termin, men någon har haft mentor 
ett helt läsår, vilket hon visste att hon hade rätt till. Mentorn har funnits i skolan, men 
inte i den direkta närheten, vilket har känts bra för lärarna. 

Mentorerna har både gett handledning i elev- och föräldrafrågor, samt gett tips om 
planering av lektioner och bistått med material. En av lärarna har haft en mentor som 
varit med under lektionstid och gett feedback på undervisningssituationer. Två av 
informanterna har deltagit i handledningssamtal på skolorna, varav den ena menade att 
detta var mycket givande för alla lärare, ny som erfaren. Den andre kan se tillbaka på 
samtalen och konstatera att hon var ung, oerfaren och blyg och inte vågade öppna sig 
under samtalen. 

Ja, jag hade en mentor, men varken hon eller jag visste vad hennes roll var. (I1) 
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Det var mer – Vad gör jag med den här killen som bara saboterar för mig hela tiden? Och det 

är inte alltid mentorn sitter inne men svaren utan mer – Jaha, du har en sån elev, ja det har jag 

också haft och då prövade jag det här eller det här, försök det! (I2) 

Skönt att ibland bara prata av sig. Bara känna att det här går inte, hjälp mig! Det blev mer att 

hon observerade mig och tittade på min lärarroll och vi diskuterade det och gav feedback så, 

mer personlig utveckling. Då hittade jag rätt liksom. (I3) 

Nej, ingen mentor, det var väl inte så att man skulle ha det när jag gick ut. (I4) 

Det var rätt nyttigt, hon var en erfaren lärare, och det kändes bra att ha någon att prata med. 

(I5) 

Jag krävde den, det kanske var en halvtimme i veckan eller så men det fanns på schemat för 

annars hade det inte blivit av. (I6) 

 

Föräldrakontakt 

Föräldrakontakten har inte fått så stort utrymme i intervjuerna men de flesta har ändå 
nämnt det som något svårt men mestadels positivt. Synen på föräldrakontakten har varit 
lite olika p.g.a. hur omständigheterna i klassen de tar över är. En lärare tog över en 
årskurs tre där den andra läraren fått gå eftersom halva föräldrastyrkan menade att hon 
var för sträng. (I1) I början var halva klassens föräldrar oerhört oroliga att även den här 
läraren skulle vara ”för sträng” så under en hel dag i början av informantens induction 
var det en psykolog närvarande endast före att bedöma hur läraren behandlade barnen. I 
slutändan blev de här föräldrarna oerhört positivt inställda till informanten, de märkte 
efter en tid att klassen fungerade bra och att barnen också fick ett bättre självförtroende. 
Den intervjuade läraren poängterar hur viktigt det är att från början få med sig 
föräldrarna. 
 
En lärare som tog över en klass där eleverna hade tagit över helt upplever ändå 
föräldrakontakten som positiv. (I5) De trodde på att hon skulle kunna ”ordna upp” 
klassen. Två av informanterna oroade sig för att de var unga när de tog examen. De 
trodde att åldern skulle kunna påverka deras relation till föräldrarna på ett negativt sätt 
när de sedan började arbeta. En av de intervjuade som är utbildad 4-9 lärare ansåg när 
hon kom ut som färdig lärare att föräldrarna inte var tillräckligt involverade i skolan.  
 

När man får barn är man med i en mammagrupp eller en föräldragrupp, det borde finnas något 

liknande när man får tonåringar, kanske kan ha familjegrupper. Man vill ju finnas där men är 

inte så välkommen. (I1) 

Föräldrakontakten är svår! (I2) 

Föräldrakontakten var bara positiv. De var något som jag var väldigt orolig för, för jag var ju 

ganska ung då, jag var 22. Men det var ingen som ifrågasatte min roll i det hela, mina 

kunskaper och min brist på erfarenheter då, jag fick jättebra stöd från dem. (I3) 

Det blev ju inte så mycket föräldrakontakt eftersom det bara var en halv termin. (I4) 
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Föräldrakontakten, ja den var man ju inte riktigt förberedd på heller… inte att man skall möta en 

kvinna som faktiskt är psykisk sjuk, och veta hur man skall handskas med det. Men 

föräldrakontakten var väl sådär, man stötte på dem på morgonen och en del samtal ringde man 

eller skrev något brev hem. De flesta var ju ändå positiva. (I5) 

Föräldrasamtal… när jag kom ut var jag 24 år då är man väldigt ung så en del föräldrar hade ju 

attityden ” Den här lilla tjejen kan hon något? Ha ha… man var ju helt klart mer ifrågasatt då. 

Sedan fanns det många föräldrar som tyckte att det är bra att man är ny som lärare för att man 

inte är så förstörd eller avtrubbad, ”åh vad kul med lite nya idéer!”. Kontakten med både elever 

och föräldrar är många gånger positiv och det som gör att man blir driven, att man vill ta sig 

framåt.(I6) 

 

Elevkontakt 

I intervjuerna har informanterna inte pratat mycket om eleverna och elevkontakten, men 
ändå tycker alla att det är arbetet med klasserna som gör mödan värt. Det är av eleverna 
som lärarna får den direkta feedbacken. En lärare såg det viktigt att arbeta med 
elevernas självkänsla, då den förre klassläraren varit alltför sträng. (I1) Två av lärarna 
menade att det var svårt att fånga elevernas intresse för att lära sig mera, vilket kom lite 
som en överraskning. En lärare tyckte det var svårt att ge eleverna den frihet som hon 
ville ge dem, då de missbrukade den. (I2) 

Jag ville försöka lyfta alla för så många hade så dåligt självförtroende. (I1) 

Elevkontakter med ett sånt öppet klimat med mycket inflytande som jag vill ha är inte självklart 

hos eleverna. Det har varit en balansgång mellan tyrann och frihetsgudinnan någonstans, man 

får ha piskan i bakfickan hela tiden. (I2) 

Sen är det väl så att eleverna är väl inte alltid så peppade och så på som man själv hade 

önskat eller trodde de skulle vara. (I3) 

Ja, hinder… allmänt kände jag att elevvård var svårt. (I4) 

De flesta i klassen funkade rätt bra, men så var det några som inte funkade alls. (I5) 

Det är ju kontakten med eleverna, det är ju dom som gör att man blir driven, att man tar sig 

framåt och att man vill göra saker bättre hela tiden. (I6) 

 

Tid 

När det gäller tiden är det en av de faktorer som har påverkat alla sex informanter på 
liknande sätt. Fem av sex informanter har en uppfattning om att de har varit tvungna att 
arbeta alldeles för mycket under inductionen. Svårigheten har legat dels i att avgränsa 
arbetet och dels i att informanterna inte har något eget material. Endast en informant 
hade från början bestämt att denne bara skulle arbeta i skolan, inte ta med sig något 
arbete hem. (I1) Ingen av de andra informanterna hade några uttalade tankar om tiden 
innan de började arbeta. Några uttrycker en önskan om att hela tiden under inductionen 
vara perfekt planerad. Det har också tagit relativt lång tid för informanterna att avgränsa 
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sitt arbete. Två av informanterna tog en timeout efter sina första anställningar, denna 
period ledde i båda fallen till att de har blivit tvungna att omprioritera och ta tillbaka 
kontrollen över sina respektive arbetssituationer. En informant kan tydligt se att hon 
blev mer effektiv då hennes familjesituation förändrades. (I4) Alla informanter är också 
överens om att problemet med tid har med erfarenhet att göra, när man blir mer 
rutinerad och säker i sin yrkesroll är det också lättare att avgränsa sitt arbete. 

När det gällde min arbetstid i början så hade jag redan bestämt att jag bara skulle jobba i 

skolan. Annars kan man jobba ihjäl sig därför gjorde jag den begränsningen från början! (I1) 

Så fort du vill göra något själv så är det ett otroligt extraarbete för livet är väldigt mycket enklare 

om du följer böckerna. Utökar man hela tiden arbetstiden har man satt igång bollen och den 

bara rullar så… tid är ett stort problem! (I2) 

Tiden i början… ja det var snarare 60 timmars veckor, man hade inget färdigt material att 

plocka fram. Svårigheten med att begränsa ser jag som en stor fara. Jag kunde inte begränsa 

mig i början. (I3) 

När det gäller den perfekta planeringen är det man själv som sätter de höga kraven, det är 

ingen annan som förväntar sig den perfektionismen av dig, inte heller någon som tackat dig för 

den och detta har det tagit en tid att komma över.  Jag får inte längre panik om jag inte är 

perfekt planerad för det går att lösa ändå. (I3) 

 Ja, jag kan inte känna att jag kände mig chockad den första tiden, men visst var jag skakig 

men inte så jag kände ”Hjälp vad har jag gjort nu det här kommer jag aldrig att klara” Men 

självklart fanns det en osäkerhet. (I4) 

Under mitt första år arbetade jag nästan all min vakna tid man tar ju hem allt, drömmer om 

barnen, man tänker på dem hela tiden. Efter sjukskrivningen började jag jobba någon timme i 

veckan sen utökade jag och mot slutet var jag där ganska stor del av tiden (den första 

arbetsplatsen). Sen behövde jag söka mig någon annanstans. Jag försökte bestämma hur 

mycket jag skulle jobba, om jag inte själv tar kontroll över det så kommer det bara att rinna iväg 

igen. (I5) 

Mina första år jobbade jag supermycket, jag förberedde varje lektion supermycket så det. Ja ja 

mycket är ju tid, man har inte rutiner på allting så allt tar ju mycket längre tid, man satt ju 

ganska mycket efter jobbet. Jag vågar knappt tänka på hur mycket tid jag la på jobbet ha ha.. 

Tiden var en stor del av det kluriga under första tiden. (I6) 

 

Didaktisk verksamhet 

Informanterna har inte berört den didaktiska verksamheten under den första tiden i lika 
stor utsträckning som i jämförelse med kollegor och organisation. Det som har 
framkommit är att de nyblivna lärarna inte har haft något material att luta sig tillbaka på, 
utan de har ägnat stor del av första tiden åt att skapa nytt material och planera upp 
lektioner. Lärarna tyckte det var svårt att hitta rätt nivå på undervisningen som passade 
alla elever, men att de ser det positivt att de har kunnat prova och testa olika idéer utan 
att någon har lagt sig i. Alla har tyckt att det varit roligt och inspirerande att planera 
undervisningen. Fler upplevde sig ha ett tvetydigt förhållande till att planera sin 
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undervisning själva. De tyckte det var svårt att se undervisningen i ett längre perspektiv 
då de själva ansåg sig sakna kunskap om vad eleverna bör lära sig i ettan, tvåan, trean 
osv. Det hade varit lättare om de nyblivna lärarna fått mer vägledning inom området. 
Någon sa att det vore lättare om de bara följde lärarhandledningen, men det vore att gå 
mot det man lärt sig på lärarhögskolan. En lärare uppfattade snabbt att hon hade en 
klass som var vetgirig, och hon fann möjligheten att utveckla undervisningen så att 
eleverna blev mer delaktig. (I2) 

Jag började skriva instruktioner på tavlan, jaha de kan inte riktigt läsa kanske. Bara att hitta 

material, och försöka skapa något material, tog väl ännu mera tid liksom. (I1) 

Om du inte vill hålla dig till läroböckerna, så fort du vill göra något själv så är det ett otroligt 

extraarbete. Livet blir väldigt mycket lättare om du följer böckerna. (I2) 

Man tänker sig att man ska göra så mycket roliga projekt och grejor, men sen så måste man 

hitta en bra balans där och inse att man får ha lite tråkigare undervisning stundtals också.(I3) 

Jo, men jag hade ju på något sätt fritt spelrum även där men jag kunde väl göra det jag ville, 

det var ingen som la sig i hur jag gjorde. (I4) 

Samtidigt så gjorde jag ganska mycket, jag provade på att göra saker med barnen. Jag hade 

helt fria händer, det var ingen som kollade vad vi gjorde. Man ska använda böckerna mer och 

lärarhandledningar när man är ny. (I5) 

Jag förberedde vare lektion supermycket! (I6) 

 

Utbildning 

Det var egentligen bara fyra av sex informanter som nämnde något om sin utbildning i 
relation till sin induction. En lärare upplevde en frustration under sin induction i relation 
till den utbildning hon gått.(I2) Ett fåtal av informanterna menar att på några skolor 
resonerar ledningen som så att nyexaminerade får de ta den ”jobbiga klassen” eftersom 
de säkert är fulla med teorier om hur eleverna ska hanteras. Informanterna har i själva 
verket känt tvärtom. Visst har de en teoretisk grund att stå på men de är långtifrån 
färdigutbildade. Det är nu utbildningen fortsätter i form av verkligheten! 

Skolan funkar inte så som lärarna blir utbildade, det är två olika skolor och det är en katastrof 

när man väl kommer ut. När man pratar om att planera, genomföra och utvärdera på Lhs 

menar man enstaka lektioner och det gör mig förbannad eftersom det inte handlar om det. Det 

handlar mer om hur man planerar ett område, vad behöver jag tänka på för att mina elever 

skall få med sig den litteratur de behöver i fyran, vad behöver ja lägga in för stavningskontroller 

och sedan också hur genomför jag det. (I2) 

Kanske borde de ställa lite högre krav på en på lärarhögskolan eftersom de har enorma krav 

på dig från dag ett när du väl börjar arbeta, det finns ingen inkörningsperiod. Kraven kommer 

från skolledning, elever, föräldrar, myndigheter, alla. (I3) 

Det jag kan känna är att när man kommer in som ny lärare förväntas det på något sätt att man 

skall vara färdig och klar… äh… och det var jag nog inte så. För nu stod man helt själv med allt 

och allt var liksom mitt ansvar. Man hade ju varit på praktik men inte varit ansvarig på det 

sättet. (I4) 
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Jag vet att vi hade lite om konflikthantering i utbildningen men det här med föräldrakontakter 

och barn I behov av särskilt stöd, det är klart vi läste vissa kurser och så, men sen hur det är I 

verkligheten… det är skillnad. (I6) 

 

Hur lång var din induction? 

Informanterna har fått samma information och förklaring till begreppet induction i 
samband med det informationsbrev som de fick. Alla lärare har gett oss olika svar. 
Inductionen har varit individuell och varje informant har gett oss sin syn på hur lång 
inductionen var. Två lärare anser att de fortfarande är i den. (I1, I2) Flera ansåg att den 
första chocken gick över relativt fort och att den inte kommit tillbaka. 

Nästan fortfarande i den. Det är väl dels för att jag har fått tagit över. Jag har inte fått ha dem 

från början. Inte fått prova mina idéer fullt ut. Samtidigt har den första chocken, den var nog 

inte mer än en termin. Man lärde sig väldigt mycket på den där första tiden. (I1) 

Fortfarande i den! (I2) 

Första halvåret! Det var något helt annat när jag började efter det. Det går inte riktigt att 

jämföra.(I3) 

Jag vet inte… det finns väl alltid saker man lär sig. Men samtidigt känner jag mig säker vad det 

gäller elevkontakt, föräldrabiten osv. så där känner jag mig klar. Man kommer aldrig in 

chocktillstånd längre men mer – Ja man kan göra så. Man tar det med ro. (I4) 

Man möter hela tiden nya utmaningar, men jag tänker hela tiden på första skolan och även en 

bit in här. Man kanske kan säga två, två och ett halvt, tre år innan man kände sig ganska trygg 

och hemma, mer säker. (I5) 

Länge… alltså det tar ju tid att bara komma in på en arbetsplats. Man har fått en viss rutin och 

så och man har fått en säkerhet ändå. Jag kände mig ganska säker när jag lämnade skolan i 

den lilla staden, men det finns regler som inte är skrivna på en skola, som man lär sig efter ett 

tag. Skolan i storstan var på ett annat sätt, nytt för mig. (I6) 

 

Personlig utveckling 

När det gäller informanternas personliga utveckling så har vi valt att redovisa resultaten 
individuellt och i sin helhet då varje svar är unikt. När informanterna tänkte tillbaka på 
sin induction blev det på ett sätt en resa i den personliga utvecklingen. Fem av lärarna 
kunde med distans se att de utvecklats både på det personliga planet och även som 
professionella. 

Så jag går fortfarande sådär och längtar till att man skall få veta, jo men då ska jag få den här 

klassen. Då ska jag försöka förverkliga det man faktiskt vill. Jag är egentligen 4-9 lärare och vill 

helst arbeta på högstadiet vilket jag inte fått göra än. Jag funkar bättre med de där tuffa stökiga 

tonårsattityderna. (I1) 

Jag vet att min utvärdering efter första terminen var… Har jag haft några lektioner 

överhuvudtaget? Jag tror att chocken den första terminen kommer oavsett, det är en del i att 
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hitta vem man själv är. Jag vet inte om det hade hjälp om jag hade haft någon som talde om ” 

Så här kan du göra istället”. Det är något man själv måste hitta, det är nog inte så för alla men 

för mig är det så. Det beror nog på vilken person man är. (I1) 

Jag undrar fortfarande hela tiden, Gör jag rätt nu?, Var det här verkligen okey?, Vad lärde de 

sig egentligen?(I1) 

Min bild av den första tiden är positiv samtidigt som man befann sig i ett kaos. Den påverkas 

nog mycket av var man själv befinner sig i livet. Om man har barn eller inte t.ex. Hade jag 

börjat som lärare i dag när jag har barn hade jag inte kunnat vara kvar varje dag till fem eller 

sex. Däremot har jag en erfarenhet nu som jag inte hade då, att var och en som sitter i 

klassrummet är någons barn och innebörden i det. I början hade jag lite av den här känslan ” 

Ja här går jag som lärare när skall de komma på mig? Här sitter jag och ger råd till en förälder 

om hur de skall vara, vem är jag att säga sånt?” Lite så var det första året. (I1) 

Man måste ge sig själv tid, man måste få misslyckas första terminen. Den där visionen man har 

är viktig att inte glömma bort. Vad baserar jag mitt tänk på, vilka teorier ligger bakom den. Vad 

har jag för tänk baserar jag det på Piaget, Dewey eller vad? Vad är det jag är ute efter här? Det 

är viktigt att hålla fast vid sin tanke om vad man vill. (I2) 

Att arbeta i något som man inte tror på. Det var väldigt svårt att förklara, eller försvara och 

förklara för föräldrar som också var kritiska. Eftersom man själv inte trodde på det. Det blev en 

väldigt knivig situation. ( här syftar informanten på att arbeta åldersintegrerat).(I3) 

När det gäller den perfekta planeringen är det man själv som sätter de höga kraven, det är 

ingen annan som förväntar sig den perfektionismen av dig, inte heller någon som tackat dig för 

den och detta har det tagit en tid att komma över. Jag får inte längre panik om jag inte är 

perfekt planerad för det går att lösa ändå. (I3) 

På min andra skola kändes det som om jag hittade rätt, dels för att jag trodde på det sätt de 

arbetade på och dels för att jag fick en bra mentor. Jag hade också blivit stark eftersom mitt 

första jobb var så jobbigt. Man klarar mycket mer än man tror, man får en starkare självkänsla. 

Under min första tid kände jag mer att genomföra och överleva och försöka göra det så bra 

som möjligt. Jag hade också fullt sjå med att bara komma in i arbetslivet. Nu sex år senare 

känns det som jag är nära den här drömbilden. (I3) 

Jag är mycket mer effektiv i dag och det tror jag har kommit i och med att jag själv fått barn. 

Annars kan man ju sitta och fördjupa sig I allting t.ex. planering bara för att det är så kul och 

intressant. Men är det verkligen det här jag ska lägga energi på, vad ska rymmas i min tid? Ja, 

jag kan inte känna att jag kände mig chockad den första tiden, men visst var jag skakig men 

inte så jag kände ”Hjälp vad har jag gjort nu det här kommer jag aldrig att klara!” men självklart 

fanns det en osäkerhet.(I4) 

Efter sjukskrivningen började jag jobba någon timme i veckan sen utökade jag och mot slutet 

var jag där ganska stor del av tiden (den första arbetsplatsen). Sen behövde jag söka mig 

någon annanstans. Jag försökte bestämma hur mycket jag skulle jobba, om jag inte själv tar 

kontroll över det så kommer det bara att rinna iväg igen. (I5) 

Det var perfekt att börja ett år som resurs lärare och sedan gå över till att bli klasslärare. Man 

märker efter ett tag att man måste lära sig att prioritera och lägga fokus på vissa saker, inte 

allting. Inom det administrativa har jag testat många saker under tidens gång. (I6) 
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När jag lämnade den första skolan för att flytta till en storstad kände jag mig ganska förberedd 

att ta en klass inte en resurstjänst. Men skolorna skilde sig ganska åt det var en tuff klass och i 

den nya skolan fanns inte samma skyddsnät som I den första skolan. Då var jag nära att gå in i 

den berömda väggen. (I6) 

Sammanfattning av den empiriska studien 
Våra informanter representerar en variation. Ingen av dem är den andra lik och det var 
inte heller de skolor där de gjorde sin yrkesdebut. De har börjat i yrket vid olika åldrar 
och tidpunkter. Något de har gemensamt är däremot att deras upplevelser kring hur 
yrkessocialisationen har tagit sig uttryck är beroende av, skolans organisation, deras 
ålder och tidigare erfarenheter.  

Alla informanter levererade en tydlig drömbild av hur de ville arbeta när de hade 
studerat färdigt och det var denna de förhåll sig till i de intervjuer vi gjorde. Det resultat 
som framkommit i och med undersökningen tyder på att informanterna upplever den 
första tiden som yrkesverksam oerhört påfrestande. Alla lärare utom en, menar att de 
upplevde en stor ”praxischock”. Informanten som inte upplevde en lika stor 
”praxischock” började arbeta som resurslärare och menade att detta var ett ypperligt sätt 
att komma in i yrkesrollen. 

De områden inom vilka informanterna upplevde de största svårigheterna var tid, 
kollegor och ledning/organisation. Den första tiden i yrket uppges ofta bli en 
försöksverksamhet där olika strategier och metoder prövas och där det i första hand 
gäller att hålla sig flytande. Det har varit ett stort problem att man inte har haft eget 
material, att man inte fått förhandsinformation om klasserna och att man i teorin arbetat 
i arbetslag men inte i praktiken. Andra områden där informanterna upplever svårigheter 
var konflikthantering, disciplinfrågor och föräldrakontakter. De efterfrågar mer 
utbildning inom de här områdena från lärarhögskolan. Ett skäl till att yrkesdebuten kan 
upplevas som mer smärtsam är att vi funnit att vissa lärare undervisar i ämnen de saknar 
utbildning för och att de varit tvungna att ta tjänster de egentligen inte ville ha.  

Faktorer som underlättat socialisationen till yrket är, tillgång till mentor, goda relationer 
med kollegor, elever och föräldrar. Alla informanter vittnar om vikten av att kollegor, 
elever och föräldrar hjälper dem att härda ut, genom den direkta feedback som de får av 
dem. Informanterna ser det som positivt att de under sitt första år prövat idéer och 
tankar de haft angående undervisningen. De intervjuade poängterar att även om den 
första tiden varit ansträngande, och i två fall lett till sjukskrivning och timeout, så har de 
utvecklats både på ett personlig och professionellt plan. De flesta informanter kunde 
också tydligt se att, och hur länge de befunnit sig i inductionsperioden, vilket varierade 
stort. 
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Diskussion 

Relation mellan teori och empiri 
Det här avsnittet har vi valt att disponera med utgångspunkt i våra frågeställningar då 
dessa är utgångspunkten för vårt examensarbete. Vi kommer att jämföra den tidigare 
forskningen med resultatdelen för att finna mönster, motsättningar eller andra 
intressanta aspekter. Fokus kommer att ligga på de delar vi finner har störst relevans för 
våra frågeställningar, som lyder: Vad har informanterna haft för visioner angående sin 
kommande yrkesroll i slutet av sin lärarutbildning? Vilka faktorer under 
inductionstiden möjliggjorde den didaktiska verksamhet läraren ville genomföra? Vilka 
faktorer under inductionstiden hindrade den didaktiska verksamhet läraren ville 
genomföra? Slutligen för vi en sammanfattande diskussion om de slutsatser vi dragit av 
resultaten. 

Vad har informanterna haft för visioner angående sin kommande yrkesroll 
i slutet av sin lärarutbildning?  

Vår uppfattning av informanternas visioner är att det till stora delar handlat om att 
eleven skall stå i centrum, känna ansvar och få självförtroende. De vill bedriva en 
undervisning utifrån elevernas enskilda behov där elevinflytande skall ses som naturligt. 
Det bör finnas en balans mellan ordning och reda och ett tillåtande klimat i 
klassrummet. Detta överensstämmer både med det Arfwedson m.fl. (1993) och Paulin 
(2007) redovisar, att den drömbild en lärarstuderande har, ofta är skapad endast utifrån 
ett elevperspektiv. Arfwedson m.fl. och Paulin skriver vidare att lärarnas egna 
erfarenheter och föreställningarna kommer att påverka lärarnas förhållningssätt i den 
kommande yrkesrollen, något vi tycker oss ha sett i vår studie. T.ex. en informants 
vision överensstämde inte med den verklighet som mötte henne, vilket resulterade i att 
hon övervägde sitt yrkesval. Detta fenomen omskriver även Lindgren & Morberg. (SvD 
2006-03-10)  

Vilka faktorer under inductionstiden hindrade den didaktiska verksamhet 
läraren ville genomföra?  

De hinder informanterna upplevde som störst under inductionen finner vi inom 
kategorierna, kollegor, ledning/organisation och tid. Alla informanter har upplevt den så 
kallade ”praxischocken” i olika hög grad. Verkligheten kommer ifatt dem och det blir 
en krock. Arfwedson m.fl. (1993) menar att när de nyblivna lärarna får kunskap om och 
insikt i yrkets komplexitet då kommer ”praxischocken”. Våra informanters upplevelser 
stämmer överrens med de resultat Paulin (2007) påvisar i sin avhandling. De nya lärarna 
blir ofta lämnade ensamma utan stöd, de har tagit över klasser som är oroliga, stökiga 
och otrygga utan att de har kompetens, kunskap och erfarenhet att klara det. Resultatet 
av vår studie har visat på att stödet från rektorerna har varit skiftande. Av den orsaken 
finner vi det särskilt intressant att de anställningsavtal som finns för lärare i dag 
(HÖK05) inte innehåller mer specificerade induktionsprogram som är rikstäckande för 
att ge alla nyblivna lärare liknade förutsättningar.  I vår studie har tre av sex informanter 
känt sig utlämnade på ovanstående sätt, vilket vi delvis tror kan bero på att de varit 
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tvungna att ta tjänster de egentligen inte kände sig bekväma i och kvalificerade för. Vi 
kan även dra paralleller mellan våra informanter och Paulins resultat, där hon nämner att 
nyblivna lärare känner sig osäkra, otillräckliga och att de har stor tidsbrist. Tiden har 
upplevts som otillräcklig av våra informanter, de har haft stora krav på sig själva att 
hinna med. Problemen har handlat om att de inte har kunnat avgränsa. De menar också 
att osäkerhet när det gäller undervisning kräver mer planering. Att skapa eget material 
har varit en stor tidstjuv, några informanter ifrågasätter varför det ligger prestige i att 
inte använda sig av läroböcker. De menar vidare att det är som nybliven lärare man 
behöver böcker och lärarhandledningar, när man blivit säkrare kan man skapa eget 
material. Paulin (2007) redovisar i sitt resultat att de nyblivna lärarna under andra 
terminen börjar ge upp sina drömmar om alternativ undervisning och istället faller 
tillbaka på traditionella undervisningsformer. Vi kan ställa oss frågande till varför man 
inte uppmanar studenterna på Lärarhögskolan att under den första tiden följa 
lärarhandledningar för att senare, när en säkerhet infunnit sig av mer alternativ 
undervisning. 

I Fransson & Morbergs (2006) Bermudatringel framhålls vikten av att både den 
psykosociala och den didaktiska dimensionen är i balans. Bland våra informanter kan vi 
urskilja att den psykosociala biten tagit överhand. De hinder informanterna upplevt som 
störst kan lätt appliceras på de hörnstenarna som utgör den psykosociala triangeln. De 
egna ambitionerna och de yttre kraven har inte varit förenliga med de möjligheter som 
informanter har haft. När det gäller den didaktiska verksamheten under inductionen är 
det vår uppfattning att lärarna inte haft tid att reflektera över den didaktiska 
dimensionen i så stor utsträckning och det ”professionella jaget” har blivit lidande. De 
har inte känt sig säkra på den undervisning de bedriver och det har i stort sett handlat 
om att överleva dagen. 

Trots att alla informanter i teorin ingått i arbetslag under inductionen är det inte alla som 
fungerat i praktiken. De flesta informanter upplever sig ha behövt betydligt mer stöd av 
sina närmsta kollegor, ett fåtal har t.o.m. känt sig motarbetade av dem vilket också 
Paulins resultat påvisar. Strandberg (2006) skriver om vikten av ett sociokulturellt 
förhållningssätt, finns inte detta samspel avstannar utvecklingen och dialogen kollegor 
emellan. 

Vilka faktorer under inductionstiden möjliggjorde den didaktiska 
verksamhet läraren ville genomföra?  

De faktorer informanterna upplevde som de största möjligheterna under inductionen 
finner vi inom kategorierna, mentorer, kollegor, elevkontakt och didaktisk verksamhet. 
Alla utom en lärare har haft tillgång till mentor och det stödet har sett olika ut. De flesta 
uppger att kontakten varit positiv men inte tillräcklig. Mentorns stöd har till stor del 
bestått av samtal angående etiska dilemman och tillhandahållande av material. I ett fall 
har mentorn varit med och tittat på informantens undervisning. I några fall har mentorn 
varit osäker på sin roll. Något som tyvärr inte är ovanligt enligt Lärarnas riksförbund. I 
Stöd de nyexaminerade lärarna (2006) står det att kommunerna tyvärr inte tar 
mentorns uppgifter på allvar. Även i boken Mentors in the making – developing new 
leaders for new teachers (Achinstein & Atanases, 2006) diskuteras vikten av att ha 
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välutbildade mentorer som kan hjälpa de nyblivna lärarna genom den första 
överlevnadsfasen in i nästa där de kan börja se varje elev individuellt och dess behov.  

Trots att informanterna anser att den didaktiska verksamheten blivit lidande under 
inductionen är det också detta område de sett som en stor möjlighet. Informanterna har 
uppgett att de haft ”helt fria händer” gällande undervisningen. Det har inte funnits 
någon som lagt sig i. De har kunnat experimentera och pröva i stort sätt vad som helst. 
Här skiljer sig våra informanter från annan forskning då de har sett en möjlighet i detta. 
De menar att de har utvecklas både på ett professionellt och på ett personligt plan i och 
med denna frihet.  

Kollegor har också en dubbel innebörd, de flest informanter har uppgett att det är 
kollegor som gör att man mäktar med under den första tiden. Det är viktigt att man kan 
samtala och få feedback från någon som har liknande inställning till yrket. Här drar vi 
paralleller till Strandberg (2006) som menar att samspelet mellan kollegor är en viktig 
förutsättning. Våra informanter har varit noga att påpeka att kontakten med eleverna och 
deras feedback är något som gör att de orkar gå vidare under den första tiden.   

En informant avvek från de övriga i vår studie då denne inte upplevde några större 
hinder utan såg fler möjligheter under inductionen. Det som skiljer hennes induction 
från de övriga är att hon haft en resurstjänst utan helhetsansvar för en klass under den 
första tiden. Detta är något som Lärarnas Riksförbund menar ska vara en rättighet för 
nyexaminerade lärare under introduktionsperioden.  

Slutdiskussion  
Alla informanter var överens om att inductionen påverkat dem i mer eller mindre hög 
grad, två av dem var nära att lämna yrket efter iductionen. Det är viktigt att komma ihåg 
att debatten om lärarens första tid inte endast handlar om den enskilde läraren. Det är 
framförallt en stor samhällelig fråga eftersom eleverna i dagens skola är vår framtid. Av 
den anledningen är det obeskrivligt viktigt att de professionella lärarna stannar i yrket. 
Här delar vi Lindgrens & Morbergs åsikter, (SvD 2006) att vi måste ställa oss frågan 
hur lärarprofessionen skall kunna stärkas. Colnerud & Granström (2002) menar att 
läraryrket är på god väg att professionaliseras men det fattas ännu initiala delar. Vi 
menar att yrket måste närma sig en professionalisering för att kunna stärkas, 
inductionsperioden ser vi som ett led i den riktningen. 

Behovet av mentorer under inductionen var stort ansåg våra informanter, de som hade 
haft tillgång till mentor var nöjda men ansåg att mentorskapet hade kunnat utvecklas. 
Sedan år 2000 finns det ett avtal som ger nyblivna lärare rätt till en mentor, något som 
inte fungerat tillfredställande (Lindgren & Morberg, 2006). Författarna till Mentors in 
the making (Achinstein & Atanases, 2006) poängterar vikten av att ha mentorer som är 
utbildade, även LR (2006) behandlar ämnet. LR drar det till sin spets, de vill att 
kommunerna själva ska överta ansvaret för att tillsätta kompetenta mentorer som 
samarbetar med lärarutbildningen. Detta menar vi skulle utveckla mentorskapet enormt, 
och ansvaret skulle inte heller bara ligga på den enskilda skolan vilket skulle vara 
positivt.  
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När det gäller yrkessocialisationen ansåg våra informanter att bra samarbete med 
kollegor utgjorde en stor möjlighet under inductionen men de vittnar också om att tiden 
till detta samarbete inte riktigt fanns. Eftersom lärare sedan en tid tillbaka utbildas till 
reflekterande praktiker håller vi med Fransson & Morberg (2006) om att dessa 
färdigheter bör vidareutvecklas den första tiden som yrkesverksam. Tiden till detta 
måste ges till de nyblivna lärarna.  

Trots att Arfwedson m.fl. skrev om ”praxischoken” redan 1993 verkar den fortfarande 
vara lika stor nu som då. Alla informanter hade upplevt den om än i olika hög grad. Vi 
förmodar att ”praxischoken” inte går att undvika helt, men absolut kan förmildras om 
man börjar arbeta mer som de gör i det nätverksprojekt som inductionsgruppen startat 
upp (www.hig.se).  

Vi kan i likhet med Paulin (2007) konstatera att ett av våra huvudresultat i vår studie är 
att nyblivna lärare får ett mottagande ute i skolorna som inte är acceptabelt. Vi ställer 
oss frågande till varför Paulin inte också har tittat på de möjligheter som den här 
perioden rimligtvis borde innehålla. Våra informanter har varit tydliga med att framhålla 
att den här perioden också medfört att de utvecklats både personligen och professionellt.  

Slutledningsvis skulle vi vilja se att lärare får utbildade mentorer, en väl fungerade 
introduction, avsatt tid för planering av undervisning och inte behöva vara klassansvarig 
under det första året. Dessa faktorer menar vi alla skulle ingå om det infördes ett s.k. 
inductionsår. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Vi anser att den genomförda studien har givit oss svar på de frågor vi ställde. Av olika 
anledningar (bl.a. påsklov olika veckor i Stockholmsområdet) kunde inte intervjuerna 
genomföras så tidigt vi önskade. Detta resulterade i att materialbearbetningen blev något 
stressig, transkriberingen var oerhört tidskrävande. Vi fick också ett oerhört stort 
material att bearbeta. Under intervjuernas gång var vår önskan att fördjupa oss ännu mer 
i tidigare forskning då vi märkte vad informanterna ansåg vara av stor vikt under 
inductionen. Tyvärr kände vi att tiden inte räckte till i det avseendet. När det gäller val 
av metod är vi övertygade om att enskilda intervjuer var ett riktigt val. Möjligen hade 
det varit av intresse att komplettera intervjuerna med ett s.k. fokusgruppsamtal där ett 
antal lärare behandlar inductionen för att få ett ännu mer nyanserat resonemang. 

Tydliggörande av begreppet induction  

När vi började med examensarbetet stötte vi tidigt på begreppet induction som vi blev 
nyfikna på och fastnade för. Vi valde att använda oss av begreppet som en grund i 
uppsatsen, då vår intention var att undersöka den första tiden som en ny lärare upplever 
den. I efterhand kan vi konstatera att vi har använt begreppet mer i likhet med den Blair-
Larsens (Fransson & Morberg, 2006) internationella tolkningen och inte som Fransson 
& Mobergs vidgade perspektiv.  

I detta sammanhang menar vi att induction är något mera än bara en introduktionsperiod eller 

ett provår. Vi menar att det snarare är en fråga om stöd i en professionell utveckling där 

perspektiv från så väl den grundläggande lärarutbildningen som perspektiv och erfarenheter ur 
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den kontext i vilken den nya läraren är yrkesverksam förenas. (Fransson & Morberg, 2006, s. 

23) 

Vi menar inte att vi har missuppfattat begreppet utan att man kan välja att se på det 
utifrån olika perspektiv. I inledningen av arbetet såg vi på begreppet som en tidsperiod, 
idag har vi genom den här studien, utvecklat perspektivet och ser det mer som ett 
system eller stödprogram i strävan att stödja nyblivna lärare. 

Slutord 
Syftet med den här studien var att genom empiriska studier ta reda på sex lärares 
uppfattningar om inductionen. Vi ville belysa de faktorer som under denna period 
upplevts som de största utmaningarna för de nyblivna lärarna. När vi avslutat arbetet har 
vi kommit till insikt om att det är en komplex arbetssituation som väntar en som 
nybliven lärare. Även om mycket som framkommit i studien har gällt hinder så har det 
också framkommit mycket som kan ses som möjligheter. Lärarna menar att 
”praxischoken” är omöjlig att undvika men att den kan mildras med hjälp av mentorer, 
goda kollegor och självdistans. Tidsbristen har varit central men de har också upplevt 
att de haft helt fria händer vad det gäller undervisningen under inductionen. 

Vi kan konstatera att vi uppfyllt syftet med studien och fått svar på våra 
forskningsfrågor. Flera nya frågor som vi blivit nyfikna på och skulle vilja forska vidare 
om har dykt upp under studiens gång. En djupdykning i ett område föder ofta frågor i 
nya områden. Vi skulle vilja ta upp frågan om hur skolledningar tar emot nyutbildade 
och vilka tankar de har för att utveckla stödet. En annan fråga som uppkommit är hur 
mentorers utbildningar faktiskt ser ut i Sverige idag och vilka som är ansvariga för 
utbildningen. Genom vår undersökning har vi blivit medvetna om och nyfikna på 
lärarutbildningen. Vår undran är hur kan man få dagens skola att passa 
lärarutbildningen, då den utbildning vi får, inte alltid är applicerbar på den skola vi har 
idag? 

Vi tycker båda två att den här studien har givit oss personligen väldigt mycket, både 
litteratur och intervjustudien har bidragit till att ge oss en uppfattning av den verklighet 
som väntar oss efter utbildningen. Det positiva är att vi vet vad vi kan kräva av vår 
kommande arbetsgivare och att vi har fått en mängd tips och idéer på hur den här första 
tiden kan underlättas. Det är viktigt att man ber om hjälp och stöd och inte tror att man 
är ensam i världen för det är man inte. Även om den första tiden var svår så poängterar 
alla våra informanter att de är mycket nöjda med sitt yrkesval och inte alls skulle vilja 
byta det mot något annat. 
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Bilaga 1 
 
Hej    Stockholm  07-04-04 
       

 
Här kommer lite information angående den kommande intervjustudie, som 
vi hoppas att du vill medverka i. 
 
Vi förhåller hos till de forskningsetiska principerna, vilket innebär att ni 
som informanter är helt anonyma. De svar som framkommer och redovisas 
i uppsatsen kommer inte att kunna härledas vidare till enskilda personer. 
 
Uppsatsen kommer att redovisas på Lärarhögskolan i Sthlm, och därefter 
publiceras och arkiveras i ett E-arkiv (Elektroniskt) som ligger ute på 
webben, enligt Lärarhögskolans regler. Ni har rätt att avstå eller dra er ur 
studien när som helst om ni så önskar. Under intervjun har vi räknat med 
att spela in samtalet på bandspelare för senare analys. Inspelningen 
kommer att transkriberas och förvaras inlåsta till dess att arbetet avslutats. 
Vill ni ha bandet med er intervju går det bra annars kommer det att raderas. 
 
Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 60 min. Vi är flexibla och om 
ni har önskan om intervjuplats och tid, kom gärna med förslag. Vi skulle 
vara glada om intervjun ägde rum mellan den 16 april och den 25 april. 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att med hjälp av empiriska undersökningar 
kartlägga sex lärares uppfattningar om hur inductionen kan ha bidragit till 
att förändra deras ambitioner och intentioner gällande den didaktiska 
verksamheten (undervisningen) efter inductionen. Vi vill belysa de 
möjligheter och hinder, under denna period, som kan ha påverkat lärarens 
didaktiska verksamhet. Med hjälp av litteraturstudier vill vi hitta teoretiska 
perspektiv som kan åskådliggöra induktionens betydelse för läraren och 
dess undervisning. 
 
För att ni ska kunna svara på frågorna måste ni få en förklaring till 
begreppet induction. Med det menas den första perioden som yrkesverksam 
lärare, där man övergår från att vara studerande till professionell med allt 
vad innebär både mentalt och praktiskt. I boken De första ljuva åren 
skriver Fransson och Morberg (2001, sid. 23) om begreppet induction. 
 

 
 
 



 

 42 

I detta sammanhang menar vi att induction är något mera än bara en 
introduktionsperiod eller ett provår. Vi menar att det snarare är en fråga om stöd 
i en professionell utveckling där perspektiv från såväl den grundläggande 
lärarutbildningen som perspektiv och erfarenheter ur den kontext i vilken den 
nya läraren är yrkesverksam förenas. 

 
Här vidgar författarna begreppet induction till något mer än en 
introduktionsperiod. Vi har en förhoppning om att utveckla en större 
förståelse för och en djupare insikt i begreppet under tiden med det här 
examensarbetet. Det är där ni som informanter kommer in med den 
erfarenhet och kunskap ni besitter. 
 
Intervjun kommer ha en halvöppen form med ett fåtal frågor som 
utgångspunkt. Vi vill ge er möjlighet att i förväg tänka igenom de frågor vi 
utgår ifrån. (Se nästa sida) 
 
Har ni frågor eller funderingar, hör gärna av er till oss! 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar från 
 
Victoria Surting           tfn. 070 447 64 46           
victoria.surting@student.lhs.se 
Sofia Wålsten              tfn. 070 848 54 04            
sofia.walsten@student.lhs.se 
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Intervjufrågor 
 

 
1. Vad hade du för drömbild av dig själv som lärare när du var 

högskolestuderande? 
 
 
2. Vilka hinder under inductionen försvårade för den undervisning du 

ville bedriva? T.ex. Kollegor, elevkontakt och organisation. 
 
 
3. Vilka faktorer under inductionen möjliggjorde den undervisning du 

ville bedriva? T.ex. Kollegor, elevkontakt och organisation. 
 

 
4. Finns det något utöver ovanstående faktorer som du anser kan ha 

påverkat dig? 
 

 
5. Hur lång tid anser du att din induction var/är? 

 
 
 

 

 
 
 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


